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P U T U S A N 

 Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut 

Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 tentang Dugaan 

Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Praktek 

Monopoli dalam Penentuan Harga Gas Industri di Area Medan, Sumatera Utara 

yang dilakukan oleh :  

 

Terlapor : PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk. yang 

beralamat kantor di Jl. K H Zainul Arifin No. 20, 

Jakarta, 11140, Indonesia;------------------------------ 

 

telah mengambil Putusan sebagai berikut:  ---------------------------------------------  

 

Majelis Komisi:  

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -------------------------------------  

Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; 

Setelah mendengar keterangan para Saksi; --------------------------------------------  

Setelah mendengar keterangan para Ahli;  ---------------------------------------------  

Setelah mendengar keterangan Terlapor;  ---------------------------------------------  

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; ---------------  

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Terlapor; -------------------  

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -------  

 
 

TENTANG DUDUK PERKARA 

 
1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang 

adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1999 berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 terkait Praktek Monopoli dalam Penentuan Harga 

Gas Industri di Area Medan, Sumatera  -------------------------------------------  

2. Menimbang bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pemberkasan, dan 

Gelar Laporan maka Komisi menyatakan layak untuk masuk ke tahap 

pemeriksaan pendahuluan;   --------------------------------------------------  

3. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui 

Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi  Laporan 

Dugaan Pelanggaran;    --------------------------------------------------------------  
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4. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan 

Komisi Nomor 54/KPPU/Pen/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang 

Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 (vide bukti 

A1);  --------------------------------------------------------------------------------------  

5. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan 

tersebut, Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui 

Keputusan Komisi Nomor 22/KPPU/Kep.3/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 

tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada 

Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016  (vide bukti 

A2);  --------------------------------------------------------------------------------------  

6. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016  

menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 17KMK/Kep/III/2017 

tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 

09/KPPU-L/2016,  yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) 

hari kerja terhitung sejak tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal 19 

Mei 2017 (vide bukti A1.5); -----------------------------------------------------------  

7. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan 

Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, 

Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu 

Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I 

kepada Terlapor (vide bukti A1.2,A1.3 A1.4, A1.6, A1.7, A5); ------------------  

8. Menimbang bahwa pada tanggal 04 April 2017,  Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan 

Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada 

Terlapor (vide bukti B1; ---------------------------------------------------------------  

9. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh 

Investigator, (vide bukti B1);  --------------------------------------------------------  

10. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan 

Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai 

berikut (vide bukti I1);  --------------------------------------------------------------  

10. Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 terkait Praktek Monopoli dalam Penentuan Harga Gas 

Industri di Area Medan, Sumatera Utara ---------------------------------  

10.1.1 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 --------------------------------------  
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10.1.2 Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan 

penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan 

atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila: 

a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada 

substitusinya; atau -----------------------------------------------  

b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke 

dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; 

atau    -----------------------------------------------------------  

c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha 

menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa 

pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. -------------------  

10.2 Bahwa untuk memenuhi unsur Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999, maka harus memperhatikan terlebih dahulu 

pemenuhan unsur Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999.  ------------------------------------------------------------------  

10.3 Unsur Pasal 17 ayat (2) huruf a: ”barang dan atau jasa yang 

bersangkutan belum ada substitusinya”, dapat dianalisa sebagai 

berikut:   -------------------------------------------------------------------  

10.3.1 Bahwa barang atau produk yang dimaksudkan dalam 

perkara ini adalah gas bumi yang disalurkan melalui pipa 

distribusi untuk Pelanggan Industri Jasa dan Komersial 

serta Pelanggan Industri Manufaktur di Area Medan; --------  

10.3.2  Bahwa telah dijelaskan sebelumnya untuk Area Medan, 

jaringan pipa distribusi dikuasai seluruhnya oleh PGN; ------ 

10.3.3  Sebelumnya telah di jelaskan dalam pasar bersangkutan 

bahwa penjualan dan penyaluran gas bumi yang disalurkan 

melalui pipa distribusi untuk Pelanggan Industri Jasa dan 

Komersial serta Pelanggan Industri Manufaktur di seluruh 

Area Medan dilakukan hanya oleh PGN;   -----------------------  

10.3.4 Bahwa dengan demikian, unsur barang dan atau jasa yang 

bersangkutan belum ada substitusinya, terpenuhi. ------------  

10.4 Unsur Pasal 17 ayat (2) huruf b:  ”mengakibatkan pelaku usaha lain 

tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau 

jasa yang sama”, dapat di analisa sebagai berikut: ---------------------  

10.3.5 PT Pertagas Niaga sudah pernah mencoba memasuki pasar 

bersangkutan yang sama yaitu Area Medan untuk melayani 

calon pelanggan/konsumen gas, namun dibatalkan karena 

terhambat permasalahan jaringan pipa distribusi yang telah 
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dikuasai oleh PGN sehingga bila dipaksakan maka akan 

menimbulkan harga yang tidak dapat bersaing; ----------------  

10.3.6 Bahwa hambatan yang dialami oleh PT Pertagas Niaga ini 

akhirnya diselesaikan dengan rapat dengan PGN yang 

menghasilkan MoU berisi kesepakatan pembagian wilayah 

operasional penyaluran gas bumi untuk wilayah Sumatera 

Utara;  -----------------------------------------------------------------  

10.3.7 Bahwa dengan demikian, unsur mengakibatkan pelaku 

usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha 

barang dan atau jasa yang sama, terpenuhi. --------------------  

10.5 Unsur Pasal 17 ayat (2) huruf c: ”satu pelaku usaha atau satu 

kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh 

persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”, dapat 

dianalisa sebagai berikut:  --------------------------------------------------  

10.3.8 Bahwa sebelum dilakukan MoU antara PGN dan PT Pertagas 

Niaga, PGN telah lebih dulu melakukan penguasaan 

jaringan pipa distribusi gas alam di Area Medan; --------------  

10.3.9 Dengan dibentuknya MoU antara PGN dan PT Pertagas 

Niaga yang berisi kesepakatan pembagian wilayah 

operasional penyaluran gas bumi untuk wilayah Sumatera 

Utara mengakibatkan PGN semakin menguasai sepenuhnya 

distribusi gas bumi untuk Pelanggan Industri Jasa dan 

Komersial serta Pelanggan Industri Manufaktur di area 

Medan, Sumatera Utara;  -------------------------------------------  

10.3.10 Bahwa dengan demikian, unsur satu pelaku usaha atau 

satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% 

(lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau 

jasa tertentu, terpenuhi. --------------------------------------------  

10.6 Bahwa dengan demikian unsur Pasal 17 ayat (2) huruf a, huruf b 

dan huruf c terpenuhi. ------------------------------------------------------   

11. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor (PT Perusahaan Gas Negara 

(Persero) Tbk.) tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi I, Majelis Komisi 

memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan LDP kepada 

Terlapor secara langsung;  -----------------------------------------------------------  

12. Menimbang bahwa pada tanggal 11 April 2017 Terlapor (PT Perusahaan 

Gas Negara (Persero) Tbk.) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan 

Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut 

(vide bukti T3.1)  -------------------------------------------------------------------  
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12.1.1 Perkara No. 09/KPPU-L/2016 atas Laporan Dugaan Pelanggaran 

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait 

Praktek Monopoli dalam Penentuan Harga Gas Industri di Area 

Medan Sumatera Utara telah cacat formil karena telah melebihi 

jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPPU 

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara 

(“Peraturan KPPU 1/2010”). -------------------------------------------------  

12.1.2 Pasar bersangkutan sebagaimana diuraikan dalam LDP pemeriksa 

tidak jelas dan kabur (obscuur). --------------------------------------------  

12.1.3 PGN tidak pernah melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 1999:  -------------------------------------------------------  

a. Penetapan harga yang dilakukan oleh PGN merupakan 

pelaksanaan amanat dari peraturan perundang-undangan. 

mendapatkan kewenangan delegasi yang bersumber dari 

peraturan perundang-undangan. ------------------------------------  

b. PGN tidak pernah menghambat pelaku usaha lain untuk 

masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang 

sama.  --------------------------------------------------------------------  

c. Penetapan harga yang dilakukan oleh PGN tidak dilakukan 

secara sepihak.   --------------------------------------------------------  

d. PGN tidak pernah melakukan praktik monopoli dengan 

menetapkan harga yang tinggi. ---------------------------------------   

e. Tentang klausula tidak seimbang dalam perjanjian jual beli 

gas (PJBG).  --------------------------------------------------------------  

(1) Bahwa berkaitan dengan keberatan dari pelanggan 

terhadap klausula dalam PJBG Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 

ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 10 ayat (3), di dalam LDP tidak 

disebutkan bahwa di dalam PJBG tersebut terdapat 

klausul yang memberikan pilihan kepada konsumen 

untuk melakukan amandemen PJBG tersebut. Di dalam 

Pasal 12 PJBG disebutkan bahwa perubahan terhadap 

perjanjian harus dituangkan dalam suatu amandemen 

atau dokumen tertulis lainnya yang disepakati PGN dan 

pelanggan (Para Pihak). Dasar PJBG mengatur mengenai 

amandemen karena PJBG merupakan perjanjian yang 

dibuat dengan bersumber dan berdasar pada ketentuan 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang 

mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu: (a) 
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sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (b) cakap 

untuk membuat suatu perjanjian; (c) mengenai suatu hal 

tertentu; (d) suatu sebab yang halal.---------------------------   

(2) Berdasarkan uraian mengenai pasal dan doktrin hukum 

terkait syarat sahnya perjanjian, maka dalam hal ini, 

selama perjanjian tersebut dibuat dengan memenuhi 

unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dimaksud, maka 

PJBG berlaku sebagai undang-undang bagi PGN dan 

konsumen.  --------------------------------------------------------  

12.1.4 Maka berdasarkan analisa dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan, 

mohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi agar menyatakan dan 

memutus perakar ini sebagai berikut: -------------------------------------   

a. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Praktek 

Monopoli dalam Penentuan Harga Gas Industri di Area Medan 

Sumatera Utara oleh PGN yang diajukan oleh Tim Investigator 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk seluruhnya. -----------  

b. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Praktek 

Monopoli dalam Penentuan Harga Gas Industri di Area Medan 

Sumatera Utara yang diajukan oleh Tim Investigator Komisi 

Pengawas Persaingan tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap 

pemeriksaan lanjutan pada KPPU. ------------------------------------  

13. Menyatakan PGN tidak melakukan pelanggaran Pasal 17 UU No.5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat dalam penetapan harga gas Industri di area Medan, Sumatera Utara. 

14. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis 

Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang 

disampaikan kepada Rapat Komisi;  ------------------------------------------------  

15. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil 

Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan 

Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016; ----------  

16. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya 

Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 18/KPPU/Pen/V/2017 

tanggal 09 Mei 2017 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 

09/KPPU-L/2016 (vide bukti A29);  -------------------------------------------------  
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17. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi 

menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 31/KPPU/Kep.3/V/2017 tanggal 

09 Mei 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi 

pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 (vide bukti 

A32);  -----------------------------------------------------------------------------------  

18. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 

menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 

25/KMK/Kep/V/2017 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan 

Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 

30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai 

dengan tanggal 21 Agustus 2017 (vide bukti A35); -------------------------------  

19. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan 

Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan 

Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan 

Lanjutan, dan Pemberitahuan Jadwal Sidang Komisi (vide bukti A6 , A30, 

A31,A7); ----------------------------------------------------------------------------------  

20. Menimbang bahwa pada tanggal 27 September 2017, Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat 

Bukti berupa Surat dan atau Dokumen (vide bukti B25.1); -------------------  

21. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti 

berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator 

sebagai berikut;     ----------------------------------------------------------  

No Kode  Nama Dokumen 

1 I.1 Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator 

2 I.2 Surat-surat complain ke PGN dari PT Soci Mas  

3 I.3 
Surat Surat complain yang berkaitan dengan 
enaikan harga PGN dari PT Soci Mas 

4 I.4 
Addendum kelima Perjanjian Jual Beli Gas PT PGN 
dengan PT Soci Mas  

5 I.5 Perjanjian Jual Beli Gas PT PGN dengan PT Soci Mas  

6 I.6 Perjanjian Jual Beli Gas PT PGN dengan PT Soci Mas  

7 I.7 Perjanjian Jual Beli Gas PT PGN dengan PT Soci Mas  

8 I.8 Payment Bond PT Soci Mas  

9 I.9 Perpanjangan payment bond PT Soci Mas  

10 I.10 
Surat pemberitahuan Masa berlaku Jaminan 

Pembayaran dari PGN ke PT Socimas 

11 I.11 Payment Bond PT Soci Mas  

12 I.12 Payment Bond PT Soci Mas  

13 I.13 
Surat Penyesuaian Nilai Jaminana Pembayaran dari 
PGN 

14 I.14 Informasi Tagihan Pemakaian Gas  

15 I.15 Payment Bond PT Soci Mas  
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16 I.16 Informasi Tagihan Rekening Gas 

17 I.17 
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT 
Soci Mas 

18 I.18 Rekap Penyaluran Gas Kepada PGN dan PLN 

19 I.18.1 
Berita Acara Kesepakatan Perubahan gas pada 
perjanjian jual beli gas 

20 I.18.2 Kesepakatan PT Pertamina EP dengan PGN 

21 I.18.3 
Amandemen Kesepakatan Bersama penyaluran gas 
antara Pertamina EP dan PGN mulai dari 
Amandemen kesatu sampai kelima 

22 I.18.4 Amandemen Perjanjian Pertamina EP dengan PGN 

23 I.18.5 
Perjanjian antara perusahaan pertambangan minyak 

dan gas bumi negara dengan PGN  

25 I.19 

Surat Mohon Penundaan pemberian 

penjelasan/keterangan sebagai saksi atas Direktur 
PT Jui Shin Indonesia  

26 I.20 
Perjanjian Jual Beli Gas  PT Sari Incofood 
Corporation 

27 I.21 
Surat Kuasa Rudy Chandra kepada Hing Bo Yeng 
untuk mewakili Direktur PT Sari Incofood 

Corporation 

28 I.22 
Surat Pekerja/Buruh di PHK akibat harga gas di 
Sumatera Utara Termahal di Dunia  

29 I.23 Surat Kuasa Sulistiawan PT Perta Arun Gas  

30 I.24 
Surat Permohonan penjadwalan ulang permintaan 

keterangan oleh Pertamina EP  

31 I.25 Surat Kuasa Pertamina EP 

32 I.25.1 
Proses penetapan alokasi pemanfaatan gas bumi dan 
harga gas bumi 

33 I.25.2 
surat penyampaian surat menteri ESDM hal 

penetaoan alokasi dan harga gas bumi 

34 I.26 
Surat Dikenakan bIaya minimum Payment periode 

03/2009 dan 04/2009 

35 I.26.1 
Perjanjian jual beli dan penyaluran gas PT Gunung 

Gahapi Sakti dengan PGN 

36 I.26.2 
Perjanjian jual beli gas dan penyaluran gas PT 
Gunung Gahapi Sakti dengan PGN 

37 I.26.3 
Perjanjian jual beli gas PGN dengan PT Gunung 
Gahapi Sakti 

38 I.26.4 Bukti pembayaran rekening gas  

39 I.26.5 informasi tagihan rekening gas 

40 I.26.6 
surat dispensasi pemakaian minimum oleh PGN 
kepada PT Gunung Gahapi Sakti 

41 I.26.6 
Surat pembebasan minumum payment  oleh PT 
Gunung Gahapi sakti kepada PGN 

42 I.26.7 
surat pembebesan minimum payment oleh PT 

Gunug Gahapi kepada PGN 

43 I.26.8 surat pembayaran tagihan pemakaian gas  

44 I.26.9 
risalah rapat penyaluran gas ke PT Gunung Gahapi 

Sakti 
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45 I.26.10 
Surat perohonan bebas minimum kontrak oleh PGN 
kepada PT Gunung Gahapi 

46 I.26.11 
Surat pembayaran tagihan gas  kepada  PT Gunung 
Gahapi Sakti oleh PGN 

47 I.26.12 Pembayaran tagihan gas oleh PGN 

48 I.26.13 Pemberitahuan tunggakan rekening 

49 I.26.14 Surat pembayaran tagihan oleh PGN 

50 I.26.15 Permohonan bebas kontrak minimum  

51 I.26.16 
Notelen rapat pembahasan organisasi divisi 
penjualan korporat  

52 I.27 Bukti pembayaran rekening gas PT Gunung Gahapi 

53 I.28 Surat Kuasa OT Universal Gloves 

54 I.29 
Surat Kuasa PT Socimas kepada Sunaryo dan 
Pradeep Kumar  

55 I.30 Surat Kuasa PT Latexindo Toba Perkasa 

56 I.31 Kesimpulan Sosialisasi Harga Gas Industri  

57 I.32 Kronologis Kenaikan Harga  

58 I.33 
Surat Pemberitahuan Harga Jual Gas PGN di Area 
Medan per 1 Januari 2016 PGN 

59 I.34 Surat penyesuaian harga gas PGN 

60 I.35 
Notulen rapat Diskusi Daerah DPD Provinsi 
Sumatera Utara  

61 I.36 

Surat penyaluran Gas dan Hasil Regasifikasi LNG 

Arun dan Penyesuaian Harga Gas Bumi untuk 
pelanggan di rehional/distributor III Mulai 1 Agustus 

2015 

62 I.37 
Surat Pasokan Gas dari Hasil regasifikasi LNG Arun 
bagi pelanggan di Area Medan 

63 I.38 Surat Harga Jual Gas ke Pelanggan 

64 I.39 
Surat Pemberlakuan Kuota Akibat Penurunan laju 
air Pasokan 

65 I.40 
Tagihan yang dikenakan Surcharge di Maret 2016 
oleh PT Aica Mugi  

66 I.41 
Tagihan kenaikan pembayaran minimum kuota 
pemakaian di bulan November 2016 PT Aica Mugi  

67 I.42 
Bukti Pembayaran Rekening Gas PT Intan Suar 
Kartika 

68 I.43 Surat Kuasa Kedaung Medan Industrial 

69 I.44 Surat Kuasa Nurbahagia dari PT intan Suar Kartika  

70 I.45 
Fotocopy Artikel  Surat Kabar Akibat Kebijakan 
Sepihak PT PGN 15 Ribu pekerja di SUMUT 

Terancam PHK dan Dirumahkan 

71 I.46 
Artikel Koran Bisnis Indonesia Penurunan harga gas 
"Industri Peroleh Harga Gas Khusus " 

72 I.47 Summary Report Perkara 

73 I.48 
Surat Penyesuaian Nilai Jaminan Pembayaran 

kepada PT Aica Mugi dari PGN 

74 I.49 
Bukti Pembayaran Rekening Gas PT Intan Suar 
Kartika 
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75 I.50 
Artikel Koran Medan Bisnis "Harga Gas di Sumur 

Tak Pernah Murah" 

76 I.51 
Artikel Koran Ekonomi dan Bisnis "Harga Gas Naik, 
25 Industri Sumur Terancam Kolaps" 

77 I.52 

Surat "Solusi Bapak Presiden Atas Gas Harga Gas 

yang Tidak Adil terhadap Industri di Sumatera 
Utara" dari Asosiasi Pengusaha Indonesia 

78 I.53 

Surat Penyesuaian Harga dari PGN ke Paa Pelanggan 

Industri Jasa & Komersial serta pelanggan industri 
manufaktur dan pembangkitan listrik 

79 I.54 
Surat pemberitahuan Harga Gas Jual dan Gas PGN 
di Area Medan per 1 Januari 2016 

80 I.55 
Peraturan Menteru Energ dan Sumber daya Mineral 

NO.07 Tahun 2007 

81 I.56 
Artikel Koran "Pemerintag Kaji Harga Gas US $9 per 
MMBTU 

82 I.57 
Artikel Koran "Harga Gas Kompetitif Industri 
Berdaya Saing" 

83 I.58 
Artikel Koran Tribun Bisnis "Harga Gas Sumut turun 
Bulan Depan, jadi 12,22 Dolar AS per MMBTU 

84 I.59 kumpulan artikel mengenai Gas  

85 I.60 
Notulen Rapat Diskusi Daerah DPD Provinsi 
Sumatera Utara  

86 I.61 

Permohonan Penurunan Harga Gas Bumi untuk 

Industri di Sumatera Utara  oleh Gebernur Sumatera 
Utara kepada Menteri ESDM 

87 I.62 
Surat Pengaduan dan Bantuan kepada Presiden 

Jokowi oleh PT Intan Group 

88 I.63 
Keberatan terhadap Surat Menteri Perindustrian 

yang ditujukan kepada Menteri ESDM  

89 I.64 
Surat Keberatan Atas Kenaikan Harga Gas Sepihak 

yang Mencekik untuk PT PGN 

90 I.65 
Artikel Koran Medan Kompas "Diseldiki, Dugaan 

Monopoli Gas" 

91 I.66 
Artikel Koran Harian Analisa "Harga Gas Industri 
Sumut Bakal Turun  

92 I.67 
Artikrl Koran "Presiden Jokowi Kaji Penurunan 

Harga BBM dan Gas" 

93 I.68 
Surat Mohon dukungan penurunan gas bagi sektor 
industri swasta oleh APIGAS 

94 I.69 
Aliansi Pengusaha Pekerja/Buruh Tertindas 

Sumatera Utara  

95 I.70 
Surat Keberatan Atas Nominal tagihan pemakaian 
gas bulan agustus 2015 

96 I.71 
Surat Harga Gas ke Pelanggan PT Kedaung 
Industrial 

97 I.71.1 
Diagram besar alir unit regasifikas PT Pertagas Arun 
Gas Plant 

98 I.72 
Report of Unloading (Terminal/Port Arun Gas 

Terminal) 

99 I.73 Persetujuan Direksi PT Perta Arun Gas  
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100 I.74 

Kesepakatan Bersama tentang penyeduaan Jasa 

Regasifikasi LNG untuk Kargi Lanjutan di Tahum 
2017 antara PT Perta Arun Gas dengan PT PLN  

101 I.75 
Perjanjian Regasifikasi LNG PT Perta Arun Gas dan 

PT Pertagas Niaga  

102 I.76 
Surat tugas Direjen Migas kepada Rudy Arbi 

Halasan dan Edward Gorasinatra 

103 I.77 Peraturan menteri ESDM  

104 I.78 Slide Selisih harga pasca masuknya gas LNG  

105 I.79 
Informasi Tagihan Pemakaian Gas  PT Sari Incofood 
Corporation dari PGN per bulan 2014 s/d juli 2017 

106 I.80 
Amandemen Kuota kontrak PGN dan Amandemen I 

s/d IV 

107 I.81 
Formulir permohonan kuota kontrak PGN dari 
Amandemen I s/d Amandemen IV  

108 I.82 
Surat perihal penyampaian dokumen perkara 

09/KPPU-L/2016 dari Pertamina Pertagas Niaga  

109 I.83 
Surat Tugas Bapak Maidir dan Antony Utomo dari 
pihak PT Smart,Tbk  

110 I.84  Kesimpulan Investigator  

 

22. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti 

berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor                   

(PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.) sebagai berikut; -------------------  

No Kode Nama Dokumen 

1 T1 
Surat kuasa PGN kepada M.Yahdi Salamessy SH 

MH, Jackson Renold SH 

2 T2 KTP dan Kartu Peradi Kuasa Hukum PGN  

3 T3 Surat Penugasan  

4 T3.1 Tanggapan terlapor atas LDP 

5 T4 
Surat Penyesuaian Harga Gas kepada para 
pelanggan  

6 T5 
Surat penyampaian kiesioner pengukuran 
kepuasan pelanggan 

7 T6 
Surat pemberitahuan penurunan pasokan gas 

kepada para pelanggan 

8 T7 

Surat penyaluran gas dari hasil regasifikasi LNG 
Arun dan Penyesuaian Harga Gas Bumi Untuk 

pelanggan di Regional Distribution III mulai 1 
Agustus 2015 

9 T8 
Surat Implikasi Peraturan Bank Indonesia No. 
17/3/PBI/2015 terhadap Perjanjian Jual Beli 
Gas  

10 T9 
Surat pemberitahuan penurunan pasokan gas 
kepada para pelanggan 

11 T10 
Informasi tagihan Rekening Gas PT. Surya 
Buana Mandiri  

12 T11 
Informasi tagihan Tekening Gas PT Surya Buana 

Mandiri  

13 T12 
Informasi tagihan Rekening Gas Pt Surya Buana 
Mandiri  

14 T13 
Informasi tagihan Rekening Gas Pt Surya Buana 
Mandiri  
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15 T14 
Informasi tagihan Rekening Gas PT.Surya Buana 
Mandiri  

16 T15 
Informasi tagihan Rekening Gas PT. Surya 
Buana Mandiri  

17 T16 
Informasi tagihan Rekening Gas PT. Surya 

Buana Mandiri  

18 T17 
Surat Penyaluran Gas PGN Regional Distribution 
III Telah Normal Kembali 

19 T18 Pernyataan Keputusan Rapat  

20 T19 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran 
Dasar PT Surya Buana Mandiri 

21 T20 Surat Kuasa PT Surya Buana Mandiri  

22 T21 
Perjanjian Jual Beli Gas PGN dengan PT Surya 

Buana Mandiri 

23 T22 
Informasi tagihan Rekening Gas PT. Surya 
Buana Mandiri  

24 T23 
Risalah Rapat PT PGN (Persero),Tbk Regional 
Distributin III 

25 T24 
SK Harga Jual Gas PGN Area Medan Per 1 

Agustus 2015 

26 T25 
Proses berlangganan dan penetapan harga jula 

beli gas oleh PGN 

27 T26 Surat penugasan PGN  

28 T27 Surat dari UGM terkait Permohonan Ahli 

29 T28 Lembar disposisi Sekretariat Wakil Presiden RI  

30 T29 
Lembar contoh paraf amandemen kedua antara 
Pertamina EP & PGN  

31 T30 Kesepkatan antara Pertamina EP & PGN  

32 T31 Amandemen kesepakatan Pertamina EP & PGN  

33 T32 
Amandemen Kedua Kesepakatan Kedua 
Pertamuna EP & PGN  

34 T33 Amandemen ketiga Pertamina EP & PGN  

35 T34 Amandemen keempat Pertamina EP & PGN  

36 T35 Amandem Perjanjian Pertamina EP & PGN  

37 T36 
Perjanjian Jual Beli Gas PGN denganPT Pertagas 
Niaga  

38 T37 Perjanjian Pertamina & PGN  

39 T38 

Surat terkait tindaklanjut penyesuaian harga 

jual beli gas bumi pelanggan indsutri di wilayah 
Sumatera Utara kepada Dirjen Migas 

40 T39 
Surat tindak lanjut penyesuaian harga gas bumi 
industri di Medan kepada Menteri ESDM 

41 T40 
Catatan rapat pengaliran gas untuk industri di 

sumatera utara 

42 T41 Peraturan Menteri ESDM  

43 T42  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) tentang Harga Gas Bumi untuk 

Industri di Wilayah Medan dan Sekitarnya  

44  T43 Penuruan Harga Jual di Medan  

45 T44 
Nota Dinas terkait Willingness to Pay (WTP) 
Pelanggan Area Medan 

46 T45 
Surat terkait penyaluran gas dari hasil 
regasifikasi LNG Arun dan Penyesuaian Harga 

Gas Bumi untuk Pelanggan di Reginoal 
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Distribution III mulai 1 Agustus 2015 

47 T46 
Catatan Rapat Pembahasan Penyesuaian Harga 
Gas untuk Industri di Sumatera Utara 26 Juli 

2016 

48 T47 

Nota Dinas perihal Update kesiapan fasilitas dan 
pemakaisan gas pelanggan area Meda terkait 

tambahan pasokan gas dari LNG hasil 
regasifikasi Arun  

49 T48 
Catatan rapat pembahasan harga gas untuk 
industri di Medan tanggal 29 Januari 2016 

50 T49 
Nota Dinas perihak proyeksi penjualan gas 

pelanggan area Medan 

51 T50 
Surat perihal pasokan gas dari hasil regasifikasi 
LNG Arun bagi pelanggan di area Medan 

52 T51 
Notulen rapat pembahasan penyesuaian harga 
gas di Sumatera Utara 13 November 2016 

53 T52 
Surat perihal laporan penyesuaian harga jual gas 
di area Medan  

54 T53 
Surat kepada Majelis Komisi pemeriksa perkara 

09/KPPU-L/2016 perihal surat tanggapan  

55 T53.1 
Buku Legal & Teaching Framework dalam 
Pengelolaan Gas Bumi di Sektor Hilir  

56 T53.2 
Buku Positioning PT.PLN Dalam Konsep 
Pemerintah Mengenai Agreegator Pasokan Gas 

Domestik 

57 T53.3 
Buku Usulan roadmap tata kelola gas nasional 
sebuah sumbangsih pemikiran dari UGM untuk 

Indonesia  

58 T.54 Kesimpulan terlapor  

 

23. Menimbang bahwa pada tanggal 02 Oktober 2017, Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan 

Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator 

maupun pihak Terlapor (vide bukti B25.1);----------------------------------------  

24. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide 

bukti I.84):   -----------------------------------------------------------------------------  

23.1 Bahwa Pemeriksaan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 telah 

dilaksanakan sesuai dengan due process of law berdasarkan: ---------  

23.1.1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 3817); ---------------------------------   

23.1.2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. -----------  

23.2 Bahwa proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan 

Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 telah dilaksanakan sesuai dengan 

dasar hukum yang sah dan benar sebagai berikut: ---------------------  
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23.2.1 Penetapan KPPU tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara 

Nomor 09/KPPU-L/2016 Nomor 54/KPPU/Pen/XII/2016 

tanggal 29 Desember 2016; --------------------------   

23.2.2 Penetapan KPPU tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara 

Nomor 09/KPPU-L/2016 Nomor 18/KPPU/Pen/V/2017 

tanggal 9 Mei 2017;  --------------------------------------------------   

23.2.3 Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 

Nomor 37/KMK/Kep/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017. 

23.3 Bahwa dalam mengikuti proses Pemeriksaan Pendahuluan dan 

Pemeriksaan Lanjutan, Tim Investigator berdasar pada penugasan 

secara resmi sebagai berikut:  

23.3.1 Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum tentang 

Penugasan Satuan Tugas Investigator dalam Pemeriksaan 

Pendahuluan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 Nomor 

83/DH/Kep/III/2017 tanggal 27 Maret 2017; -------------------  

23.3.2 Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum tentang 

Penugasan Satuan Tugas Investigator dalam Pemeriksaan 

Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 Nomor 

126/DH/Kep/V/2017 tanggal 9 Mei 2017; -----------------------   

23.3.3 Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum tentang 

Penugasan Satuan Tugas Investigator dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 

Nomor 223/DH/Kep/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 -----  

23.4 Identitas Terlapor  --------------------------------------------------------------  

23.4.1 Terlapor dalam Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 adalah PT 

Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk.,  yang beralamat di 

Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 20, Jakarta Barat 11140, 

Indonesia, yang dalam proses persidangan diketahui 

beralamat di The Manhattan Square, Jalan T.B. Simatupang 

Kavling 1S, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 

12540, Indonesia. Dalam proses persidangan, Terlapor 

memberikan kuasa penuh kepada Muhammad Yahdi 

Salampessy, S.H., M.H. dan Jackson Renold, S.H.,  konsultan 

hukum pada kantor hukum Total Consulting Law Firm, yang 

beralamat di Jalan Raya Rawa Bambu Nomor 14C, Pasar 

Minggu, Jakarta Selatan 12520, Indonesia. -----------------------   

23.5 Obyek Perkara adalah kenaikan harga gas industri pada kurun 

waktu Agustus-November 2015 yang ditetapkan oleh Terlapor 

dengan uraian sebagai berikut:  -------------------------------------------  
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23.5.1 Terlapor selaku satu-satunya pemasok gas melalui pipa pada 

konsumen industri di Area Medan, Sumatera Utara. 

Kenaikan harga tersebut ditetapkan secara sepihak oleh 

Terlapor tanpa mempertimbangkan kemampuan daya beli 

konsumen gas dalam negeri dan tingkat keekonomian 

dengan margin yang wajar bagi Terlapor selaku Badan Usaha 

Niaga Gas Bumi Melalui Pipa ---------------------------------------   

23.5.2 Kenaikan harga tersebut merupakan bentuk penguasaan 

Terlapor atas pemasaran gas melalui pipa di Area Medan 

Sumatera Utara yang mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. --------------  

23.5.3 Penguasaan atas pemasaran gas melalui jaringan pipa di 

Area Medan, Sumatera Utara tersebut memberikan posisi 

tawar (bargaining position) yang lebih tinggi bagi Terlapor 

dibandingkan dengan konsumen sebagaimana tercermin 

dalam Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang tidak seimbang 

sehingga merugikan konsumen gas. ---------------     

23.6 Dugaan Pelanggaran dalam perkara ini adalah Pasal 17 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai 

berikut: -------------------------------------------------------------------  

23.7  “(1) 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; ----------------------------------------   

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan 

penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan 

atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:  -------------------------  

a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada 

substitusinya; atau  -----------------------------------------  

b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke 

dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; 

atau   

c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha 

menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa 

pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.” -----------  

23.8 Latar Belakang dan Kronologi Kenaikan Harga Gas ---------------  

23.7.1 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terlapor merupakan 

satu-satunya perusahaan yang memasok gas di Area Medan, 

Sumatera Utara sejak tahun 1985. -----------------  
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23.7.2 Pada tahun 2010 sampai Agustus 2013, pasokan gas 

Terlapor berasal dari PT Pertamina EP dan PT Pertiwi 

Nusantara Resources. Sejak Agustus 2013 sampai Juli 2015, 

pasokan gas dari PT Pertiwi Nusantara Resources sudah 

berhenti, sehingga pasokan gas Terlapor hanya dari PT 

Pertamina EP. Pasokan gas dari PT Pertamina EP itu pun 

mengalami penurunan karena sumber gas dari Lapangan 

Pangkalan Susu dan Lapangan Pantai Pakam Timur 

mengalami penurunan dan Lapangan Benggala telah berhenti 

berproduksi sejak 19 Juli 2015. ------------------------------------  

23.7.3 Penurunan volume gas yang juga mengakibatkan penurunan 

tekanan gas sangat dirasakan dampaknya oleh para 

pelanggan gas industri di Medan. Misalnya  PT Soci Mas yang 

mengalami gangguan produktivitas pabrik karena penurunan 

volume gas dan penurunan tekanan gas. Selain itu, PT 

Gunung Gahapi Sakti juga mengalami gangguan operasional 

mesin pabrik karena tekanan gas yang semula 16-18 bar, 

kemudian turun menjadi 0,5-1 bar (tahun 2008) yang 

kemudian dinaikkan tapi hanya sampai 3-5 bar (tahun 2011). 

23.7.4 Pada tahun 2015, PT Pertamina EP Pangkalan Susu tidak 

dapat memenuhi volume pasokan gas kepada Terlapor sesuai 

kontrak sebesar 6 MMSCFD, dan hanya dapat menyalurkan 

sebesar 4 MMSCFD.   ------------------------------------------------  

23.7.5 Untuk mengatasi kekurangan pasokan gas, Terlapor 

memutuskan untuk membeli gas hasil regasifikasi LNG dari 

PT Pertagas Niaga melalui Perjanjian Jual Beli Gas pada 

tanggal 30 Juni 2015, yang kemudian dialirkan pertama kali 

pada tanggal 1 Agustus 2015; ---------------------------------------  

23.7.6 Sebelum tanggal 1 Agustus 2015, Terlapor memperoleh 

pasokan gas dari PT Pertamina EP Pangkalan Susu. Gas ini 

bersumber langsung dari sumur gas tanpa ada proses 

tertentu dan dapat langsung disalurkan melalui pipa 

transmisi dan pipa distribusi. ---------------------------------------  

23.7.7 Sejak 1 Agustus 2015, PGN mendapat pasokan sekitar 3-4 

MMSCFD dari PT Pertamina EP dan 3-4 MMSCFD dari PT 

Pertagas Niaga. PT Pertagas Niaga membeli gas bumi dalam 

bentuk LNG ke PT Pertamina (Persero) dari Lapangan Donggi 

Senoro, kemudian dilakukan proses regasifikasi oleh PT Perta 

Arun Gas di Arun, Aceh. Gas tersebut kemudian disalurkan 
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melalui pipa transmisi PT Pertagas untuk selanjutnya 

disalurkan melalui pipa distribusi milik Terlapor kepada 

konsumen/pelanggan.  ----------------------------------------------  

23.7.8 Bahwa alokasi gas yang bersumber LNG dari Donggi Senoro 

tersebut adalah berdasarkan keputusan alokasi gas yang 

ditetapkan oleh Menteri ESDM setelah melalui proses 

persetujuan SKK Migas dan Dirjen Migas (vide  BAP PT 

Pertagas Niaga).  -------------------------------------------------------  

23.7.9 Bahwa total pasokan dari kedua sumber tersebut yang 

diterima Terlapor pada kurun waktu bulan Agustus s/d 

November 2015 adalah sebesar 1.060.614,15 MMBTU yang 

terdiri dari:   -----------------------------------------------------------  

a) PT Pertamina EP sebesar 600.739,40 MMBTU (57%), dan 

b) PT Pertagas Niaga sebesar 459.874,75 MMBTU (43%). 

23.7.10 Jumlah masing-masing pasokan gas tersebut (dalam satuan 

MMBTU) dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

No Bulan PT Pertamina EP PT Pertagas Niaga 

1. Agust-15 154.299,41 120.624,40 

2. Sep-15 141.523,96 130.866,79 

3. Okt-15 159.752,79 93.798,49 

4. Nop-15 145.163,24 114.585,07 

 

Total 600.739,40 459.874,75 

 Persentase 57% 43% 

23.7.11 Meskipun sumber gas baru tersebut menjadi jalan keluar 

bagi permasalahan pasokan gas, namun 

konsumen/pelanggan gas merasa keberatan dengan 

kenaikan harga gas yang ditetapkan oleh Terlapor. Penetapan 

kenaikan harga gas karena adanya sumber gas baru tersebut 

diduga sebagai bentuk praktek monopoli Terlapor yang 

merugikan konsumen.  -------------------------------------------  

23.9 Analisis Peraturan Perundang-Undangan -----------------------------------   

23.8.1 Bahwa sebelum menganalisis dugaan praktek monopoli yang 

dilakukan oleh Terlapor terkait penetapan kenaikan harga 

gas melalui pipa di Area Medan Sumatera Utara dalam kurun 

waktu Agustus-November 2015, maka terlebih dahulu 

dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan 

terkait dasar hukum dan dasar kewenangan penetapan harga 

gas bumi baik sebelum maupun sesudah kenaikan harga gas 

pada tahun 2015 tersebut sebagai berikut: -----------------------  

a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi;  ----------------------------------------------------  
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b) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; -----------------  

c) Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-

I/2003;   -----------------------------------------------------------  

d) Peraturan Pemeritah Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 

2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; 

e) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Harga 

Jual Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi; -------------------  

f) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi 

melalui Pipa;   ----------------------------------------------------  

g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 

2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi; -------------------  

h) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara 

Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas 

Bumi;   -----------------------------------------------------------  

i) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas 

Bumi;   --------------------------------------------------------  

j) Keputusan Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral Nomor 434 K/12/MEM/2017 tentang Harga Gas 

Bumi untuk Industri di Wilayah Medan dan sekitarnya. 

23.8.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 

Gas Bumi;   -------------------------------------------------------------  

a) Undang-Undang ini ditetapkan pada tanggal 23 November 

2001.   --------------------------------------------------------------  

23.8.3 Ketentuan mengenai harga gas bumi diatur dalam Bab V, 

tentang Kegiatan Usaha Hilir, khususnya Pasal 28 ayat (2) 

yang mengatur bahwa: -----------------------------------------------  

“(1) Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang 

dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang 

ditetapkan oleh Pemerintah. ------------------------------------  

(2)  Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi 

diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang 

sehat dan wajar.   
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(3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial 

Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.” 

23.8.4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; ---------------------  

a) Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pada tanggal 14 

Oktober 2004. ----------------------------------------------------  

b) Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001, ketentuan mengenai usaha Pengolahan, 

Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, 

Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah. --------------------------------  

c) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 

merupakan peraturan pelaksanaan untuk pasal-pasal 

yang termasuk dalam Bab V tentang Kegiatan Usaha 

Hilir.  --------------------------------------------------------------  

d) Ketentuan mengenai harga gas bumi diatur dalam Bab 

XII tentang Harga Bahan Bakar Minyak dan Harga Gas 

Bumi khususnya Pasal 72 yang mengatur bahwa: -  

“(1) Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas bumi, kecuali 

Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan 

kecil, diserahkan pada mekanisme persaingan 

usaha yang wajar, sehat dan transparan.  ------------  

  (2) Harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan 

kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 

dan ditetapkan oleh Badan Pengatur dengan 

mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis atas 

penyediaan Gas Bumi serta sesuai dengan 

kebijakan harga yang ditetapkan Pemerintah.  --------  

 (3) Badan Pengatur melaksanakan pengawasan atas 

harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).” 

23.8.5 Berdasarkan Penjelasan Pasal 72 dijelaskan bahwa: ------------  

“ Ayat (1)     

Ketentuan terhadap harga Bahan Bakar Gas jenis LPG 

diserahkan pada mekanisme pasar dilakukan setelah adanya 

persaingan/terbentuknya dalam pasar LPG atau sekurang-
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kurangnya terdapat 2 (dua) Badan Usaha/pelaku usaha yang 

melaksanakan kegiatan usaha Niaga LPG.  -----------------------  

Ayat (2)      

Cukup jelas   -----------------------------------------------------------  

Ayat (3)  

Pengawasan atas harga jual Bahan Bakar Minyak dan Gas 

Bumi berpedoman pada tingkat harga yang wajar, harga yang 

sesuai dengan keekonomiannya dengan mempertimbangkan 

keuntungan yang layak bagi Badan Usaha dan tidak 

memberatkan konsumen.”  -------------------------------------------  

23.9.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-

I/2003; ------------------------------------------------------------------  

23.9.2 Putusan Mahkamah Konstitusi ini dibacakan pada 21 

Desember 2004; --------------------------------------------------------  

23.9.3 Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan 

pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  --------------------------------------------------------------------  

23.9.4 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 12 ayat (3) 

sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang”, Pasal 22 

ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”, dan 

Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. --------------------------  

23.9.5 Dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah 

Konstitusi ini, ketentuan mengenai penetapan harga Gas 

Bumi yang diserahkan pada mekanisme persaingan usaha 

yang sehat dan wajar, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat.  -----------------------------------------------------  

23.10 Peraturan Pemeritah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan 

Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; ------------------------------------------  

23.34.1 Peraturan Pemeritah ini ditetapkan pada tanggal 24 Maret 

2009;    --------------------------------------------------------------  

23.34.2 Peraturan Pemerintah ini diterbitkan sebagai salah satu 

bentuk pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi 
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Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 yang antara lain 

menyatakan Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat.   -------------------------------------------  

23.34.3 Ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas 

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Harga Bahan 

Bakar Minyak dan Gas Bumi diatur dan/atau ditetapkan 

oleh Pemerintah”.  --------------------------------------------------  

23.34.4 Dengan demikian, penentuan harga gas bumi yang semula 

diserahkan kepada mekanisme pasar diubah menjadi 

diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah. -  ---------------  

23.11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Harga Jual Bahan Bakar 

Minyak Dan Gas Bumi;   -----------------------------------------------------  

23.11.1 Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Juni 

2008;     --------------------------------------------------------------  

23.11.2 Peraturan Menteri ini membedakan Bahan Bakar menjadi 2 

(dua) kategori yaitu Bahan Bakar Tertentu dan Bahan Bakar 

Umum.  ----------------------------------------------------------------  

23.11.3 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 angka 

2, Bahan Bakar Tertentu adalah bahan bakar yang diolah 

dari Minyak, Bumi atau Gas Bumi dengan jenis, standar 

dan mutu (spesifikasi), harga, vo!ume, dan konsumen 

tertentu, yang merupakan bahan bakar yang mempunyai 

kekhususan karena kondisi tertentu, seperti jenisnya, 

pengguna/penggunaannya, kemasannya dan/atau wilayah 

dan merupakan bahan bakar yang masih harus diberikan 

subsidi, sehingga penetapan harganya ditetapkan oleh 

Menteri.  

23.11.4 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 angka 

3, Bahan Bakar Umum adalah Bahan Bakar yang berasal 

dari Gas Bumi atau diolah dari Minyak Bumi atau Gas Bumi 

yang pemanfaatannya tidak mempengaruhi hajat hidup 

orang banyak dan tidak membebani keuangan negara, 

merupakan bahan bakar yang tidak diberikan subsidi, 

sehingga penetapan harganya ditetapkan oleh Badan Usaha. 

23.11.5 Berdasarkan ketentuan Pasal 5, harga jual eceran Bahan 

Bakar Umum ditetapkan oleh Badan Usaha berdasarkan:-- 
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a) kemampuan daya beli konsumen dalam negeri;  -----------  

b) kesinambungan penyediaan dan pendistribusian; ---------  

c) tingkat keekonomian dengan marjin yang wajar. ----------  

23.11.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui 

Pipa;   -----------------------------------------------------------------  

a) Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 

Agustus 2009. ----------------------------------------------------  

23.11.7 Berdasarkan ketentuan Pasal 21, diatur bahwa Harga Jual 

Gas Bumi melalui pipa terdiri atas: ----------------------   

a) Harga Jual Gas Bumi melalui pipa untuk pengguna 

rumah tangga dan pelanggan kecil ditetapkan oleh 

Badan Pengatur;  

b) Harga Jual Gas Bumi melalui pipa untuk pengguna 

tertentu ditetapkan oleh Menteri; -------------  ---------------  

c) Harga Jual Gas Bumi melalui pipa untuk pengguna 

umum ditetapkan oleh Badan Usaha dan wajib 

dilaporkan kepada Menteri. ------------------------------------  

23.11.8 Harga Jual Gas Bumi melalui pipa untuk pengguna umum 

ditetapkan oleh Badan Usaha dengan berpedoman pada:--- 

a) kemampuan daya beli konsumen gas bumi dalam negeri; 

b) kesinambungan penyediaan dan pendistribusian gas 

bumi;  --------------------------------------------------------------  

c) tingkat keekonomian dengan margin yang wajar bagi 

Badan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa.  ---------------  

23.12 Bahwa penetapan kenaikan harga gas oleh Terlapor pada bulan 

Agustus-November 2015 dapat dianalisis berdasarkan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana tersebut pada butir di atas, 

yaitu:  -------------------------------------------------------------------------  

23.12.1 Berdasarkan ketetentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2001 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 Tahun 2004, penentuan harga gas bumi 

diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha; -----------  

23.12.2 Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

002/PUU-I/2003, ketentuan Undang-Undang dan 

Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat, sehingga penentuan harga gas 

bumi tidak lagi diserahkan kepada mekanisme persaingan 

usaha;  ----------------------------------------------------------------  
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23.12.3 Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, 

kemudian diterbitkan Peraturan Pemeritah Nomor 30 

Tahun 2009 yang mengatur bahwa harga gas bumi diatur 

dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah; -------------------------  

23.12.4 Pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2008, mengatur bahwa gas 

bumi yang termasuk ke dalam kategori Bahan Bakar 

Umum, penetapan harganya ditetapkan oleh Badan Usaha. 

Demikian juga berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009, pemerintah 

mengatur bahwa penetapan Harga Jual Gas Bumi melalui 

pipa untuk pengguna umum ditetapkan oleh Badan Usaha. 

23.12.5 Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2008 dan 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

19 Tahun 2009, penetapan harga gas bumi yang 

ditetapkan oleh Badan Usaha harus memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: -----------------------------------------------------  

a) kemampuan daya beli konsumen gas bumi dalam 

negeri;  -----------------------------------------------------------  

b) kesinambungan penyediaan dan pendistribusian gas 

bumi; dan  -------------------------------------------------------  

c) tingkat keekonomian dengan margin yang wajar bagi 

Badan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa. --------------  

23.13 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana 

diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Terlapor merupakan 

Badan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa yang berwenang 

menetapkan harga gas bumi pada bulan Agustus-November 2015.-- 

23.14 Namun untuk menilai apakah penetapan harga gas bumi oleh 

Terlapor tersebut telah memperhatikan kemampuan daya beli 

konsumen gas bumi dalam negeri atau tidak, dan apakah penetapan 

harga gas bumi tersebut memperhatikan tingkat keekonomian 

dengan margin yang wajar atau tidak, maka perlu dilakukan analisis 

lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan yang terbit 

setelah penetapan harga gas bumi pada bulan Agustus-November 

2015 tersebut.  -----------------------------------------------------------------  

23.15 Adapun beberapa peraturan perundang-undangan terkait penetapan 

harga gas bumi yang diterbitkan oleh pemerintah setelah penetapan 
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kenaikan harga gas oleh Terlapor pada bulan Agustus-November 

2015, akan diuraikan pada butir berikut ini.  -----------------------------  

23.16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 

tentang Penetapan Harga Gas Bumi; ----------------------------------------  

23.16.1 Peraturan Presiden ini ditetapkan tanggal 3 Mei 2016, 

namun berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016. ----------  

23.16.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2, harga Gas Bumi 

adalah harga Gas Bumi yang ditetapkan oleh Menteri yang 

dijadikan sebagai dasar penghitungan bagi hasil pada 

Kontrak Kerja Sama dan dasar perhitungan penjualan Gas 

Bumi yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama 

Minyak dan Gas Bumi. ----------------------------------------------  

23.16.3 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, Harga Gas Bumi 

Tertentu adalah harga Gas Bumi yang ditetapkan oleh 

Menteri kepada pengguna Gas Bumi yang bergerak di 

bidang industri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 

Presiden ini.  ----------------------------------------------------------  

23.16.4 Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Menteri 

menetapkan Harga Gas Bumi dengan mempertimbangkan:--  

 a) keekonomian lapangan; 

 b) Harga Gas Bumi di dalam negeri dan internasional;  

 c) kemampuan daya beli konsumen Gas Bumi dalam 

negeri;  

 d) nilai tambah dari pemanfaatan Gas Bumi di dalam 

negeri;  

23.16.5 Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), dalam hal Harga 

Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat 

memenuhi keekonomian industri pengguna Gas Bumi dan 

Harga Gas Bumi lebih tinggi dari USD 6/MMBTU, Menteri 

dapat menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu.  -----------------  

23.16.6 Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Penetapan Harga 

Gas Bumi Tertentu mempertimbangkan:  ------------------------  

“a. ketersediaan Gas Bumi bagi industri pengguna Gas 

Bumi; dan   -----------------------------------------------------  

 b. pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan Gas 

Bumi dalam rangka meningkatkan nilai tambah yang 

dapat diberikan oleh industri pengguna Gas Bumi 

sebagaimana dimaksud pada huruf a.”  --------------------  
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23.16.7 Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Penetapan Harga 

Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

diperuntukkan bagi pengguna Gas Bumi yang bergerak di 

bidang:   --------------------------------------------------------------  

a. industri pupuk; 

b. industri petrokimia;  

c. industri oleochemical;  

d. industri baja;  

e. industri keramik; 

f. industri kaca; 

g. industri sarung tangan karet. 

23.17  Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 

2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan 

Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi; ----------------------------------------  

23.17.1 Peraturan Menteri ini ditetapkan tanggal 24 Februari 2016 

dan diundangkan pada tanggal 25 Februari 2016. -------------  

23.17.2 Peraturan Menteri ini mencabut Peraturan Menteri Energi 

dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2015 tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan 

Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi. -----------------------------  

23.17.3 Berdasarkan ketentuan Pasal 3, Menteri menetapkan 

Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi untuk 

kebutuhan dalam negeri dan/atau ekspor. ----------------------  

23.17.4 Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk 

kebutuhan dalam negeri ditentukan berdasarkan urutan 

prioritas yang di antaranya termasuk meliputi industri yang 

berbasis gas bumi dan industri yang menggunakan gas 

sebagai bahan bakar.  ------------------------------------------------  

23.17.5 Industri yang berbasis gas bumi dan industri yang 

menggunakan gas sebagai bahan bakar termasuk dalam 

urutan prioritas alokasi dan pemanfaatan gas bumi adalah 

untuk mendukung peningkatan daya saing industri dalam 

negeri.  -----------------------------------------------------------------  

23.17.6 Berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 10 dan Pasal 12, 

alokasi dan pemanfaatan gas bumi tersebut dapat diberikan 

antara lain kepada Badan Usaha pemegang Ijin Usaha Niaga 

yang menjual gas bumi untuk industri yang berbasis gas 

bumi dan industri yang menggunakan gas sebagai bahan 
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bakar atau dapat dijual kepada Badan Usaha pemegang Ijin 

Usaha Niaga lainnya dengan ketentuan: -------------------------  

a) memiliki/menguasai infrastuktur pipa penyalur kepada 

pengguna akhir;  -------------------------------------------------  

b) hanya dapat dijual ke pengguna akhir; dan -----------------  

c) dijual dengan harga yang wajar.  -----------------------------   

23.17.7 Berdasarkan ketentuan Pasal 33, Badan Usaha yang 

mendapatkan alokasi gas bumi wajib memiliki atau 

menguasai infrastruktur fasilitas penyaluran dan/atau 

penggunaan Gas bumi.  -------------------------------------------  

23.17.8 Berdasarkan ketentuan Pasal 16, penetapan harga gas bumi 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan: ----------------------  

a) Keekonomian lapangan; ------------------------  

b) Harga Gas Bumi di dalam negeri dan internasional; ------  

c) Nilai tambah dari pemanfaatan Gas Bumi di dalam 

negeri;  ---------------------------------------------  ---------------  

d) Kemampuan daya beli konsumen dalam negeri; -----------  

e) Dukungan terhadap program Pemerintah untuk 

penyediaan Gas Bumi bagi transportasi dan Rumah 

Tangga dan Pelanggan kecil; -------------------  

f) Harga bahan bakar atau energi substitusi.  -  ---------------  

23.18 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 

Tahun 2016;   

23.18.1 Peraturan Menteri ESDM ini ditetapkan pada tanggal 29 

November 2016.  -------------------------------------------------  

23.18.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Menteri 

menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu untuk bahan baku 

atau proses produksi pada industri tertentu yang meliputi 

industri petrokimia, industri pupuk, dan industri baja. ------ 

23.18.3 Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Penetapan Harga 

Gas Bumi Tertentu dengan mempertimbangkan:  --------------  

a. kemampuan daya beli konsumen Gas Bumi 

dalam negeri; 

b. harga Gas Bumi di dalam negeri dan 

internasional;  

c. keekonomian lapangan;  

d. nilai tambah dari pemanfaatan Gas Bumi di 

dalam negeri;  
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23.18.4 Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), harga Gas Bumi 

Tertentu untuk bahan baku atau proses produksi pada 

industri petrokimia, industri pupuk, dan industri baja dan 

tarif pengangkutan Gas Bumi mengacu pada Lampiran I dan 

Lampiran II Peraturan Menteri.  -----------------------------------  

23.18.5 Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2), harga Gas Bumi 

Tertentu berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017. 

23.19 Keputusan Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

434 K/12/MEM/2017 tentang Harga Gas Bumi untuk Industri di 

Wilayah Medan dan sekitarnya;  -------------------------------------------  

23.19.1 Keputusan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Februari 

2017, namun berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2017. 

23.19.2 Harga gas bumi untuk industri di wilayah Medan dan 

sekitarnya dihitung berdasarkan komponen harga gas bumi, 

hulu, tarif penyaluran, dan biaya distribusi gas bumi yang 

berlaku untuk seluruh jenis industri pengguna gas bumi di 

wilayah Medan dan sekitarnya; -----------------------------------  

23.19.3 Perubahan harga gas bumi hulu yang bersumber dari PT 

Pertamina EP, yang semula USD 8,24/MMBTU diubah 

menjadi USD 6,82 +1% ICP/MMBTU. ----------------------------  

23.19.4 Perubahan tarif penyaluran gas bumi melalui pipa yang 

semula USD 0,92/MSCF menjadi USD 0,80/MSCF. -----------  

23.19.5 Perubahan biaya distribusi gas bumi kepada industri di 

Sumatera Utara, yang semula USD 1,35/m3 menjadi USD 

0,90/m3.   -----------------------------------------------------------  

23.20 Bahwa dugaan praktek monopoli penetapan kenaikan harga gas oleh 

Terlapor pada bulan Agustus-November 2015, dapat dianalisis 

berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut 

pada butir di atas, yaitu: ------------------------------------------------------  

23.20.1 Peraturan Perundang-Undangan baik sebelum maupun 

sesudah penetapan kenaikan harga gas pada bulan 

Agustus-November 2015 di Area Medan Sumatera Utara 

oleh Terlapor sama-sama mengatur bahwa penetapan harga 

gas bumi harus memperhatikan kemampuan daya beli 

konsumen gas bumi dalam negeri. --------------------------------  

23.20.2 Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud di 

atas adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Menteri Energi 

dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009, Peraturan 
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Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016, 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

06 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2016.  ----------------------------  

23.20.3 Peraturan Perundang-Undangan sebelum bulan Agustus 

2015 sebagaimana telah dianalisis pada butir 5.8, 

memberikan legitimasi kepada Terlapor selaku Badan Usaha 

pemegang Ijin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa untuk 

menetapkan harga gas bumi. --------------------------------------   

23.20.4 Namun demikian, setelah penetapan kenaikan harga gas 

pada bulan Agustus-November 2015 tersebut, Pemerintah 

telah melakukan intervensi terhadap kebijakan Terlapor 

selaku badan usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa yang 

berwenang menetapkan harga gas bumi. ------------------------  

23.20.5 Berdasarkan fakta persidangan, pelanggan industri di Area 

Medan Sumatera Utara keberatan terhadap penetapan 

kenaikan harga gas oleh Terlapor tersebut. 

23.20.6 Keberatan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui 

berbagai diskusi dan pertemuan di antara para pihak 

terkait, antara lain Kementrian ESDM, Kementrian 

Perindustrian, Kementrian Perdagangan, PT Pertamina 

(Persero), Terlapor, dan industri di Medan sampai akhirnya 

terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 

Tahun 2016.   --------------------------------------------------------  

23.20.7 Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

40 Tahun 2016, penetapan harga gas bumi di hulu 

ditetapkan oleh Menteri dengan harga tidak lebih tinggi dari 

USD 6/MMBTU. Namun dalam hal harga tersebut tidak 

dapat memenuhi keekonomian industri pengguna Gas 

Bumi, maka Menteri dapat menetapkan Harga Gas Bumi 

Tertentu. Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu tersebut 

ditujukan untuk pengguna Gas Bumi yang bergerak di 

bidang industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, 

keramik, kaca dan sarung tangan karet. -------------------------  

23.20.8 Industri-industri yang keberatan dengan kenaikan harga gas 

yang ditetapkan oleh Terlapor antara lain bergerak di bidang 

oleochemical, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet. 

Hal ini menunjukkan bahwa penetapan kenaikan harga gas 

oleh Terlapor pada bulan Agustus-November 2015 tersebut 
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tidak memperhatikan kemampuan daya beli industri selaku 

konsumen gas bumi dalam negeri karena tidak dapat 

memenuhi keekonomian industri tersebut, sehingga 

pemerintah perlu melakukan intervensi dalam penetapan 

harga gas kepada industri-industri tersebut.--------------------  

23.20.9 Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016, diatur bahwa 

industri yang berbasis gas bumi dan industri yang 

menggunakan gas sebagai bahan bakar termasuk dalam 

urutan prioritas alokasi dan pemanfaatan gas bumi adalah 

untuk mendukung peningkatan daya saing industri dalam 

negeri.    -----------------------------------------------------------  

23.20.10 Industri yang bergerak di bidang oleochemical, baja, 

keramik, kaca dan sarung tangan karet merupakan industri 

yang berbasis gas bumi dan industri yang menggunakan gas 

sebagai bahan bakar yang termasuk dalam urutan prioritas 

alokasi dan pemanfaatan gas bumi. ------------------------------  

23.20.11 Berdasarkan fakta persidangan, kenaikan harga gas yang 

dilakukan oleh Terlapor telah berpengaruh terhadap daya 

saing industri tersebut, sehingga pemerintah perlu 

melakukan intervensi terkait penetapan alokasi, 

pemanfaatan dan harga gas bumi. --------------------------------  

23.20.12 Berdasarkan teori ekonomi, untuk mengatasi kegagalan 

pasar (market failure) seperti kekakuan harga, monopoli, 

dan eksternalitas yang merugikan, maka peran pemerintah 

sangat diperlukan dalam perekonomian. Peranan ini dapat 

dilakukan dalam bentuk intervensi secara langsung 

maupun tidak langsung.  -------------------------------------------  

23.20.13 Salah satu bentuk intervensi secara langsung adalah 

penetapan harga maksimum (ceiling price) atau Harga 

Eceran Tertinggi  (HET) yang dilakukan pemerintah dengan 

bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET 

dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu 

tinggi di luar batas daya beli konsumen. Dalam hal ini, 

penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga di atas 

harga maksimum tersebut. -----------------------------------------  

23.20.14 Penetapan harga gas bumi hulu, tarif penyaluran, dan biaya 

distribusi yang secara spesifik diatur berdasarkan 

Keputusan Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya 
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Mineral Nomor 434 K/12/MEM/2017 merupakan bentuk 

intervensi pemerintah secara langsung berupa kebijakan 

penetapan harga maksimum (ceiling price). ----------------------  

23.21 Bahwa berdasarkan uraian analisis peraturan perundang-undangan 

sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan 

harga yang dilakukan oleh Terlapor pada bulan Agustus-November 

2015 dianggap terlalu tinggi, di luar batas daya beli konsumen, 

sehingga sejak tahun 2016 pemerintah telah menerbitkan 

serangkaian peraturan perundang-undangan sampai akhirnya 

melakukan intervensi secara langsung berupa penetapan harga 

maksimum (ceiling price) untuk melindungi konsumen industri di 

Area Medan Sumatera Utara. --------------------------------------------------  

23.22 Selanjutnya untuk menguji apakah penetapan harga gas bumi 

tersebut memperhatikan tingkat keekonomian dengan margin yang 

wajar atau tidak, maka perlu dilakukan analisis posisi monopoli 

Terlapor dan analisis praktek monopoli terkait kenaikan harga yang 

dilakukan oleh Terlapor. --------------------------------------------------------  

23.23 Analisis Posisi Monopoli Terlapor ---------------------------------------------  

23.23.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan monopoli 

adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran 

barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu 

pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. -----------------  

23.23.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha patut diduga atau 

dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) apabila: ------------------------------------------------  

a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada 

substitusinya; atau --------------------------------  ---------------  

b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke 

dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; 

atau   ----------------------------------------------------------------  

c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha 

menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa 

pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. ---  

23.23.3 Untuk menganalisis lebih lanjut ketentuan Pasal 1 angka 1 

jo. Pasal 17 ayat (2) terkait substitusi barang dan atau jasa, 

ada tidaknya hambatan pasar dan besarnya pangsa pasar 
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Terlapor, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis 

mengenai pasar bersangkutan (market definition). ---------------  

23.23.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, 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”. ----------------------------------------------------  

23.23.5 Bahwa pengertian pasar bersangkutan berdasarkan Pasal 10 

angka 10 tersebut menekankan pada konteks horisontal yang 

menjelaskan posisi pelaku beserta pesaingnya. Berdasarkan 

pasal tersebut, cakupan pengertian pasar bersangkutan 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat 

dikategorikan dalam dua perspektif, yaitu: -----------------------  

a) Pasar geografis (geographical market) yang berkaitan 

dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu; dan 

b) Pasar produk (product market) yang berkaitan dengan 

barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau 

substitusi dari barang dan atau jasa tersebut -----------------  

23.24 Pasar geografis (geographical market). ----------------------------------------  

23.24.1 Pasar geografis adalah wilayah dimana suatu pelaku usaha 

dapat meningkatkan harganya tanpa menarik masuknya 

pelaku usaha baru atau tanpa kehilangan konsumen yang 

signifikan, yang berpindah ke pelaku usaha lain di wilayah 

tersebut.   ----------------------------------------------------------------  

23.24.2 Jika pelaku usaha memasarkan produk dalam suatu wilayah 

tertentu dan konsumen tidak memiliki akses terhadap 

produk dari luar wilayah tersebut, maka pasar geografis 

produk tersebut adalah wilayah tersebut. -------------------------   

23.24.3 Dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terlapor adalah 

satu-satunya perusahaan yang melakukan kegiatan usaha 

niaga gas bumi melalui pipa distribusi (dedicated hilir) ke 

konsumen/pelanggan industri di Area Medan (vide BAP 

APIGAS, BAP PT Aica Mugi Indonesia, BAP PT Gunung 

Gahapi Sakti, BAP Terlapor). ----------------------------------------  

23.24.4 Dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa setelah tanggal 1 

Agusutus 2015, terdapat 2 (dua) sumber gas yang 

selanjutnya akan disalurkan oleh Terlapor kepada 

konsumen/pelanggan industri di Area Medan (vide BAP PT 



  
32 

 

Pertamina EP, BAP PT Perta Arun Gas, BAP PT Pertagas 

Niaga, BAP Terlapor):  -------------------------------------------------  

a) Produk gas yang bersumber dari sumur PT Pertamina EP 

Pangkalan Susu disalurkan melalui pipa distribusi milik 

Terlapor dan tidak terdapat substitusi berupa pipa 

distribusi milik pelaku usaha lain. -----------------------------  

b) Produk gas hasil regasifikasi LNG disalurkan oleh PT 

Perta Arun melalui pipa transmisi PT Pertamina Gas 

sampai ke titik serah pipa Arun Belawan, kemudian 

disalurkan melalui pipa distribusi milik Terlapor dan 

tidak terdapat substitusi berupa pipa distribusi milik 

pelaku usaha lain.  -------------------------------------------  

c) Penetapan pasar geografis ditentukan oleh ketersediaan 

produk yang dianalisis. Beberapa faktor yang 

menentukan dalam ketersediaan produk tersebut adalah 

(1) kebijakan perusahaan, (2) biaya, (3) tarif dan 

peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas 

perdagangan antar kota/wilayah. ------------------------------  

23.24.5 Terkait dengan indikator kebijakan perusahaan, keputusan 

pimpinan perusahaan sangat menentukan logistik produk 

terutama untuk daerah atau wilayah yang dijadikan target 

pemasaran sesuai dengan program dan rencana strategis 

perusahaan.   -----------------------------------------------------  

23.24.6 Berdasarkan kebijakan perusahaan Terlapor, wilayah 

usahanya dibagi menjadi 4 (empat) wilayah geografis Strategic 

Business Unit (SBU) yaitu SBU Distribusi Wilayah I Jawa 

Barat, SBU Distribusi Wilayah II Jawa bagian Timur, SBU 

Distribusi Wilayah III, dan SBU Transmisi. -----------------------  

23.24.7 SBU Distribusi Wilayah I Jawa Barat meliputi Area 

Palembang, Area Lampung, Area Banten, Area Tangerang, 

Area Jakarta, Area Bogor, Area Bekasi, Area Karawang, Area 

Cirebon.   -------------------------------------------------------------  

23.24.8 SBU Distribusi Wilayah II Jawa bagian Timur meliputi Area 

Gresik - Surabaya, Area Sidoarjo - Mojokerto, Area Pasuruan- 

Probolinggo. -------------------------------------------------------------  

23.24.9 SBU Distribusi Wilayah III meliputi Area Medan, Area 

Pekanbaru, dan Area Kepulauan Batam. --------------------------  
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23.24.10 SBU Transmisi meliputi Sumatera Selatan-West Jawa (SSWJ) 

I Grissik- Bojonegoro, (SSWJ II) Grissik-Muara Bekasi, dan 

Transmisi Gas Sumatera Utara. -------------------------------------  

23.24.11 Berdasarkan keterangan Terlapor, harga gas yang berlaku 

untuk masing-masing SBU tersebut berbeda-beda 

berdasarkan sistem zonasi, bahkan untuk masing-masing 

area yang berada dalam satu SBU juga berbeda-beda.   -------  

23.24.12 Khusus terkait SBU Distribusi Wilayah III, dalam proses 

penyelidikan Terlapor telah menjelaskan bahwa saat ini 

sudah tidak ada istilah SBU Distribusi Wilayah III, dan telah 

berganti nama menjadi PGN Area Medan.  ------------------------  

23.24.13 Terkait dengan indikator biaya, diketahui bahwa biaya 

investasi mempengaruhi pelaku usaha dalam memperluas 

wilayah penjualan produknya sehingga juga mempengaruhi 

ketersediaan produk di wilayah tertentu. Secara geografis, 

tidak terdapat jaringan pipa distribusi lain di Area Medan 

selain jaringan pipa distribusi milik Terlapor sehingga tidak 

terdapat pilihan lain bagi konsumen yang ingin memperoleh 

pasokan gas dari pipa distribusi dari daerah lain serta milik 

pelaku usaha lain di Area Medan.  ---------------------------------  

23.24.14 Terkait dengan indikator tarif dan peraturan-peraturan yang 

membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah, 

hambatan perdagangan berupa regulasi menjadi batasan 

penentuan pasar bersangkutan berdasarkan aspek geografis. 

Dalam hal ini, regulasi juga mempengaruhi ketersediaan 

produk di wilayah tertentu.  -----------------------------------------  

23.24.15 Regulasi atau kebijakan yang cenderung membatasi 

peredaran atau perdagangan produk lintas wilayah dapat 

menentukan batasan pasar geografis. Hal ini dibuktikan 

berdasarkan Surat Kementrian ESDM Nomor 

2883/10/DJM/2015 kepada PT Pertamina Gas tanggal 2 

Maret 2015 perihal Izin Usaha Sementara Pengangkutan Gas 

Bumi Melalui Pipa yang menyebutkan bahwa agar PT 

Pertamina Gas diminta untuk melakukan koordinasi dengan 

Terlapor yang telah memiliki pipa gas bumi eksisting di 

wilayah Sumatera Utara sebagai wujud upaya pengoptimalan 

pemanfaatan gas bumi.  ----------------------------------------------  

23.24.16 Sebagai wujud koordinasi sebagaimana dimaksud pada butir 

di atas, pada tanggal 31 Juli 2015, PT Pertagas Niaga (yang 
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merupakan anak perusahaan PT Pertamina Gas) 

menandatangani Kesepakatan Bersama Penyaluran Pasokan 

Gas di Wilayah Sumatera Utara dengan Terlapor. Kedua 

belah pihak menjamin tidak melakukan pembangunan 

infrastruktur pipa distribusi gas bumi ke lokasi pelanggan 

atau calon pelanggan pihak lainnya yang berada di wilayah 

operasional pihak lainnya, kecuali apabila disetujui secara 

tertulis oleh pihak lainnya tersebut. Masing-masing pihak 

akan memenuhi kebutuhan gas bumi untuk segmen pasar 

rumah tangga, komersial, industri, transportasi, 

pembangkitan listrik dan sektor lainnya di wilayah 

operasional masing-masing pihak. Adapun Wilayah 

Operasional masing-masing pihak adalah sebagai berikut 

(vide C95):  -------------------------------------------------------------  

a) PT Pertagas Niaga: Kawasan Industri Medan 3 s.d. 6, 

Bandara Kualanamu, Kuala Tanjung, Sei Mangke, Lubuk 

Pakam dan Perbaungan; -----------------------------------------  

b) Terlapor: Belawan, Kawasan Industri Medan 1 dan 2, 

Labuhan Deli, Seluruh Area Medan Kota, Binjai, Tanjung 

Morawa, Hamparan Perak, Wampu. ---------------------------  

23.25 Bahwa berdasarkan kebijakan perusahaan Terlapor, biaya investasi 

dan hambatan regulasi serta implementasinya, maka dapat 

disimpulkan pasar geografis dalam perkara a quo adalah Area 

Medan, Sumatera Utara yang meliputi wilayah operasi penyaluran 

gas bumi melalui pipa sebagai berikut: -------------------------------------  

23.25.1 Belawan;  

23.25.2 Kawasan Industri Medan 1 dan 2;  --------------------------------  

23.25.3 Labuhan Deli;  --------------------------------------------------------  

23.25.4 Seluruh Area Medan Kota;  -----------------------------------------  

23.25.5 Binjai;   

23.25.6 Tanjung Morawa;  ----------------------------------------------------  

23.25.7 Hamparan Perak dan  -----------------------------------------------  

23.25.8 Wampu.  

23.26 Pasar produk (product market). -----------------------------------------------  

23.26.1 Pasar produk adalah produk-produk pesaing dari 

produk tertentu ditambah dengan produk lain yang 

bisa menjadi substitusi dari produk tersebut. ------------  
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23.26.2 Produk lain menjadi substitusi sebuah produk jika 

keberadaan produk lain tersebut membatasi ruang 

kenaikan harga dari produk tersebut. ----------------------  

23.26.3 Bahwa produk yang dimaksud dalam perkara a quo 

adalah gas bumi. -----------------------------------------------  

23.26.4 Untuk mengetahui sifat substitusi suatu produk 

dengan produk lain, dapat dilakukan dengan 

melakukan analisis preferensi konsumen dengan 

menggunakan 3 (tiga) paramenter utama sebagai alat 

pendekatan (proxy) yaitu karakter (ciri), kegunaan 

(fungsi) produk dan harga sebagai berikut: ----------------  

a) Indikator karakter (ciri) -----------------------------------------  

1) Pendefinisian produk didasarkan pada produk yang 

bersifat closed substitutes. ---------------------------------  

2) Jika konsumen menentukan produk terkait memiliki 

karakter yang sama, maka produk-produk tersebut 

dapat dikatakan substitusi satu sama lain terlepas 

dari spesifikasi teknis, merk atau kemasan tertentu 

yang melekat di produk tersebut. ------------------------  

3) Namun jika konsumen menentukan bahwa produk-

produk tersebut tidak memiliki kesamaan karakter 

yang diperlukan, maka produk tersebut tidak 

dikategorikan sebagai substitusi, walaupun terdapat 

kemiripan atau kesamaan dalam spesifikasi teknis, 

merk atau kemasan tertentu yang melekat di produk 

tersebut.  -----------------------------------------------------  

b) Indikator kegunaan (fungsi) ------------------------------------  

1) Jika konsumen menentukan produk terkait memiliki 

fungsi yang sama, maka produk-produk tersebut 

dapat dikatakan substitusi satu sama lain terlepas 

dari spesifikasi teknis, merk atau kemasan tertentu 

yang melekat di produk tersebut. ------------------------  

2) Namun jika konsumen menentukan bahwa produk-

produk tersebut tidak memiliki kesamaan fungsi 

yang diperlukan, maka produk tersebut tidak 

dikategorikan seabgai substitusi, walaupun terdapat 

kemiripan atau kesamaan dalam spesifikasi teknis, 

merk atau kemasan tertentu yang melekat di produk 

tersebut.  -----------------------------------------------------  
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c) Indikator harga  

1) Harga produk yang mencerminkan harga pasar yang 

wajar dan kompetitif. ---------------------------------------  

2) Analisis harga ditekankan pada reaksi konsumen 

terhadap perubahan harga yang cukup signifikan 

sehingga menimbulkan reaksi konsumen. --------------  

23.26.5 Berdasarkan pendekatan preferensi konsumen dengan 

parameter karakter (ciri), kegunaan (fungsi) produk dan 

harga tersebut di atas, maka dapat dianalisis substitusi 

produk gas bumi sebagai berikut: ---------------------------------  

a) Bahwa berdasarkan karakteristiknya, gas bumi adalah 

hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam 

kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa 

gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak 

dan Gas Bumi. ---------------------------------------------------  

b) Bahwa berdasarkan kegunaannya, gas bumi dapat 

berfungsi sebagai (1) bahan baku; (2) bahan bakar untuk 

menjalankan mesin-mesin industri; dan (3) komoditas 

energi untuk ekspor.  -------------------------------------------  

c) Bahwa menurut beberapa Saksi yang merupakan 

konsumen gas bumi, terdapat jenis bahan bakar industri 

lainnya yaitu solar, batubara, cangkang sawit, MFO atau 

gas tabung (LPG). Namun jenis bahan bakar tersebut 

tidak memiliki kesamaan karakter yang diperlukan yaitu 

bersih, proses cepat, penggunaannya lebih sederhana 

dan efisien, ramah lingkungan, hemat tempat 

penyimpanan dan  pembuangan limbah, dan lebih 

mudah maintenance-nya. (vide BAP PT Aica Mugi 

Indonesia, BAP PT Surya Buana Mandiri, BAP , PT Sari 

Incofood Corporation). ------------------------------------------  

d) Bahwa berdasarkan harganya, menurut beberapa Saksi, 

harga gas bumi relatif lebih murah dibandingkan jenis 

bahan bakar lainnya. Biaya maintenance gas bumi lebih 

murah daripada solar (vide BAP PT Surya Buana 

Mandiri). Harga MFO naik turun, tapi lebih murah 

dibandingkan dengan harga gas (vide BAP PT Kedaung 

Medan Industrial). Harga solar industri jauh lebih 

mahal, sementara harga batubara relatif lebih murah 

tapi tidak efisien karena harus mengeluarkan biaya 
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untuk limbah batu bara (vide BAP PT Soci Mas). Harga 

LPG lebih mahal dibandingkan dengan harga gas (vide 

BAP PT Latexindo Toba Perkasa). Harga solar lebih 

mahal dibandingkan dengan harga gas (vide BAP PT 

Smart, Tbk.).  -----------------------------------------------------  

23.26.6 Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan karakteristik, fungsi dan harganya, gas bumi 

tidak memiliki substitusi dekat (no closed substitutes). -  

23.27 Selanjutnya akan dilakukan identifikasi pasar produk dilihat dari 

sisi permintaan (demand side) dan sisi penawaran (supply side) 

sebagai berikut:   --------------------------------------------------------------  

23.27.1 Dari sisi permintaan, suatu produk bersubstitusi jika 

kenaikan harga suatu produk (misal produk A) 

mengakibatkan perubahan permintaan produk lain (misal 

produk B dan produk C) dimana terjadi perpindahan 

konsumen dari produk A ke produk B dan C. -------------------  

23.27.2 Kenaikan harga gas pada bulan Agustus-November 2015 di 

Area Medan Sumatera Utara telah menimbulkan reaksi 

konsumen. Namun demikian, kenaikan harga gas tersebut 

tidak serta merta mengakibatkan konsumen beralih ke 

produk lain.   ----------------------------------------------------------  

23.27.3 Menurut keterangan Saksi PT Smart, Tbk., perusahaan 

tetap menggunakan gas meskipun harganya naik sepanjang 

lebih murah dibandingkan solar. PT Surya Buana Mandiri 

menyatakan bahwa kenaikan harga gas tidak sebanding 

dengan substitusi ke solar karena ada biaya maintenance 

untuk tungku pembakaran (vide BAP PT Smart, Tbk, BAP 

PT Surya Buana Mandiri). ------------------------------------------  

23.27.4 Menurut keterangan Saksi PT Intan Suar Kartika, mesin-

mesin yang digunakan sudah didesain untuk menggunakan 

gas. Untuk mengganti bahan bakar tidak mudah karena 

maka perusahaan perlu investasi lagi. Hal ini juga 

dikemukakan oleh Asosiasi Pengguna Gas (APIGAS) yang 

menyatakan bahwa perusahaan keramik, sarung tangan, 

dan baja kesulitan untuk mengganti gas karena 

infrastruktur mesin yang digunakan adalah menggunakan 

gas. Contohnya PT Universal yang mencoba mengganti gas 

dengan cangkang sawit, ternyata harganya tidak masuk 

sehingga merugi. Demikian juga keterangan dari PT Aica 
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Mugi Indonesia yang menyatakan bahwa untuk mesin boiler 

miliknya sulit untuk diganti dengan bahan bakar selain gas 

karena harus mengganti struktur mekanikal mesin. PT Soci 

Mas menyatakan biaya yang mahal untuk konversi gas 

menjadi batu bara karena mesin yang semula menggunakan 

gas menjadi tidak terpakai. (vide BAP PT Intan Suar Kartika, 

BAP APIGAS, BAP PT Aica Mugi Indonesia, BAP PT Soci 

Mas).   -----------------------------------------------------------------  

23.27.5 Dari sisi penawaran, dilihat pesaing potensial yang dapat 

masuk ke dalam pasar jika terjadi kenaikan harga suatu 

produk (misal produk A).  -------------------------------------------  

23.27.6 Menurut keterangan Saksi-Saksi, sejak tahun 1985 sampai 

dengan tahun 2015 yaitu pada saat terjadi kenaikan harga 

gas oleh Terlapor, hanya Terlapor yang merupakan badan 

usaha yang memasarkan gas melalui pipa.  ---------------------  

23.27.7 Pesaing potensial yang berencana masuk ke Area Medan 

Sumatera Utara adalah PT Pertamina Gas pada bulan Maret 

2015, namun tidak dapat masuk karena tidak memperoleh 

Izin Usaha Sementara Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 

dari Kementrian ESDM. Kemudian pada tanggal 31 Juli 

2015, anak perusahaan PT Pertamina Gas yaitu PT Pertagas 

Niaga dan Terlapor membuat Kesepakatan Bersama 

Penyaluran Pasokan Gas di Wilayah Sumatera Utara yang 

menutup kemungkinan masuknya PT Pertagas Niaga ke 

wilayah operasional Terlapor di Area Medan, Sumatera 

Utara.  -----------------------------------------------------------------  

23.27.8 Pesaing potensial yang masuk ke Area Medan Sumatera 

Utara adalah PT Pertagas Niaga yang memasarkan gas 

berupa LNG dengan menggunakan truk (trucking). Namun 

pesaing potensial ini baru muncul pada tahun 2016. Selain 

itu tidak semua perusahaan bisa menggunakan LNG 

trucking karena keterbatasan lahan untuk penempatan 

tangki LNG dan proses regasifikasi serta terkendala masalah 

kepastian suplai karena hambatan transportasi karena jalan 

yang macet (vide BAP APIGAS, BAP PT Aica Mugi Indonesia, 

BAP PT Surya Buana Mandiri, BAP PT Gunung Gahapi 

Sakti, BAP PT Kedaung Medan Industrial, BAP PT Soci Mas, 

BAP PT Intan Suar Kartika, BAP PT Smart, Tbk., BAP PT 

Pertagas Niaga). ------------------------------------------------------  



  
39 

 

23.27.9 Bahwa berdasarkan pasar produk yang dilihat dari sisi 

permintaan (demand side) dan sisi penawaran (supply side), 

Terlapor adalah satu-satunya badan usaha yang 

memasarkan produk berupa gas bumi melalui pipa yang 

tidak mengakibatkan perubahan permintaan produk lain. 

Selain itu, pada saat terjadi kenaikan harga gas dari 

Terlapor pada bulan Agustus-November 2015, tidak ada 

pesaing potensial yang dapat masuk ke dalam pasar 

bersangkutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produk 

gas bumi yang dipasarkan oleh Terlapor tidak memiliki 

substitusi. -------------------------------------------------------------  

23.27.10 Bahwa dengan demikian, berdasarkan analisis indikator 

karakter, fungsi dan harga, serta analisis sisi permintaan 

(demand side) dan sisi penawaran (supply side), dapat 

disimpulkan bahwa pasar produk (product market) dalam 

perkara a quo adalah gas bumi yang disalurkan melalui pipa 

distribusi Terlapor untuk Pelanggan Industri. ------------------  

23.28 Pasar bersangkutan (relevant market). --------------------------------------  

23.28.1 Bahwa berdasarkan uraian pada butir pasar geografis 

(geographical market) dalam perkara a quo adalah Area 

Medan, Sumatera Utara yang meliputi wilayah operasi 

penyaluran gas bumi melalui pipa sebagai berikut: 

a) Belawan;  ----------------------------------------------------  

b) Kawasan Industri Medan 1 dan 2;  --------------------------  

c) Labuhan Deli;  ---------------------------------------------------  

d) Seluruh Area Medan Kota;  -----------------------------------  

e) Binjai;    ----------------------------------------------------  

f) Tanjung Morawa;  -----------------------------------------------  

g) Hamparan Perak dan  ------------------------------------------  

h) Wampu   

23.28.2 Bahwa berdasarkan uraian pada butir di atas, pasar produk 

(product market) dalam perkara a quo adalah gas bumi yang 

disalurkan melalui pipa distribusi Terlapor untuk Pelanggan 

Industri.   -----------------------------------------------------------  

23.28.3 Bahwa dengan demikian pasar bersangkutan (relevant 

market) dalam perkara a quo adalah penjualan dan 

penyaluran gas bumi yang disalurkan melalui pipa 

distribusi Terlapor untuk Pelanggan Industri di Area Medan, 

Sumatera Utara.  -----------------------------------------------------  
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23.28.4 Setelah dilakukan analisis pasar bersangkutan sebagaimana 

diuraikan di atas, maka dalam rangka menganalisis 

ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999, dapat disimpulkan bahwa Terlapor memiliki posisi 

monopoli dengan penguasaan atas penjualan dan 

penyaluran gas bumi yang disalurkan melalui pipa 

distribusi Terlapor untuk Pelanggan Industri di Area Medan, 

Sumatera Utara yang memenuhi unsur-unsur sebagai 

berikut:   --------------------------------------------------------------  

a) Berdasarkan karakteristik, fungsi dan harganya, gas 

bumi tidak memiliki substitusi dekat (no closed 

substitutes). Berdasarkan analisis pasar produk dilihat 

dari sisi permintaan (demand side) dan sisi penawaran 

(supply side), Terlapor adalah satu-satunya badan usaha 

yang memasarkan produk berupa gas bumi melalui pipa 

yang tidak mengakibatkan perubahan permintaan 

produk lain. Sehingga dengan demikian, barang dan 

atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya. 

b) Pada saat terjadi kenaikan harga gas oleh Terlapor pada 

bulan Agustus-November 2015, terbukti tidak ada 

pesaing potensial yang dapat masuk ke dalam pasar 

bersangkutan. Penguasaan atas produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa 

tertentu oleh Terlapor tersebut mengakibatkan pelaku 

usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan 

usaha barang dan atau jasa yang sama:  --------------------  

1) Terlapor merupakan satu-satunya pelaku usaha 

yang menguasai 100% (seratus persen) pangsa 

pasar penjualan dan penyaluran gas bumi yang 

disalurkan melalui pipa distribusi Terlapor untuk 

Pelanggan Industri di Area Medan, Sumatera Utara. 

Hal ini menunjukkan bahwa Terlapor menguasai 

lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar 

satu jenis barang atau jasa tertentu. -------------------  

23.29 Analisis Praktek Monopoli dalam Penetapan Kenaikan Harga  ---------  

23.29.1 Berdasarkan Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara 

(Persero) Tbk. Nomor 012300.K/PP.01.01/PDO/2015 

tentang Penyesuaian Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas 

Negara (Persero) Tbk. Nomor 006904.K/HK.00.01/UT/2013 
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tanggal 31 Juli 2015 tentang Harga Gas di SBU Distribusi 

Wilayah III untuk Pelanggan Industri Jasa dan Komersial 

serta Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan 

Listrik adalah sebagai berikut (vide C88): ------------------------  

No. Klasifikasi 

Harga 

Pemberlakuan Besaran Ketentuan 

Surcharge 

1. Harga P0 1 Agustus 

2015 

Rp 7.400/ m3 120% 

2. Harga P1 1 Agustus 

2015 

Rp 

167.600/MMB
TU +     Rp 

770/ m3 

120% 

3. Harga P2 1 Agustus 

2015 

Rp 

167.600/MMB

TU +     Rp 

750/ m3 

120% 

4. Harga 
Umum 

1 Agustus 
2015 

Rp 
167.600/MMB

TU +     Rp 

850/ m3 

120% 

23.29.2 Terlapor memberitahukan mengenai kenaikan harga gas 

tersebut kepada pelanggan melalui Surat Nomor 

010000.S/PP/02.01/RD3/2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal 

Penyaluran Gas Hasil Regasifikasi LNG Arun dan 

Penyesuaian Harga Gas Bumi untuk Pelanggan di Regional 

Distribution III mulai 1 Agustus 2015 (vide C37). --------------  

23.29.3 Berdasarkan keterangan para Saksi, Terlapor menaikkan 

harga gas secara sepihak pada tanggal 1 Agustus 2015 

melalui pemberitahuan via email pada tanggal 31 Juli 2015 

sekitar pukul 22.00 WIB (vide BAP APIGAS, BAP PT Aica 

Mugi Indonesia, BAP PT Surya Buana Mandiri). ----------------  

23.29.4 Selanjutnya Terlapor menyampaikan Surat kepada Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Surat Nomor 

015801.S/PP.01.01/COD/2015 tanggal 28 Agustus 2015 

perihal Laporan Penyesuaian Harga Jual Gas di Area Medan 

sebagaimana dimaksud pada butir di atas (vide C99). Hal ini 

menunjukkan Terlapor hanya melaporkan 

penyesuaian/menaikkan harga gas tersebut kepada Menteri, 

dan tidak meminta persetujuan kepada Menteri. ---------------  

23.29.5 Berdasarkan fakta persidangan, dalam melakukan konversi 

mata uang Rupiah ke US Dollar, Terlapor mengacu pada 

harga penjualan gas untuk pelanggan golongan P2 yaitu Rp 

167.600/MMBTU + Rp 750/m3 atau senilai USD 

11,93/MMBTU + USD 1,44/MMBTU. Asumsi kurs yang 

digunakan oleh Terlapor untuk menghitung harga gas 

tersebut adalah kurs par forward Bank Mandiri per 30 Juli 
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2015 sebesar USD 1 = Rp.14.053, sedangkan untuk 

menghitung distribution cost, digunakan kurs USD 1 = Rp 

13.500 dengan asumsi konversi kalori 1 MMBTU = 26 m3, 

yang dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:--- 

No. Uraian Harga (Rp) Harga (USD) Asumsi kurs 

1. Harga gas 

tertimbang 

Rp 167.600/ 

MMBTU 

USD 

11,93/MMBTU 

Rp 

14.053/USD 

2. Distribution 
cost 

Rp 750/m3 USD 

1,44/MMBTU 

Rp 

13.500/USD 

23.29.6 Bahwa harga gas sebesar USD 11,93/MMBTU merupakan 

HPP tertimbang dari 2 (dua) sumber gas yaitu dari PT 

Pertamina EP Pangkalan Susu dan dari PT Pertagas Niaga 

yang merupakan gas ex LNG. --------------------------------------  

23.29.7 Berikut uraian mengenai faktor-faktor pembentukan harga 

untuk gas yang dibeli dari PT Pertamina EP yang bersumber 

dari gas pipa adalah sebesar USD 9,16/MMBTU 

sebagaimana diuraikan oleh Terlapor sebagai berikut: - ------- 

No. Uraian Penjelasan USD/ 

MMBTU 

Sub 

Total 

1 Komoditas Gas 
Pipa  

Harga Well Head 
Pangkalan Susu 

8.24 8.24 

2 Biaya 

Pengangkutan 

Toll Fee Transmisi 

Pangkalan Brandan-

Wampu 

0.61 0.67 

PPN 10% 0.06 

3 Fuel + Loss Fuel Compressor 0.25 0.25 

 Total Harga gas pipa PEP Pangkalan 

Susu 

9.16 9.16 

23.29.8 Berikut uraian mengenai faktor-faktor pembentuk harga 

untuk gas yang dibeli dari PT Pertagas Niaga yang 

bersumber dari regasifikasi LNG sebagaimana dikemukakan 

oleh pihak Terlapor:  -------------------------------------------------  

No. Uraian Penjelasan USD/ 

MMBTU 

Sub 

Total 

1 Komoditas 

LNG  

Harga ex LNG Arun 

Kargo 1 

7.80 7.80 

2 Biaya 

Regasifikasi 

Cost Regasifikasi Arun 1.50 1.65 

PPN 10% 0.15 

3 Biaya 

Pengangkutan 

Toll Fee Transmisi 

Arun-Belawan 

2.53 2.78 

PPN 10% 0.25 

4 Biaya Niaga 
Gas 

GHV Losses 0.33 1.55 

Cost of Money 0.27 

Own used & BoG 0.65 

Margin BU Niaga 0.30 

 Total Harga gas ex LNG   13.78 13.78 

23.29.9 Berdasarkan tabel pada butir di atas, maka dapat dijelaskan 

hal-hal sebagai berikut:  -------------------------------------------  

23.29.10 Harga beli LNG berdasarkan formula yang ditetapkan oleh 

Pemerintah adalah 11,5% x ICP = USD 7,176/MMBTU. 

Sementara harga kesepakatan B to B antara PT Pertamina 
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(Persero) dengan PT Pertagas Niaga adalah USD 

7,80/MMBTU (vide BAP PT Pertagas Niaga). --------------------  

23.29.11 Biaya regasifikasi yang dilakukan oleh PT Perta Arun Gas 

ditetapkan oleh Pemerintah sebesar USD 1,65/MMBTU (vide 

BAP PT Perta Arun Gas, BAP PT Pertagas Niaga). --------------  

23.29.12 Biaya toll fee untuk pipa transmisi miliki PT Pertagas 

ditetapkan oleh BPH Migas sebesar USD 2,78/MMBTU (vide 

BAP PT Pertagas Niaga). ---------------------------------------------  

23.29.13 Dalam perhitungan tabel di atas, Terlapor menyatakan biaya 

niaga gas adalah sebesar 1,55/MMBTU untuk margin dan 

membayar biaya-biaya BOG (Boiled of Gas), biaya investasi 

MRS (Meter Regulating System) itu di 2 (dua) tempat (KIM 

dan Sicanang), biaya fuel untuk mengoperasikan MRS, 

biaya O & M (Operation and Maintenance), dan iuran BPH 

Migas.  ----------------------------------------------------------------  

23.29.14 Dengan demikian, harga perolehan gas ex LNG yang berasal 

dari PT Pertagas Niaga adalah USD 13,78/MMBTU. ----------  

23.29.15 Berikut perhitungan HPP tertimbang Terlapor dengan 

asumsi proyeksi volume dapat disajikan dalam bentuk tabel 

adalah sebagai berikut:  ---------------------------------------------  

No. Uraian USD/ 

MMBTU 

Proyeksi 

volume 

(BBTUD) 

Persentase 

1 Total Harga 
gas PN ex LNG   

13.78 6.00 60% 

2 Total Harga 

PEP Pangkalan 

Susu 

9.16 4.00 40% 

3 HPP 

tertimbang  

11.93 10.00 100% 

23.29.16 Bahwa dengan adanya kenaikan harga gas per 1 Agustus 

2015, para pelanggan gas Terlapor menyatakan tidak 

mampu membayar dan mengajukan keberatan secara 

tertulis kepada Terlapor yaitu PT IntanMas Indologam, PT 

Universal Gloves, PT Kedaung Medan Industrial, PT Industri 

Karet Deli, PT Growth Sumatra Industry, PT Maja Agung 

Latexindo, PT Intan Havea Industry, PT Indorub Nusaraya, 

PT Soci Mas  (vide C16, C26, C40, C41, C42, C59).   ----------  

23.29.17 Para pelanggan merasa tidak mampu membayar kenaikan 

harga gas karena tingginya biaya produksi dan tidak 

bersaingnya produk dengan pesaing dari daerah lain/negara 

lain yang mambayr biaya gas jauh lebih murah. Misalnya 

Jawa Barat USD 9,0/MMBTU, Jawa Timur USD 
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6.5/MMBTU, Batam USD 6,0/MMBTU, Singapore 

3,87/MMBTU, Malaysia USD 3,58/MMBTU (vide C41).------- 

23.29.18 Berdasarkan keterangan beberapa Saksi, kenaikan harga 

gas tersebut tidak memperhatikan kemampuan daya beli 

perusahaan selaku konsumen/pelanggan gas. Kenaikan 

harga gas tersebut berpengaruh pada peningkatan biaya 

produksi (vide BAP Gunung Gahapi Sakti, PT Sari Incofood 

Corporation).  ----------------------------------------------------------  

23.29.19 Bahwa untuk membuktikan apakah harga gas sebesar Rp 

167.600/MMBTU atau USD 11,93/MMBTU tersebut adalah 

harga yang wajar dan sudah memperhatikan kemampuan 

daya beli pelanggan, maka perlu dilakukan perhitungan 

harga jual gas berdasarkan realisasi penjualan volume gas 

periode Agustus-November 2015 sebagai pembanding harga 

jual gas yang ditentukan sebelumnya berdasarkan proyeksi 

volume gas.  -----------------------------------------------------------  

23.29.20 Bahwa beberapa saksi menyatakan bahwa Terlapor 

melakukan pembelian gas dari PT Pertamina EP Pangkalan 

Susu dan dari PT Pertagas Niaga masing-masing sebagai 

berikut:  --------------------------------------------------------------  

a) Bahwa 1 (satu) kapal kargo LNG dari Donggi Senoro itu 

baru habis dalam satu tahun jika dialirkan 8,2 MMSFD, 

sementara saat itu Terlapor hanya beli ± 3 MMSCFD 

sehingga kami terbebani biaya storage dan kami 

menanggung cost of money di situ karena kargo baru 

habis ± 2 tahun untuk volume sebesar 3 MMSCFD. 

Terlapor membayar berdasarkan volume pemakaian 

sesuai dengan penyaluran gas yang dihitung per bulan 

(vide BAP PT Pertagas Niaga). ----------------------------------  

b) Terlapor menyatakan mendapat pasokan dari PT 

Pertamina EP sebesar 3-4 MMSCFD, dan dari PT 

Pertagas Niaga sebesar 3-4 MMSCFD) (vide BAP 

Penyelidikan Terlapor). ------------------------------------------  

c) PT Pertamina EP menyatakan Terlapor membeli gas dari 

PT Pertamina EP Pangkalan Susu sebesar 3-3,8 

MMSCFD dan PT Pertamina Refinery Unit Pangkalan 

Brandan sebesar 0,3 MMSCFD (vide BAP Penyelidikan 

PT Pertamina EP).  
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d) PT Pertagas Niaga menyatakan Terlapor membeli gas 

dari PT Pertagas Niaga sebesar 4 MMBTU, dari PT 

Pertamina EP Pangkalan Susu sebesar 4 MMBTU (vide 

BAP Penyelidikan PT Pertagas Niaga). ------------------------  

23.29.21 Untuk mengcrosscheck keterangan para pihak sebagaimana 

diuraikan pada butir tersebut di atas, berdasarkan fakta 

persidangan, terdapat data volume riil pasokan gas (dalam 

satuan MMBTU) yang diterima Terlapor dari PT Pertamina 

EP dan PT Pertagas Niaga adalah sebagai berikut: 

 

No Bulan 
Pertamina EP 

(MMBTU) 

Pertagas 
Niaga 

(MMBTU) 

Total 

1 

Agust-

15 154.299,41 120.624,40 

274.923,81 

2 Sep-15 141.523,96 130.866,79 272.390,75 

3 Okt-15 159.752,79 93.798,49 253.551,28 

4 Nop-15 145.163,24 114.585,06 259.748,30 

 Total  600.739,40 459.874.74 
1.060.614,

14 

 

Persent

ase 56,64% 43,36% 

100% 

 

Pembul

atan 57% 43% 

100% 

Bahwa yang dimaksud dengan satuan MMBTU (Million 

British Thermal Unit) adalah jumlah energi panas yang 

dibutuhkan untuk menaikkan 1 lb (1 pound) air sebesar 1° 

Fahrenheit pada tekanan 14.7 psi. --------------------------------  

23.29.22 Selain itu, terdapat data volume riil pasokan gas (dalam 

satuan MSCF) yang diterima Terlapor dari PT Pertamina EP 

dan PT Pertagas Niaga adalah sebagai berikut: -----------------  

No Bulan Pertamina EP 

(MSCF) 

Pertagas 

Niaga 
(MSCF) 

Total 

1 Agust-

15 

121.119,76 111.993,00 233.112,76 

2 Sep-15 112.639,02 121.473,00 234.112,02 

3 Okt-15 125.315,34 86.292,00 211.607,34 

4 Nop-

15 

114.978,78 106.897,00 221.875,78 

 Total 474.052,90 426.655,00 900.707,90 

 Persen

tase 

52,63% 47,37% 100% 

 Pembu

latan 

53% 47% 100% 

Bahwa yang dimaksud dengan MMSCF (Million Standard 

Cubic Feet) adalah pengukuran yang dilakukan pada 

tekanan 14.7 psi dan temperatur 60° Fahrenheit --------------  

23.29.23 Menurut Ahli Faisal Basri, perhitungan gas yang memiliki 2 

(dua) sumber dimana yang satu bersumber dari hasil 
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regasifikasi LNG sedangkan yang lainnya bersumber dari 

gas pipa, misalnya persentase gas yang berasal dari LNG 

adalah 40%, dan gas yang berasal dari pipa adalah 60%, 

maka perhitungannya adalah: P* = (0,4 x P LNG) + (0,6 x P 

PIPA) (vide  BAP Ahli Faisal Basri). --------------------------------  

23.29.24 Berdasarkan rumus dari Ahli tersebut, maka dapat 

dilakukan perhitungan harga jual gas dengan 

membandingkan persentase gas yang berasal dari pipa (PEP) 

pada harga (P PEP = USD 9,16/MMBTU) dan gas yang 

berasal dari LNG (PN) pada harga (P PN = USD 

13,78/MMBTU) dengan rumus P* = (%Vol PEP X P PEP) + 

(%Vol PN X P PN) sebagai berikut: ---------------------------------  

No Acuan 

Volume 

PEP PN Perhitungan  

HPP 
Tertimbang 

HPP 

Tertimba
ng 

1 Proyeksi 

Terlapor 

40% 60% (0,40 x 9,16) + 

(0,60 x 13,78) 

11,93 

2 Volume 

Rill 

(MMBTU) 

57% 43% (0,57 x 9,16) + 

(0,43 x 13,78) 

11,14 

3 Volume 

Rill 
(MSCF) 

53% 47% (0,53 x 9,16) + 

(0,47 x 13,78) 

11,33 

 

23.29.25  Bahwa berdasarkan acuan volume berdasarkan proyeksi 

Terlapor dan Volume Rill (baik dalam satuan MMBTU 

maupun satuan MSCF), terdapat selisih perhitungan HPP 

tertimbang. Jika selisih HPP tertimbang tersebut dikalikan 

dengan volume rill 100% kemudian dikalikan dengan kurs 

par forward yang digunakan Terlapor sebesar USD 1 = Rp 

14.053, maka terdapat kerugian konsumen sebagai berikut: 

No Acuan 
Volume 

Perhitungan  
Selisih HPP 

Tertimbang 

Selisih HPP 
Tertimbang 

Selisih HPP 
x Volume 

Rill 100%  

Kerugian 
konsumen 

(USD) 

Kerugian 
konsumen 

(Rp) 

(pembulatan) 

1 Proyeksi 

Terlapor 

dengan 
Volume 

Rill 

(MMBT

U) 

11,93-11,14 0,79 (0,79 x 

1.060.614,

14)  

837.885,17 Rp 

11.774.800.3

00 

2 Proyeksi 

Terlapor 

dengan 
Volume 

Rill 

(MSCF) 

11,93-11,33 0,60 (0,60 x 

900.707,90

)  

540.424,74 Rp 

7.594.588.90

0 

 

23.29.26  Bahwa adanya selisih perhitungan antara HPP Tertimbang 

berdasarkan proyeksi dan realisasi menunjukkan 
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perhitungan proyeksi tersebut tidak berdasar karena 

besaran volume pasokan gas sudah disepakati sebelumnya 

dalam PJBG antara PT Pertamina EP dengan Terlapor, dan 

dalam PJBG antara antara PT Pertagas Niaga dengan 

Terlapor.  --------------------------------------------------------------  

23.29.27 Bahwa tindakan Terlapor yang menggunakan proyeksi 

volume yang lebih tinggi dibandingkan dengan volume riil 

yang diterima sehingga mengakibatkan HPP tertimbang yang 

ditetapkan Terlapor lebih tinggi dari yang seharusnya 

dibayar oleh pelanggan merupakan tindakan memperoleh 

keuntungan secara excessive yang merugikan pelanggan. -- 

23.30 Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Terlapor telah 

melakukan praktek monopoli dalam menetapkan kenaikan harga gas 

dalam kurun waktu Agustus-November 2015 yang mengakibatkan 

kerugian yang dialami konsumen pada pasar bersangkutan yaitu 

antara Rp 11.774.800.300 (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh 

empat juta delapan ratus ribu tiga ratus Rupiah) atau setidak-

tidaknya Rp 7.594.588.900 (tujuh milyar lima ratus sembilan puluh 

empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus 

Rupiah).   ------------------------------------------------------------------------  

23.31.1 Analisis Praktek Monopoli dalam Perjanjian Jual Beli Gas 

(PJBG) Bahwa selain praktek monopoli dalam penetapan 

kenaikan harga, Terlapor juga diduga melakukan praktek 

monopoli dalam Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan 

para konsumen/pelanggan gas. -----------------------------------  

23.31.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan 

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. ---------  

23.31.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan 

pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang 

nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih 

pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan 

atau jasa.   -----------------------------------------------------------  
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23.31.4 Berdasarkan uraian Analisis Peraturan Perundang-

undangan pada butir V, Terlapor merupakan Badan Usaha 

Niaga Gas Bumi Melalui Pipa yang berwenang menetapkan 

harga gas bumi pada bulan Agustus-November 2015. ---------  

23.31.5 Berdasarkan uraian Analisis Posisi Monopoli Terlapor pada 

butir VI, telah disimpulkan bahwa pada pasar 

bersangkutan, Terlapor memiliki posisi monopoli dengan 

penguasaan yang nyata atas penjualan dan penyaluran gas 

bumi yang disalurkan melalui pipa distribusi Terlapor untuk 

Pelanggan Industri di Area Medan, Sumatera Utara sehingga 

dapat menentukan harga gas bumi pada pasar 

bersangkutan. --------------------------------------------------------  

23.31.6 Bahwa untuk menganalisis apakah PJBG antara Terlapor 

dengan para konsumen/pelanggan merupakan bentuk 

praktek monopoli Terlapor yang menimbulkan persaingan 

usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum, 

maka berdasarkan fakta persidangan, perlu dianalisis 

mengenai teori perjanjian dan implementasi terhadap 

perjanjian tersebut. --------------------------------------------------  

23.31.7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1999, yang dimaksud dengan 

perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku 

usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih 

pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis 

maupun tidak tertulis.  -----------------------------------------------  

23.31.8 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prahasto W. 

Pamungkas, definisi mengenai perjanjian baku atau standar 

adalah Standar kontrak atau dalam bahasa belandanya 

standaard overeenkomst adalah suatu perjanjian yang 

dibuat, misalnya satu pihak sudah mempersiapkan draft 

perjanjian untuk kemudian disampaikan kepada pihak 

lainnya untuk disetujui dan ditandatangani. Hal ini sah-sah 

aja berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Kontrak 

standar ini mengandung prinsip take it or leave it, if you like 

you can take it if you don’t like you can leave it (vide BAP Ahli 

Prahasto W. Pamungkas). -------------------------------------------  

23.31.9 Menurut Ahli Prahasto W. Pamungkas, perjanjian apapun 

juga yang sifatnya adalah perjanjian berlangganan juga 

merupakan kontrak standar. Perjanjian yang bersifat 
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berlangganan karena sifatnya tidak memungkinkan untuk 

dinegosiasikan satu per satu dengan pihak lawannya karena 

selain memakan waktu juga menimbulkan tidak adanya 

keseragaman. Hal ini sah saja asal disepakati berdasarkan 

ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dan memenuhi 

ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sehingga mengikat para 

pihak yang membuatnya. -------------------------------------------  

23.31.10 Berdasarkan definisi yang disampaikan Ahli Prahasto W. 

Pamungkas maka dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Jual 

Beli Gas (PJBG) antara Terlapor dengan Pelanggan Industri 

Jasa dan Komersial/Industri Manufaktur dan Pembangkit 

Listrik merupakan bentuk Perjanjian baku atau standar.---- 

23.31 Bahwa karena sifatnya yang berlangganan maka perjanjian baku 

dapat mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Ahli Prahasto W. Pamungkas menyatakan 

perjanjian yang sifatnya berlangganan dengan konsumen, maka UU 

Perlindungan Konsumen dapat berlaku (vide BAP Ahli Prahasto W. 

Pamungkas).  --------------------------------------------------------------------  

23.32 Bahwa berdasarkan Pasal 18 angka 1 huruf g UU Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) terkait dengan 

Ketentuan Pencantuman Klausula Baku disebutkan bahwa “(1) 

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 

ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau 

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau 

perjanjian apabila: (g) menyatakan tunduknya konsumen kepada 

peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau 

pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam 

masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”. -------------------  

23.33 Berdasarkan alat bukti dokumen Draft Perjanjian Jual Beli Gas 

(PJBG) antara Terlapor dengan Pelanggan Industri Jasa dan 

Komersial/Industri Manufaktur dan Pembangkit Listrik, pada Pasal 

3 mengenai Harga Gas, dalam ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa 

(vide C90):  -----------------------------------------------------------------------  

23.34.1 Harga Gas yang berlaku dalam Perjanjian ini adalah harga 

sesuai dengan Keputusan Direksi PGN yang berlaku. ----------  

23.34.2 Para Pihak sepakat bahwa harga Gas termaksud pada ayat 

(1) Pasal ini dapat ditinjau kembali atau diubah oleh PGN dan 

perubahan harga Gas tersebut akan berlaku efektif setelah 

ditetapkan oleh Direksi PGN. Perubahan harga Gas 



  
50 

 

diberlakukan secara langsung kepada Pelanggan tanpa 

membuat amandemen terhadap Perjanjian ini, yaitu dengan 

pemberitahuan tertulis mengenai perubahan harga Gas 

tersebut dari PGN kepada Pelanggan yang merupakan satu 

kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

Perjanjian ini dan mengikat Para Pihak. --------------------------  

23.34.3 Bahwa beberapa Saksi menyampaikan mengenai 

implementasi dari ketentuan PJBG Pasal 3 ayat (1) dan (2) 

terkait dengan penentuan Harga Gas sebagai berikut: ------- 

a) Saksi PT Surya Buana Mandiri menyatakan yang 

menetapkan harga gas adalah Direksi PGN. Harga 

sewaktu-waktu bisa dinaikkan direksi berdasarkan 

ketentuan Pasal 3 PJBG (vide BAP PT Surya Buana 

Mandiri). ----------------------------------------------------------  

b) PT Sari Incofood Corporation menyatakan dalam kontrak 

ada kewenangan Terlapor untuk mengubah harga tanpa 

persetujuan dari pelanggan. Bahwa implementasi dari 

ketentuan Pasal 3 mengenai Harga Gas ayat (1) dan (2) 

juga kami terima saja harga yang dari Terlapor, kita 

tidak bisa buat apa-apa (vide BAP PT Sari Incofood 

Corporation). -----------------------------------------------------  

c) Saksi PT Kedaung Medan Industrial menyatakan PJBG 

itu tidak untuk negosiasi harga. Kenaikan atau 

penurunan itu sepenuhnya kewenangan PGN (vide BAP 

PT Kedaung Medan Industrial). -------------------------------  

d) Saksi PT Aica Mugi Indonesia menyatakan kenaikan 

harga tidak bisa dinegosiasikan karena Keputusan 

Direksi PGN. Harga gas tidak dicantumkan dalam PJBG. 

(vide BAP PT Aica Mugi Indonesia). ---------------------------  

e) Saksi PT Sari Incofood Corporation menyatakan tidak 

ada ketentuan PGN harus meminta persetujuan ke 

konsumen untuk menaikkan harga (vide  BAP PT Sari 

Incofood Corporation). ------------------------------------------  

f) Saksi PT Intan Suar Kartika menyatakan harga 

ditentukan oleh PGN secara sepihak, tidak dapat 

dimusyawarahkan. Harga gas tidak tertera dalam PJBG 

(vide  BAP PT Intan Suar Kartika). ----------------------------  

23.34.4 Bahwa terkait penerapan ketentuan Pasal 18 angka 1 huruf 

g UU Nomor 8 Tahun 1999 terhadap ketentuan PJBG Pasal 
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3 ayat (1) dan (2), Ahli Prahasto W. Pamungkas berpendapat 

dari sudut pandang UU Perlindungan Konsumen, maka 

perjanjian tersebut dapat dikatakan tidak memenuhi syarat 

sahnya sebuah perjanjian dengan penjelasan sebagai 

berikut (vide BAP Ahli Prahasto W. Pamungkas): ---------------  

23.34.5 Pada UU Pelindungan Konsumen Pasal 18 angka 1 huruf g 

terkait larangan pencatuman dalam klasula baku, apakah 

hal itu seharusnya juga berlaku pada perjanjian baku? 

Adapun Ahli menjelaskan UU Perlindungan Konsumen 

secara tegas melarang klausula demikian, maka perjanjian 

tersebut dapat dikatakan tidak memenuhi syarat sahnya 

perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, 

berarti tidak dapat mengikat para pihak sesuai ketentuan 

Pasal 1338 KUH Perdata.  ------------------------------------------  

23.34.6 Dalam PJB Gas antara Terlapor dan Konsumen, harga gas 

adalah harga gas sesuai keputusan direksi Terlapor yang 

berlaku. Akan tetapi, dalam UU Perlindungan Konsumen 

ada larangan pencantuman klausula dimana salah satu 

pihak menundukkan diri pada setiap perubahan. Untuk 

menjawab apakah hal itu mengakibatkan batalnya 

perjanjian seluruhnya atau batalnya klasula itu saja, maka 

perlu dicari dalam putusan Mahkamah Agung mengenai 

pedoman untuk hal itu. ---------------------------------------------  

23.34.7 Bahwa dengan demikian, ketentuan dalam PJBG terkait 

pencantuman klausula baku mengenai penentuan harga 

Gas yang dapat diubah sepihak oleh Terlapor secara 

langsung kepada konsumen tanpa melakukan amandemen 

perjanjian telah melanggar ketentuan Pasal 18 angka 1 

huruf g UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen yang melarang pelaku usaha membuat atau 

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen 

dan/atau perjanjian apabila yang menyatakan tunduknya 

konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, 

tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang 

dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen 

memanfaatkan jasa yang dibelinya. -------------------------------  

23.34 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Perjanjian Jual Beli Gas 

(PJBG) Pelanggan Industri Jasa dan Komersial/Industri Manufaktur 

dan Pembangkit Listrik dengan Terlapor mencerminkan 
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ketidakseimbangan posisi tawar antara Terlapor dengan pelanggan 

yang mengakibatkan perilaku abusive Terlapor terhadap 

konsumen/pelanggan. Hal ini disampaikan oleh beberapa saksi 

sebagai berikut:  --------------------------------------------------------------  

23.35.1 Saksi APIGAS menyatakan bahwa Pelanggan tidak dapat 

melakukan negosiasi dengan PGN. Jika menggunakan gas 

di bawah volume minimum, dikenakan harga minimum. 

Jika menggunakan gas di atas volume maksimum, 

dikenakan surcharge sebesar 150%. Jika pelanggan telat 

membayar, dikenakan denda. Jika pelanggan tidak 

membayar jaminan bank garansi, gas diputus. Jika PGN 

tidak dapat memenuhi volume yang dijanjikan, tidak ada 

kompensasi ke pelanggan (vide BAP APIGAS). -----------------  

23.35.2 Saksi PT Universal Gloves yang menyatakan keberatan 

dengan isi perjanjian (vide BAP PT Universal Gloves). - ------- 

23.35.3 Saksi PT Aica Mugi Indonesia menyatakan penggunaan gas 

di bawah minimum, harus bayar minimum. Penggunaan di 

atas maksimum, harus bayar surcharge (vide BAP PT Aica 

Mugi Indonesia).  ----------------------------------------------------  

23.35.4 Saksi PT Surya Buana Mandiri menyatakan ada ketentuan 

minimum dan maksimum penggunaan dan surcharge 

120%. Jika terlambat membayar, bank garansi dicairkan. 

Namun tidak ada kompensasi pada saat tekanan gas turun 

atau apabila mutu pelayanan tidak terpenuhi (vide BAP PT 

Surya Buana Mandiri). ---------------------------------------------  

23.35.5 Saksi PT Soci Mas yang menyatakan PJBG yang ditanda-

tangani itu tidak seimbang/tidak equal. Volume yang 

disepakati dalam kontrak tidak dapat dipenuhi oleh PGN. 

Volume yang dipenuhi hanya 50% dari kebutuhan. PGN 

menurunkan volume secara sepihak meskipun tidak diatur 

dalam PJBG. PGN tidak dapat memenuhi volume yang 

diminta, tapi jika penggunaan di atas volume maksimum, 

dikenakan surcharge. Ada perubahan tekanan gas dari 

tahun ke tahun. Tekanan yang menentukan pihak 

Terlapor. Start pertama tekanan itu 4-16 bar dan dulu bisa 

2-3 bar, sekarang 4-6 bar yang ditentukan melalui teknisi. 

Namun demikian, Terlapor tidak memberikan kompensasi 

atas penurunan tekanan tersebut. Perusahaan tetap 

membayar harga sesuai kontrak (vide BAP PT Soci Mas).---- 
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23.35.6 Bahwa Saksi PT Gunung Gahapi Sakti menyatakan 

permasalahan PGN adalah keterbatasan kuota volume gas. 

Terkait tekanan gas, tidak ada satu pelaku usaha di Medan 

yang berhasil untuk berkompromi mengubah PJBG atau 

mendapat kompensasi. Sebelum kenaikan harga gas, 

suplai gas tidak memenuhi 3 bar, tapi di bawah 1 bar (0.05 

bar) sejak tahun 2010. Perusahaan tidak bisa minta kuota 

lebih, kalau pemakaian lebih, maka akan dikenakan 

surcharge. Di PJBG, kalau mau menurunkan kuota harus 

4 (empat) bulan sebelumnya. Selama 4 (empat) bulan 

perusahaan bayar minimum kuota (vide BAP PT Gunung 

Gahapi Sakti). -------------------------------------------------------  

23.35.7 Saksi PT Sari Incofood Corporation menyatakan tahun 

2012 sampai sebelum Agustus 2015, pasokan gas 

menurun terus, tekanan menurun. Tekanan gas sampai 2 

bar sehingga tidak dapat digunakan oleh perusahaan. 

Jumlah kalori setiap bulan tidak sama. Tahun 2013, 

kontrak 130.000/MMBTU, tiba-tiba dikurangi pasokannya 

oleh PGN. Ada salah satu pasal yang berbunyi jika 

melakukan amandemen pengurangan kuota, maka itu 

diasumsikan 4 (empat) bulan kemudian. Namun jika untuk 

penambahan kuota maka dapat dilayani kapanpun (vide 

BAP PT Sari Incofood Corporation). ------------------------------  

23.35.8 Saksi PT Intan Suar Kartika menyatakan dahulu 

permasalahan terkait dengan suplai gas, saat ini 

permasalahan terkait dengan tekanan gas. PGN tidak 

dapat menjamin kualitas gas berdasarkan kalori yang 

turun dari 28 menjadi 24. Penetapan surcharge sebesar 

150% tidak pernah dibicarakan. Jaminan pembayaran 

nilainya 2 (dua) kali lipat dari nilai kontrak yang dicairkan 

apabila telat bayar (vide BAP PT Intan Suar Kartika).-------- 

23.35.9 Saksi PT Latexindo Toba Perkasa menyatakan PJBG tidak 

dapat dirubah, perusahaan hanya mengikuti saja. 

Seharusnya surcharge tidak dikenakan karena 

menghambat perusahaan dalam melakukan ekspansi 

usaha (vide BAP PT Latexindo Toba Perkasa). -----------------  

23.35.10 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, 

ketidakseimbangan posisi tawar dalam PJBG antara 

Terlapor dengan konsumen/pelanggan yang 
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mengakibatkan perilaku abusive Terlapor terhadap 

konsumen tercermin dalam beberapa hal sebagai berikut:-- 

a) PJBG yang klausul-klausulnya ditetapkan secara 

sepihak oleh Terlapor, baik terkait volume gas, tekanan 

gas, dan harga gas yang tidak dapat dinegosiasikan.------ 

b) Penerapan ketentuan pembayaran volume minimum dan 

pengenaan surcharge untuk pemakaian di atas volume 

maksimum.  ----------------------------------------------------  

c) Ketidak-seimbangan hak dan kewajiban dimana jika 

pelanggan terlambat membayar, maka dikenakan denda, 

pencairan bank garansi, bahkan pemutusan aliran gas. 

Namun pada saat Terlapor tidak dapat memenuhi 

kebutuhan pelanggan terkait volume, tekanan gas dan 

kalori, tidak ada kompensasi bagi konsumen. --------------  

d) Bahwa menurut Ahli Prahasto W. Pamungkas, dalam 

hubungan perjanjian yang sifatnya standar maka 

merupakan hal yang wajar apabila pihak yang 

menyusun draft kontrak memiliki posisi yang lebih 

dominan daripada pihak lain. Dalam setiap kontrak 

standar pasti pihak yang membuat perjanjian standar 

itu mempunyai posisi yang lebih kuat (vide BAP Ahli 

Prahasto W. Pamungkas). --------------------------------------  

e) Ahli Prahasto W. Pamungkas menyampaikan bahwa 

Mahkamah Agung berpendapat dalam kontrak standar, 

salah satu pihak pasti mempunyai bargaining position 

yang lebih tinggi dan satunya memiliki bargaining 

position yang lebih rendah. Itu adalah kedudukan yang 

tidak seimbang. Tetapi ketidak-seimbangan itu tidak 

bisa menjadi alasan untuk membatalkan perjanjian. 

Sepanjang para pihak sepakat maka mereka terikat 

dalam perjanjian. Sekarang masalahnya apakah bisa 

dibatalkan atau tidak, bisa saja dibatalkan kalau 

memang Mahkamah Agung berpendapat demikian. 

Sekarang preseden sudah banyak yang mengatakan 

bahwa pengadilan banyak mengkoreksi perjanjian, dan 

pengadilan bisa membatalkan hanya klausula tertentu 

saja di dalam perjanjian dan menyatakan klasula lain 

tetap berlaku (vide BAP Ahli Prahasto W. Pamungkas).--- 
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f) Bahwa ketidakseimbangan posisi tawar dalam perjanjian 

standar dapat dianalisis dari dari sudut pandang hukum 

persaingan untuk menyatakan apakah perjanjian 

tersebut bersifat abusive atau tidak. Hal tersebut 

sebagaimana disampaikan Ahli Prahasto W. Pamungkas 

yang menyatakan pada hakekatnya pelaku usaha yang 

mempunyai bargaining position power bisa saja 

memaksakan kehendaknya. Kalau dari segi hukum 

perjanjian, that is ok as long as the parties agree. 

Sekarang bagaimana dari sudut pandang UU Nomor 

5/1999 apakah boleh atau tidak? Kalau pihak yang 

mempunyai bargaining position yang lebih tinggi 

kemudian menekan yang lemah, is that okay or not 

okay? If that is not okay, it means something. Apakah 

perjanjian tersebut itu bisa dibatalkan dengan 

melanggar syarat causa yang halal that is something else. 

UU 5/1999 lex specialis, tentunya posisi dominan itu 

ada ruang untuk mengatakan bahwa satu perjanjian 

merupakan suatu abuse dari posisi dominan? Melalui 

dibuatnya perjanjian di mana salah satu pihak 

mempunyai bargaining position lebih tinggi bisa saja 

bersifat abusive (vide BAP Ahli Prahasto W. Pamungkas) 

23.35.1 Bahwa dengan demikian, berdasarkan pendekatan 

hukum persaingan usaha, dapat disimpulkan bahwa 

ketidakseimbangan posisi tawar dalam PJBG telah 

mengakibatkan ketidakseimbangan dalam hak dan 

kewajiban yang merupakan perilaku abusive Terlapor 

terhadap konsumen/pelanggan. Hal ini membuktikan 

bahwa pemusatan kekuatan ekonomi oleh Terlapor telah 

mengakibatkan dikuasainya pemasaran atas barang 

berupa penyaluran gas bumi melalui pipa pada pasar 

bersangkutan yang menimbulkan persaingan usaha tidak 

sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. ------------  

23.35 Analisis Dampak Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat   --------------------------------------------------------------------  

23.36.1 Bahwa berdasarkan analisis pada butir VI, VII dan VIII, 

posisi monopoli yang dimiliki oleh Terlapor pada pasar 

bersangkutan telah disalahgunakan oleh Terlapor dalam 

penetapan kenaikan harga gas periode Agustus-November 
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2015 dan dalam penetapan ketentuan hak dan kewajiban 

dalam PJBG yang bersifat abusive.Secara teoritis, 

kekuatan monopoli (monopoli power) yang dimiliki 

perusahaan sehingga mampu untuk menentukan harga 

(di atas biaya marjinal) akan berdampak negatif terhadap 

konsumen dan pasar secara keseluruhan. -------------------   

23.36.2 Ketika perusahaan memberdayakan posisi monopoli yang 

dimilikinya, maka akan mengakibatkan dampak negatif 

yang langsung dirasakan oleh konsumen, yaitu: ------------  

a) Pilihan konsumen menjadi terbatas karena jumlah 

produksi/pasokan di pasar mengalami penurunan. 

Penurunan konsumsi akibat turunnya 

produksi/pasokan di pasar tidak dapat dialihkan ke 

barang pengganti (substitusi) karena barang dan atau 

jasa yang diproduksi perusahaan monopoli tidak 

memiliki barang substitusi terdekat. ----------------------  

b) Keuntungan perusahaan monopoli akibat penerapan 

harga yang tinggi diperoleh karena perusahaan 

monopoli mengeksploitasi surplus konsumen yang 

berdampak pada kesejahteraan konsumen (consumer 

loss).  -----------------------------------------------------------  

c) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan 

posisi monopoli tidak hanya berdampak langsung 

kepada konsumen, melainkan juga berdampak negatif 

kepada kesejahteraan pasar secara keseluruhan. 

Tingginya harga yang harus dibayar oleh konsumen 

menyebabkan penurunan kesejahteraan total 

konsumen dan produsen (total welfare). ------------------  

d) Penurunan kesejahteraan total di pasar tersebut harus 

ditanggung oleh perekonomian (social cost of 

economy).   -----------------------------------------------------  

e) Terlapor merupakan satu-satunya pelaku usaha yang 

menguasai 100% (seratus persen) pangsa pasar 

penjualan dan penyaluran gas bumi yang disalurkan 

melalui pipa distribusi Terlapor untuk Pelanggan 

Industri di Area Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan 

karakteristik, fungsi dan harganya, gas bumi tersebut 

tidak memiliki substitusi dekat (no closed substitutes) 

dan pada saat terjadi kenaikan harga gas oleh 
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Terlapor pada bulan Agustus-November 2015, terbukti 

tidak ada pesaing potensial yang dapat masuk ke 

dalam pasar bersangkutan. Tidak adanya barang 

closed substitutes dan tidak adanya alternatif pemasok 

lain mengakibatkan konsumen tidak memiliki pilihan 

pada saat Terlapor menetapkan kenaikan harga 

secara sepihak. ------------------------------------------------  

23.36.3 Dampak negatif kenaikan harga secara sepihak oleh 

Terlapor yang dirasakan langsung oleh konsumen adalah 

sebagai berikut:  --------------------------------------------------  

a) Saksi APIGAS menyatakan dampak kenaikan harga gas 

terhadap konsumen antara lain pengurangan 

produksi dan pengurangan pegawai yang 

mengakibatkan industri di Sumatera Utara menjadi 

tidak bersaing (vide BAP APIGAS). -------------------------  

b) Saksi PT Universal Gloves menyatakan kenaikan harga 

gas telah mengurangi profit perusahaan agar tetap 

bertahan dan bersaing (vide BAP PT Universal Gloves). 

c) Saksi PT Gunung Gahapi Sakti menaytakan untuk 

tetap bersaing, perusahaan mengurangi karyawan dan 

mengurangi produksi untuk menekan biaya produksi. 

Perusahaan telah mem-PHK karyawan, dari PHK 

karyawan dari 800 orang menjadi 374 orang (vide BAP 

PT Gunung Gahapi Sakti). ---------------------------------  

d) Saksi PT Kedaung Medan Industrial menyatakan 

menghentikan pengoperasian 1 (satu) dari 4 (empat) 

pabrik karena harga gas tinggi sehingga cost tinggi. 

Perusahaan juga harus menghentikan beberapa puluh 

orang pekerja. Kenaikan harga gas mengakibatkan 

kenaikan cost sebesar 5% (lima persen). Harga gas 

menentukan harga jual produk yang mempengaruhi 

daya saing produk (vide BAP PT Kedaung Medan 

Industrial). -----------------------------------------------------  

e) Saksi PT Soci Mas menyatakan kenaikan harga gas 

tanggal 1 Agustus 2015 dikompensasi dengan 

mengorbankan bonus karyawan, operasional, 

kenaikan gaji, dan mengurangi overtime  (vide BAP PT 

Soci Mas).  -----------------------------------------------------  
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f) Saksi PT Intan Suar Kartika menyatakan kenaikan 

harga gas mempengaruhi kenaikan harga produk 

sehingga harga produk kalah bersaing. Untuk 

menstabilkan harga agar tidak naik adalah dengan 

mengurangi jumlah pegawai dan mengurangi jumlah 

produksi. Perusahaan melakukan pengurangan 

pegawai dari 400 orang menjadi 250-300 orang dan 

mengurangi volume penjualan yang semula 6000 

ton/bulan, menjadi maks. 2000 ton/bulan. (vide BAP 

PT Intan Suar Kartika). --------------------------------------  

g) Saksi PT Latexindo Toba Perkasa menyatakan kenaikan 

harga gas mengurangi profit perusahaan. Jika 

perusahaan harus beralih ke bahan bakar lain, maka 

harus mengeluarkan biaya investasi untuk 

menggunakan teknologi lain (vide BAP PT Latexindo 

Toba Perkasa).  ------------------------------------------------  

h) Saksi Nelson Manalu menyatakan kenaikan harga gas 

mengakibatkan banyak karyawan yang di-PHK. 

Berdasarkan catatan SPSI, pimpinan unit kerja 

masing-masing perusahaan yang anggotanya 25 orang 

per perusahaan, semula berjumlah 10.000, sekarang 

tinggal 5000 orang (vide BAP Nelson Manalu). -----------  

23.36.4 Bahwa keuntungan Terlapor selaku perusahaan monopoli 

akibat penerapan harga yang tinggi diperoleh karena 

perusahaan monopoli mengeksploitasi surplus konsumen 

yang berdampak pada kesejahteraan konsumen 

(consumer loss). Berdasarkan uraian pada butir 9.5. di 

atas, telah terjadi penurunan kesejahteraan konsumen 

dimana terjadi peningkatan biaya produksi yang 

mengakibatkan peningkatan harga produk. Peningkatan 

harga produk tersebut mengakibatkan penurunan 

produktifitas perusahaan dan penurunan daya saing 

perusahaan terhadap pesaing. Tingginya harga yang 

harus dibayar oleh konsumen menyebabkan penurunan 

kesejahteraan total konsumen dan produsen (total 

welfare).  -----------------------------------------------------------  

23.36.5 Bahwa jika perusahaan tidak menaikkan harga produk 

untuk menjaga daya saing, maka perusahaan harus 

melakukan penghematan biaya produksi dengan cara 
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mengurangi biaya-biaya produksi yaitu dengan 

mengurangi pegawai dan mengurangi produksi. 

Pengurangan pegawai tersebut berdampak pada 

meningkatnya jumlah pengangguran di Sumatera Utara. 

23.36.6 Pada akhirnya, kenaikan harga gas oleh Terlapor telah 

mengakibatkan penurunan kesejahteraan total di pasar 

yang harus ditanggung oleh perekonomian (social cost of 

economy).  ----------------------------------------------------------  

23.36.7 Dampak praktek monopoli yang dirasakan oleh 

konsumen/pelanggan gas terkait dengan PJBG adalah 

ketidakseimbangan posisi tawar dalam PJBG yang 

mengakibatkan ketidakseimbangan dalam hak dan 

kewajiban yang merupakan perilaku abusive Terlapor 

terhadap konsumen/pelanggan. Oleh karena 

konsumen/pelanggan gas tidak memiliki posisi tawar 

dalam PJBG, maka pada saat Terlapor menaikkan harga 

gas, konsumen/pelanggan terpaksa harus mengikuti 

kenaikan harga gas dengan menanggung resiko 

pengurangan pegawai, penurunan produktifitas 

perusahaan dan penurunan daya saing perusahaan. ------- 

23.36.8 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, 

dapat disimpulkan praktek monopoli dalam penetapan 

kenaikan harga gas dan penerapan PJBG yang abusive 

telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak 

sehat dan merugikan kepentingan umum. -------------------  

23.36 Analisis Pemenuhan Unsur Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999  --------------------------------------------------------------------  

23.37.1 Suatu industri memiliki struktur monopoli jika hanya ada 

satu pelaku usaha yang tidak memiliki pesaing langsung 

atau tidak langsung, pesaing nyata maupun pesaing 

potensial, dimana produk pelaku usaha tersebut tidak 

memiliki substitusi dekat (no close substitute) di pasar.---- 

23.37.2 Sebagai satu-satunya produsen/pamasok di pasar, 

seluruh permintaan pasar menjadi permintaan 

perusahaan monopoli tersebut. Dengan terbatasnya 

barang dan jasa alternatif, maka permintaan pasar yang 

dihadapi oleh perusahaan monopoli berbentuk miring dari 

kiri atas ke kanan bawah (downward sloping demand 

curve).  --------------------------------------------------------------  ------------------   
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23.37.3 Melalui penguasaan permintaan pasar tersebut, maka 

produsen/pemasok tersebut akan memiliki kemampuan 

untuk menentukan harga di pasar. Sebagai penentu 

harga (price maker), perusahaan monopolis dapat 

menaikkan atau mengurangi harga dengan cara 

menentukan jumlah barang atau jasa yang akan 

diproduksi. Dengan permintaan pasar yang berbentuk 

downward sloping, maka dengan mengurangi jumlah 

barang atau jasa yang diproduksi, maka harga barang 

atau jasa tersebut meningkat. ----------------------------------  

23.37.4 Karena produsen/pemasok menguasai permintaan pasar, 

maka perusahaan memiliki keunggulan kompetitif 

(competitive advantage) dibanding produsen/pemasok lain 

yang akan masuk ke dalam pasar yang dikuasainya 

tersebut. Dengan keunggulan tersebut, 

produsen/pemasok memiliki kemampuan untuk dapat 

mempengaruhi peluang produsen/pemasok lain untuk 

menjadi pesaing nyata (competitor). ----------------------------  

23.37.5 Kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan monopoli 

untuk menentukan dan mengendalikan harga di pasar 

serta membatasai/menghilangkan persaingan (exclude 

competitor) disebut sebagai kekuatan monopoli (monopoly 

power). Strategi-strategi perusahaan yang merupakan 

wujud dari kekuatan monopli sebagai upaya untuk 

mempertahankan dan meningkatkan posisi monopoli 

disebut sebagai praktek monopoli, yang dilakukan dengan 

cara mengurangi atau menghilangkan tekanan persaingan 

dari pelaku usaha pesaing, baik pesaing nyata (existing 

competitor) maupun pesaing potensial (potential 

competitor).  --------------------------------------------------------  

23.37.6 Produsen/pemasok yang berada pada posisi monopoli 

tidak serta merta melanggar Pasal 17 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999, kecuali apabila perusahaan 

tersebut menyalahgunakan posisi monopoli yang dimiliki 

(abuse of monopoly) untuk melakukan praktek monopoli 

sebagai upayanya mempertahankan dan meningkatkan 

posisi monopoli.  --------------------------------------------------  

23.37.7 Praktek monopoli merupakan salah satu kegiatan yang 

dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ------  
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23.37.8 Secara teoritis, munculnya monopoli dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu;  

a) Monopoli yang terjadi karena pelaku usaha memiliki 

kemampuan teknis seperti: ----------------------------------  

1) Pelaku usaha memiliki kemampuan atau 

pengetahuan khusus yang memungkinkan 

melakukan efisiensi dalam berproduksi;--------------  

2) Skala ekonomi, dimana semakin besar skala 

produksi maka biaya marjinal semakin menurun 

sehingga biaya produksi per unit (average cost) 

semakin rendah. ------------------------------------------  

b) Pelaku usaha memiliki kemampuan kontrol sumber 

faktor produksi, baik berupa sumber saya alam, 

sumber saya manusia, maupun lokasi produksi. ---------  

c) Monopoli yang diperoleh melalui peraturan perundang-

undangan, yaitu: -----------------------------------------------  

1) Hak atas kekayaan intelektual; ---------------------------  

2) Hak usaha eksklusif, yaitu hak yang diberikan 

Pemerintah kepada pelaku usaha esklusif,  yaitu 

yang diberikan oleh Pemerintah kepada pelaku 

usaha tertentu yang tidak didapatkan oleh pelaku 

usaha yang lain, misalnya agen tunggal, importir 

tunggal, pembeli tunggal. Pada umumnya hal ini 

terkait dengan produksi dan/atau pemasaran 

barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup 

orang banyak serta cabang-cabang produksi yang 

penting bagi negara, asalkan diatur dalam undang-

undang dan diselenggarakan oleh BUMN atau 

badan/lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh 

Pemerintah. ------------------------------------------------   

23.37.9 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999, monopoli adalah “penguasaan atau 

produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa atas 

penggunaan jasa tertentu oleh pelaku usaha atau satu 

kelompok usaha”.  ------------------------------------------------  

23.37.10 Berdasakan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999, praktek monopoli adalah 

“pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku 

usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi 
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dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu 

sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan 

dapat merugikan kepentingan umum”. ------------------------  

23.37.11 Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1999, diatur bahwa: ----------------------------------  

“(1) 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;  -----  

(3)  Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan 

penguasaan atas produksi dan atau pemasaran 

barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) apabila:  ----------------------------------------------  

b. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum 

ada substitusinya; atau ---------------------------------  

c. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat 

masuk ke dalam persaingan usaha barang dan 

atau jasa yang sama; atau ------------------------------  

d. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku 

usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh 

persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa 

tertentu.”  --------------------------------------------------  

23.37 Unsur-unsur Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang 

perlu dibuktikan adalah:  -----------------------------------------------------  

23.38.1 Unsur pelaku usaha; -----------------------------------------------  

23.38.2 Unsur penguasaan;  ------------------------------------------------  

23.38.3 Unsur barang dan/atau jasa;  ------------------------------------  

23.38.4 Unsur barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada 

substitusinya;  -----------------------------------------------------  

23.38.5 Unsur mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat 

masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa 

yang sama;  ----------------------------------------------------------  

23.38.6 Unsur satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku 

usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) 

pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; -----------  

23.38.7 Unsur praktek monopoli; ------------------------------------------  

23.38.8 Unsur persaingan usaha tidak sehat; ---------------------------  

23.38 Berdasarkan analisis fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di 

atas, maka unsur-unsur ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 
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5 Tahun 1999 seluruhnya telah terpenuhi sebagaimana diuraikan 

pada poin-poin sebagai berikut.  -------------------------------------------  

23.39.1 Unsur Pelaku Usaha.  -------------------------------------------  

a) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, 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 melalui perjanjian, 

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam 

bidang ekonomi”.  ----------------------------------------------  

b) Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan 

pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 dalam perkara a quo adalah PT Perusahaan Gas 

Negara (Persero), Tbk., yang beralamat kantor di di Jl. K 

H Zainul Arifin No. 20, Jakarta, 11140, Indonesia, 

merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk 

berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

37 Tahun 1994 dan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 

486 tanggal 30 Mei 1996 yang dibuat oleh Notaris 

Adam Kasdarmaji, S.H. dengan Akta Perubahan 

terkahir diketahui berdasarkan Akta Notaris No. 23 dan 

24 tanggal 6 April 2015 yang dibuat oleh Notaris 

Fathiah Helmi, S.H. Perusahaan menjadi Persero 

terbuka pada tahun 2003 dengan komposisi pemilikan 

saham Pemerintah sebesar 56,96% dan saham Publik 

sebesar 43,04%, yang memiliki kegiatan usaha utama 

baik sebagai pembeli gas atau sebagai Perusahaan 

Niaga Gas Bumi (trader), dan sebagai transporter gas 

atau perusahaan pengangkutan gas Bumi.   --------------  

c) Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha 

terpenuhi.  -------------------------------------------------------  

23.39.2 Unsur penguasaan. ------------------------------------------------  

a) Yang dimaksud dengan penguasaan adalah 

penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan 

oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat 

menentukan dan mengendalikan harga barang dan 

atau jasa di pasar. ---------------------------------------------  
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b) Berdasarkan uraian pada butir VI tentang Analisis 

Posisi Monopoli Terlapor, disimpulkan bahwa Terlapor 

memiliki posisi monopoli dengan penguasaan atas 

penjualan dan penyaluran gas bumi yang disalurkan 

melalui pipa distribusi Terlapor untuk Pelanggan 

Industri di Area Medan, Sumatera Utara. ------------------  

c) Bahwa dengan demikian, unsur penguasaan terpenuhi. 

23.39.3 Unsur barang dan/atau jasa. -------------------------------------  

a) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 16 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, barang adalah “setiap 

benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik 

bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau 

dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”. ------- 

b) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, jasa adalah “setiap 

layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang 

diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan 

oleh konsumen atau pelaku usaha”. -------------------------  

c) Berdasarkan uraian pada butir 6.7. tentang Pasar 

produk (product market), disimpulkan bahwa pasar 

produk (product market) dalam perkara a quo adalah 

barang berupa gas bumi yang disalurkan melalui pipa 

distribusi Terlapor untuk Pelanggan Industri. Gas bumi 

tersebut merupakan setiap benda, baik berwujud 

maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak 

bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 

dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau 

pelaku usaha. ---------------------------------------------------  

d) Bahwa dengan demikian, unsur barang dan/atau jasa 

terpenuhi.   -----------------------------------------------------  

23.39.4 Unsur barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada 

substitusinya;   -----------------------------------------------------  

a) Monopoli merupakan suatu kondisi dimana 

perusahaan memasarkan barang yang tidak memiliki 

barang pengganti terdekat (no close substitute). Tidak 

adanya barang pengganti terdekat menunjukkan bahwa 

produk tersebut belum memiliki barang substitusi;----- 
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b) Berdasarkan uraian pada butir 6.7. tentang Pasar 

produk (product market), disimpulkan bahwa 

berdasarkan karakteristik, fungsi dan harganya, gas 

bumi tidak memiliki substitusi dekat (no closed 

substitutes). Berdasarkan analisis pasar produk dilihat 

dari sisi permintaan (demand side) dan sisi penawaran 

(supply side), Terlapor adalah satu-satunya badan 

usaha yang memasarkan produk berupa gas bumi 

melalui pipa yang tidak mengakibatkan perubahan 

permintaan produk lain. Sehingga dengan demikian, 

barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada 

substitusinya.  --------------------------------------------------  

23.39.5 Bahwa dengan demikian, unsur barang dan/atau jasa 

yang bersangkutan belum ada substitusinya terpenuhi; 

Unsur mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat 

masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa 

yang sama;  ----------------------------------------------------------  

a) Perusahaan yang memiliki posisi monopoli akan 

memiliki kekuatan monopoli yang memiliki kemampuan 

untuk mengurangi/meniadakan tekanan persaingan;---- 

b) Kemampuan ini diperoleh karena perusahaan monopoli 

dilindungi oleh sebuah hambatan yang dapat mencegah 

masuknya perusahaan baru ke dalam pasar (entry 

barrier). Dengan adanya hambatan masuk ini, 

perusahaan monopoli tidak memiliki pesaing nyata 

(competitor) dan pesaing potensial (potential competitor).-- 

c) Berdasarkan uraian pada butir 6.6. tentang Pasar 

Geografis (geographical market), butir 6.7. tentang Pasar 

produk (product market) dan butir 6.8. tentang Pasar 

bersangkutan (relevant market), disimpulkan bahwa 

pada saat terjadi kenaikan harga gas dari Terlapor pada 

bulan Agustus-November 2015, tidak ada pesaing 

potensial yang dapat masuk ke dalam pasar 

bersangkutan. ----------------------------------------------------   

d) Bahwa dengan demikian, unsur mengakibatkan pelaku 

usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan 

usaha barang dan/atau jasa yang sama terpenuhi; ------- 
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23.39.6 Unsur satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku 

usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) 

pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. ----------  

a) Berdasarkan uraian pada butir VI tentang Analisis Posisi 

Monopoli Terlapor, disimpulkan bahwa Terlapor 

merupakan satu-satunya pelaku usaha yang menguasai 

100% (seratus persen) pangsa pasar penjualan dan 

penyaluran gas bumi yang disalurkan melalui pipa 

distribusi Terlapor untuk Pelanggan Industri di Area 

Medan, Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa 

Terlapor menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) 

pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;------- 

b) Bahwa dengan demikian, unsur satu pelaku usaha atau 

satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% 

(lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau 

jasa tertentu terpenuhi; ----------------------------------------  

23.39.7 Unsur praktek monopoli. ------------------------------------------  

a) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999, 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”. -------------------------------  

b) Praktek monopoli merupakan bentuk penyalahgunaan 

posisi monopoli yang muncul akibat pemberdayaan 

kekuatan monopoli.  

c) Penyalahgunaan posisi monopoli merupakan perilaku 

(conduct) yang di dalamnya mengandung unsur: ----------  

1) Pencegahan, pembatasan, dan penurunan 

persaingan; ---------------------------------------------------  

2) Eksploitasi.  --------------------------------------------------  

d) Praktek monopoli dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:---- 

1) Perilaku yang memiliki dampak negatif langsung 

kepada pesaing nyata maupun pesaing potensial; 

dan -------------------------------------------------------------  

2) Perilaku yang memiliki dampak negatif langsung 

kepada mitra transaksi atau konsumen. ----------------  
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e) Perilaku untuk mengurangi atau meniadakan tekanan 

persaingan merupakan perilaku eksklusif (exclusive 

conduct) dimana perusahaan monopoli melakukan 

strategi untuk mengusir pesaing nyata (existing 

competitor) ke luar pasar atau mencegah masuknya 

pesaing potensial masuk ke dalam pasar. Dengan 

hilangnya tekanan persaingan di pasar, maka 

perusahaan monopoli dapat mengeksploitasi mitra 

transaksi yaitu konsumen untuk meningkatkan 

keuntungan.  -----------------------------------------------------  

23.39.8 Berdasarkan uraian pada butir VII tentang Analisis Praktek 

Monopoli dalam Penetapan Kenaikan Harga dan butir VIII 

tentang Analisis Praktek Monopoli dalam Perjanjian Jual 

Beli Gas (PJBG), disimpulkan bahwa: ---------------------------  

a) Terlapor telah melakukan praktek monopoli dalam 

menetapkan kenaikan harga gas dalam kurun waktu 

Agustus-November 2015 yang mengakibatkan kerugian 

yang dialami konsumen pada pasar bersangkutan yaitu 

antara Rp 11.774.800.300 (sebelas milyar tujuh ratus 

tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu tiga ratus 

Rupiah) atau setidak-tidaknya Rp 7.594.588.900 (tujuh 

milyar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus 

delapan puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah);----- 

b) Ketidakseimbangan posisi tawar dalam PJBG telah 

mengakibatkan ketidakseimbangan dalam hak dan 

kewajiban yang merupakan perilaku abusive Terlapor 

terhadap konsumen/pelanggan. Hal ini membuktikan 

bahwa pemusatan kekuatan ekonomi oleh Terlapor telah 

mengakibatkan dikuasainya pemasaran atas barang 

berupa penyaluran gas bumi melalui pipa pada pasar 

bersangkutan yang menimbulkan persaingan usaha 

tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.--- 

c) Perilaku penyalahgunaan posisi monopoli Terlapor 

dengan menaikkan harga jual yang tinggi secara sepihak 

dan penerapan ketentuan PJBG yang abusive 

merupakan bentuk eksploitasi terhadap mitra transaksi 

atau konsumen untuk meningkatkan keuntungan 

Terlapor.  ----------------------------------------------------------  
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d) Bahwa dengan demikian, unsur praktek monopoli 

terpenuhi.  --------------------------------------------------------  

23.39.9 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 

tidak sehat.   --------------------------------------------------------  

a) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999, 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”   -----------------------------------------------------------  

b) Bahwa berdasarkan uraian pada butir IX tentang 

Analisis Dampak Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat, disimpulkan bahwa praktek 

monopoli dalam penetapan kenaikan harga gas dan 

penerapan PJBG yang abusive telah mengakibatkan 

terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan merugikan 

kepentingan umum sebagai berikut: -------------------------  

1) Bahwa keuntungan Terlapor selaku perusahaan 

monopoli akibat penerapan harga yang tinggi 

diperoleh karena perusahaan monopoli 

mengeksploitasi surplus konsumen berdampak pada 

kesejahteraan konsumen (consumer loss). Kenaikan 

harga mengakibatkan peningkatan biaya produksi 

yang dapat mengakibatkan peningkatan harga 

produk. Peningkatan harga produk tersebut 

mengakibatkan penurunan produktifitas perusahaan 

dan penurunan daya saing perusahaan terhadap 

pesaing. Tingginya harga yang harus dibayar oleh 

konsumen menyebabkan penurunan kesejahteraan 

total konsumen dan produsen (total welfare). ----------  

2) Bahwa jika perusahaan tidak menaikkan harga 

produk untuk menjaga daya saing, maka perusahaan 

harus melakukan penghematan biaya produksi 

dengan cara mengurangi biaya-biaya produksi yaitu 

dengan mengurangi pegawai dan mengurangi 

produksi. Pengurangan pegawai tersebut berdampak 

pada meningkatnya jumlah pengangguran di 

Sumatera Utara. ---------------------------------------------  
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3) Pada akhirnya, kenaikan harga gas oleh Terlapor 

telah mengakibatkan penurunan kesejahteraan total 

di pasar yang harus ditanggung oleh perekonomian 

(social cost of economy). ------------------------------------  

4) Selain itu, ketidakseimbangan posisi tawar dalam 

PJBG mengakibatkan ketidakseimbangan dalam hak 

dan kewajiban yang merupakan perilaku abusive 

Terlapor terhadap konsumen/pelanggan. Oleh 

karena konsumen/pelanggan gas tidak memiliki 

posisi tawar dalam PJBG, maka pada saat Terlapor 

menaikkan harga gas, konsumen/pelanggan 

terpaksa harus mengikuti kenaikan harga gas 

dengan menanggung resiko pengurangan pegawai, 

penurunan produktifitas perusahaan dan penurunan 

daya saing perusahaan. ------------------------------------  

5) Dampak terjadinya praktek monopoli yang dilakukan 

oleh Terlapor tersebut secara jelas telah 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang 

tidak sehat dan merugikan konsumen/pelanggan gas 

bahkan merugikan kepentingan umum secara 

keseluruhan.  ------------------------------------------------  

6) Bahwa dengan demikian unsur dapat mengakibatkan 

terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.-- 

23.39 Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan unsur-unsur Pasal 17 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu: ------------------------------  

23.40.1 Unsur pelaku usaha, terpenuhi; ---------------------------------  

23.40.2 Unsur penguasaan, terpenuhi; -----------------------------------  

23.40.3 Unsur barang dan/atau jasa, terpenuhi;  ----------------------  

23.40.4 Unsur barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada 

substitusinya, terpenuhi ------------------------------------------  

23.40.5 Unsur mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat 

masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa 

yang sama, terpenuhi;  ---------------------------------------------  

23.40.6 Unsur satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku 

usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) 

pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, 

terpenuhi;  -----------------------------------------------------------  

23.40.7 Unsur praktek monopoli, terpenuhi; ----------------------------  

23.40.8 Unsur persaingan usaha tidak sehat, terpenuhi.  -------------  
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23.40 Kesimpulan dan Penutup  ----------------------------------------------------  

23.41.1 Berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan, 

analisis posisi monopoli Terlapor, analisis praktek 

monopoli dalam penetapan kenaikan harga, analisis 

praktek monopoli dalam Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG), 

analisis dampak praktek monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat, dan analisis pemenuhan unsur Pasal 17 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Tim Investigator 

menyimpulkan terdapat bukti dugaan pelanggaran 

ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

terkait praktek monopoli dalam penentuan harga gas 

industri di Area Medan, Sumatera Utara yang dilakukan 

oleh Terlapor yaitu PT Perusahaan Gas Negara (Persero), 

Tbk.  -----------------------------------------------------------------  

23.41.2 Berdasarkan bukti pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999, Tim Investigator meminta kepada 

Majelis Komisi Nomor 09/KPPU-L/2016 untuk: --------------  

a) Menyatakan Terlapor terbukti melanggar Pasal 17 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 --------------------  

b) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif 

kepada Terlapor sesuai dengan kewenangan Majelis 

Komisi berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999. ------------------------------  

c) Menetapkan ganti rugi kepada konsumen/pelanggan 

Terlapor sebesar Rp 11.774.800.300 (sebelas milyar 

tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu 

tiga ratus Rupiah) atau setidak-tidaknya Rp 

7.594.588.900 (tujuh milyar lima ratus sembilan puluh 

empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu 

sembilan ratus Rupiah). ---------------------------------------  

25. Menimbang bahwa Terlapor  (PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.) 

menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat 

hal-hal sebagai berikut (vide bukti T54):  ------------------------------------------  

 

24.1 Pendahuluan  -----------------------------------------------------------------  

24.1.1 Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa cabang-

cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai 

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 
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Selanjutnya Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa minyak dan gas 

bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak 

terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan 

komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak 

dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian 

nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara 

maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan 

rakyat.  -----------------------------------------------------------------  

24.1.2 Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 

002/PUU-I/2003 tentang Permohonan Uji Formil Materil 

terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (2) 

UU No. 22 Tahun 2001: ”Harga Bahan Bakar Minyak dan 

Harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan 

usaha yang sehat dan wajar” dinyatakan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat. Sehingga sebagai sumber daya 

yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka harga 

Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan tidak diserahkan pada 

mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. ----------  

24.1.3 PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) adalah 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang 

penyediaan gas bumi yang termasuk dalam kategori sumber 

daya yang menguasai hajat hidup orang banyak 

sebagaimana dimaksud Pasal 33 UUD 1945, yang mana 

penguasaanya harus dilakukan oleh Pemerintah melalui 

Badan Usaha Milik Negara.  ----------------------------------------  

24.1.4 PGN didirikan melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 

1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum 

Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik 

Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang tujuan 

pendiriannya adalah melaksanakan penyediaan tenaga gas 

dan industri gas termasuk hasil tambahan (by products) 

dalam arti seluas-luasnya terutama dengan tujuan 

mempertinggi derajat hidup masyarakat umum. ---------------  

24.1.5 PGN sebagai BUMN yang menyelenggarakan usaha yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dalam menjalankan 

aktifitas usahanya harus berdasarkan kepada peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal 

penentuan harga. Dalam hal penentuan harga gas PGN 

berdasar kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 

2009 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2004 

tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dimana 

di dalam Pasal 1 berbunyi: “Ketentuan Pasal 72 PP No.36 

Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas 

Bumi (LNRI No.4436) diubah sehingga Pasal 72 berbunyi 

sebagai berikut: “Harga Bahan bakar Minyak dan Gas Bumi 

di atur dan/ditetapkan oleh Pemerintah”. ------------------------  

24.1.6 PGN dalam menjalankan aktifitas usahanya juga 

berpedoman kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral (ESDM) No. 21 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Penetapan Harga Jual bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi, 

dimana ketentuan ini dibentuk berdasarkan masukan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tanggal 30 Juni 

2008 perlu menetapkan Pedoman penetapan Harga Jual 

Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam suatu Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. ----------------------  

24.1.7 Dalam Peraturan Menteri ESDM No. 21 Tahun 2008, bahan 

bakar minyak dan bahan bakar gas terdiri dari 2 (dua) 

kategori yaitu Bahan Bakar Tertentu dan Bahan Bakar 

Umum. Bahan Bakar Tertentu adalah bahan bakar yang 

diolah dari Minyak Bumi atau Gas Bumi dengan jenis, 

standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan 

konsumen tertentu sesuai dengan peraturan perundangan-

undangan. Sedangkan Bahan Bakar Umum adalah Bahan 

Bakar yang berasal dari Gas Bumi atau diolah dari Minyak 

Bumi atau Gas Bumi yang pemanfaatannya tidak 

mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan tidak 

membebani keuangan negara. -------------------------------------  

24.1.8 Bahan Bakar Tertentu merupakan bahan bakar yang 

mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu, seperti 

jenisnya, pengguna/penggunaannya, kemasannya dan/atau 

wilayah, dan merupakan bahan bakar yang masih harus 

diberikan subsidi. Sedangkan Bahan Bakar Umum 

merupakan bahan bakar yang kondisinya tidak lagi 

tergolong sebagai Bahan Bakar Tertentu, dan merupakan 

bahan bakar yang tidak diberikan subsidi. ----------------------  
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24.1.9 Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri ESDM No. 21 Tahun 

2008 disebutkan bahwa: “harga jual eceran Bahan Bakar 

Umum ditetapkan oleh Badan Usaha berdasarkan:------  -----  

a. Kemampuan daya beli konsumen dalam negeri; -----------  

b. Kesinambungan penyediaan dan pendistribusian; ---------  

c. Tingkat keekonomian dengan marjin yang wajar. ----------  

24.1.10 Sehingga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri ESDM No. 

21 Tahun 2008 tersebut, maka tuduhan PGN telah 

menetapkan kenaikan harga secara sepihak tanpa 

sosialisasi dan musyawarah serta tidak mempertimbangkan 

daya beli pelanggan dan kelangsungan industri di Medan 

sebagaimana tertuang dalam Laporan Dugaan Pelanggaran 

UU No. 5 tahun 1999 tentang Dugaan pelanggaran Pasal 17 

UU No. 5 Tahun 1999 terkait Praktek Monopoli Dalam 

Penentuan Harga Gas Industri di Area Medan (LDP) dan 

fakta yang diperoleh dari hasil Pemeriksaan Pendahuluan 

dan Pemeriksaan Lanjutan yang dilakukan oleh Majelis 

Komisi sangat tidak berdasar. -------------------------------------  

24.1.11 Bahkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 21 Tahun 2008 

tersebut ditunjuk Direktur Jenderal untuk melakukan 

pengawasan atas ditaatinya Peraturan Menteri No. 21 Tahun 

2008 tentang Pedoman Penetapan Harga Jual Bahan Bakar 

Minyak dan Gas Bumi.  ---------------------------------------------  

24.1.12 Berdasarkan fakta yang didapatkan selama proses 

pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan 

didapatkan petunjuk secara tegas bahwa dalam menetapkan 

kenaikan harga tidak dilakukan secara sepihak bahkan 

telah melalui proses sosialisasi dan musyawarah serta 

mempertimbangkan daya beli pelanggan serta kelangsungan 

industri di Medan. ---------------------------------------------------  

24.1.13 Selain itu, selama proses persidangan, ditemukan juga fakta 

bahwa PGN tidak pernah menetapkan harga jual gas yang 

mahal atau tinggi. Hal ini disebabkan harga dari 2 (dua) 

sumber pasokan gas pada periode agustus 2015 yang 

berasal dari Pertamina EP dan Pertagas Niaga sudah mahal. 

Bahkan internal cost yang diterima oleh PGN sebesar USD 

1.44/MMBTU lebih kecil dibanding internal cost yang 

diterima oleh Pertagas Niaga yang menetapkan internal 

costnya pada angka USD 1.57/MMBTU dengan fakta bahwa 
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Pertagas Niaga pada saat itu tidak memiliki investasi 

jaringan pipa distribusi gas untuk area Medan.   ---------------  

24.1.14 Internal Cost PGN senilai USD 1.44/MMBTU tersebut 

digunakan untuk pengelolaan 644 Km jaringan pipa dan 

pengelolaan pelanggan lebih dari 20.000 pelanggan, hal 

mana yang tidak dimiliki oleh Pertagas Niaga. Dengan 

demikian jelas bahwa harga yang tinggai bukan dari PGN 

melainkan dari Badan Usaha lain yang menyalurkan gas 

kepada PGN. Selanjutnya dalam menjalankan kegiatan 

usahanya PGN juga mengacu kepada Peraturan Menteri 

ESDM No. 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas 

Bumi Melalui Pipa, dimana berdasarkan peraturan tersebut 

diatur bahwa harga jual gas bumi dan tarif pengangkutan 

gas bumi melalui pipa khusus untuk pengguna rumah 

tangga dan pelanggan kecil diatur dan ditetapkan oleh 

Badan Pengatur, bagi pengguna tertentu ditetapkan oleh 

Menteri, dan bagi penguna umum ditetapkan oleh Badan 

Usaha dengan berpedoman pada: ---------------------------------  

a. kemampuan daya beli konsumen gas bumi dalam negeri; 

b. kesinambungan penyediaan dan pendistribusian gas 

bumi;   --------------------------------------------------------------  

c. tingkat keekonomian dengan margin yang wajar bagi 

badan usaha niaga gas bumi melalui pipa.  ------------------  

24.1.15 Berdasarkan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Menteri ESDM No. 

19 Tahun 2009 penetapan harga jual Gas Bumi melalui pipa 

untuk pengguna umum wajib dilaporkan kepada Menteri. 

Maka sangatlah tidak mungkin bagi PGN dalam hal 

penetapan harga jual gas bumi melalui pipa menetapkan 

harga gas secara sepihak, tanpa sosialisasi dan musyawarah 

serta tidak mempertimbangkan daya beli pelanggan dan 

kelangsungan industri di area Medan sebagaimana yang 

ditunjukan melalui fakta persidangan yang ada. Artinya 

sepanjang PGN dalam menetapkan harga jual gas bumi dan 

tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa sudah 

berpedoman kepada ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 

21 ayat (4) maka tidak dapat dikatakan telah melakukan 

pelanggaran terhadap UU No. 5 tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat, dikarenakan di dalam Pasal 50 huruf (a) UU No.5 
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Tahun 1999 dikecualikan dari ketentuan UU No.5 Tahun 

1999 : “perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan 

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.”  --------------------------------------------------------------  

24.1.16 Sebagaimana dikemukakan Jeffery D. Schwartz dalam 

tulisannya yang berjudul, “the Use of The Antitrust State 

Doctrine in the Deregulated Electric Utility Industry,” 

Tindakan PGN dalam menetapkan harga jual gas termasuk 

ke dalam state action doctrine yang dikecualikan dari hukum 

persaingan usaha. Selanjutnya, merujuk pada ketentuan 

Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 

30/2014”), segala tindakan hukum yang dilakukan oleh 

PGN yang berkaitan dengan pelayanan penyediaan dan 

penjualan gas dikategorikan sebagai tindakan untuk 

menjalankan fungsi pemerintahan. Philipus M. Hadjon 

dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara, 

mengatakan bahwa setiap tindakan Badan Tata Usaha 

Negara, tak terkecuali tindakan PGN, harus berdasar atas 

kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui 3 

(tiga) sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.  ----------  

24.1.17 Dalam hal ini, kewenangan PGN dalam menetapkan harga 

jual gas merupakan kewenangan yang sah, yaitu berupa 

kewenangan delegasi yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan, yakni Permen ESDM 21/2008 dan 

Permen ESDM 19/2009. Sebagaimana tertulis dalam buku 

Maria Farida yang berjudul Ilmu Perundang-undangan, jika 

dikaitkan dengan Stufentheorie dari Hans Kelsen, Norma 

Hukum yang berada di bawah wajib bersumber dan 

berdasar pada Norma Hukum yang berada di atasnya. ------- 

24.1.18 Berkaitan dengan perkara ini, Penetapan Harga oleh PGN 

dilakukan melalui suatu keputusan Direksi, yang mana 

keputusan Direksi terebut merupakan suatu norma hukum 

penetapan yang mendapatkan delegasi dari Permen ESDM 

21/2008 dan Permen ESDM 19/2009. Karena Keputusan 

Direksi mengenai penetapan harga tersebut adalah Delegasi 

Kewenangan, maka berdasarkan pandangan Kelsen, 

tersebut, Keputusan Direksi mengenai penetapan harga Gas 

oleh PGN dimaksud telah bersumber dan berdasar pada 
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ketentuan norma hukum yang memberikan delegasi 

kepadanya yaitu Permen ESDM No. 21/2008 dan Permen 

ESDM No.19/2009.Sebagai perbandingan bahwa berbagai 

Badan Usaha lain di Indonesia juga diberikan kewenangan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk 

menetapkan harga jual suatu produk. Perusahaan Listrik 

Negara (PLN) misalnya, memiliki kewenangan untuk 

menetapkan tarif tenaga listrik berdasarkan Pasal 5 

Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016. Selain itu, 

dalam sektor penyediaan air minum, Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

diberikan kewenangan untuk menetapkan harga 

berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 71 Tahun 2016. Begitu pula dengan penetapan tarif 

di sektor bahan bakar minyak yang merupakan kewenangan 

dari Pertamina selaku badan usaha sebagaimana yang 

diamanatkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 

4 Tahun 2015.  -------------------------------------------------------  

24.1.19 Mengenai tuduhan bahwa PGN diduga melanggar Pasal 17 

UU No. 5 tahun 1999 terkait Praktek Monopoli dalam 

Penentuan Harga Gas Industri di Area Medan sebagaimana 

disampaikan di dalam laporan dugaan pelanggaran adalah 

sangat tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta dan 

aturan yang berlaku.  ----------------------------------------------  

24.1.20 Berdasarkan Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999, Monopoli atau 

melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran 

barang dan atau jasa bukanlah tindakan yang dilarang 

sepanjang tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

dan persaingan usaha tidak sehat atau dengan kata lain 

tidak serta merta melanggar Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999.  

24.1.21 Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 tidak menyebutkan prilaku 

seperti apa yang memenuhi kriteria dari Pasal 17 yang 

dilarang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki 

kedudukan monopoli. Bahwa PGN menolak dikatakan 

memanfaatkan posisi tawar yang lebih kuat dalam 

penyusunan dokumen kontrak yang tertuang dalam 

perjanjian jual beli gas, karena berdasarkan peraturan 

Menteri ESDM No. 19 Tahun 2009, harga gas untuk Rumah 

Tangga dan Pelanggan Kecil ditetapkan oleh Badan 
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Pengatur, Harga Tertentu ditetapkan oleh Menteri, dan 

Harga Umum ditetapkan oleh Badan Usaha dan dilaporkan 

kepada Menteri dengan tetap mempertimbangkan 

kemampuan daya beli konsumen dalam negeri, 

kesinambungan penyediaan dan pendistribusian dan 

tingkat keekonomian dengan marjin yang wajar, sehingga 

dapat dikatakan PGN justru tidak mempunyai posisi tawar 

dalam penentuan harga jual gas tersebut. -----------------------  

24.1.22 Bahwa berdasarkan fakta, PGN dalam penentuan harga jual 

gas telah mempertimbangkan daya beli dari konsumen dan 

hal tersebut dapat ditunjukan melalui:  --------------------------  

a) Sejak bulan Januari 2015, PGN sudah melakukan 

update potensi penyerapan di Medan (Volume, ATP/WTP) 

terkait rencana pasokan gas eks Arun yang 

menunjukkan PGN telah mempertimbangkan daya beli 

konsumen dan tingkat harga yang wajar sebagaimana 

dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 19 

Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui 

Pipa   -------------------------------------------------------------  

b) Tanggal 3 Februari 2015 dilakukan RDP dengan Komisi 

D, DPRD Sumatera Utara terkait berakhirnya kontrak 

pasokan PEP dan masuknya gas eks LNG Arun. -----------  

c) Tanggal 24 April 2015, PGN mengirimkan surat ke 

pelanggan dengan No.047201.S/PP.00.00/SBU III/2015 

disampaikan door to door ke 54 pelanggan industri 

terkait masuknya gas eks LNG Arun yaitu informasi 

proyeksi harga jual gas yang baru adalah sekitar USD 

14-16/MMBTU dan PGN meminta data kebutuhan 

tambahan gas pelanggan; --------------------------------------  

1) Tanggal 31 Juli 2015, PGN mengirimkan surat 

No.010000.S/PP.02.01/RD3/2015 perihal informasi 

penyampaian penyesuaian harga jual gas ke 

pelanggan;  --------------------------------------------------  

2) Bukti notulen rapat tanggal 20 Oktober 2015 yang 

membahas pengaduan dari Dewan Pengurus Provinsi 

Sumatera Utara Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(APINDO) atas Kenaikan Harga Gas Industri PT PGN 

di Sumatera Utara; 
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3) Bukti notulen rapat bersama dengan Ditjen Migas, 

UPK KESDM, BPH Migas, dan PT. Pertamina 

(Persero). tanggal 13 November 2015 yang membahas 

Penyesuaian Harga Gas di Sumatera Utara; ------------  

4) Bukti notulen rapat 25 November 2015 Diskusi 

Daerah DPD di Provinsi Sumatera Utara, di Medan; --  

5) Bukti notulen rapat 26 Juli 2016 bersama dengan 

Ditjen Migas, UPK KESDM, BPH Migas, dan PT. 

Pertamina (Persero) yang membahas penyesuaian 

harga gas untuk industri di Sumatera Utara. ----------  

6) Bukti Laporan PGN kepada Menteri ESDM tentang 

penetapan dan penyesuaian harga jual gas di area 

Medan.   -----------------------------------------------------  

24.1.23 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, PGN 

tidak mungkin dapat menetapkan harga jual gas diluar 

batas kewajaran karena berdasarkan Peraturan Menteri 

ESDM No. 19 Tahun 2009 harga jual gas PGN ditentukan 

oleh Badan pengatur untuk Rumah tangga dan Pelanggan 

Kecil, Menteri untuk Harga Tertentu, dan Badan Usaha 

untuk Harga Umum dan dilaporkan kepada Menteri dengan 

tetap mempertimbangkan Kemampuan daya beli konsumen 

dalam negeri, kesinambungan penyediaan dan 

pendistribusian, serta tingkat keekonomian dengan marjin 

yang wajar.  -----------------------------------------------------------  

24.1.24 Mengenai tuduhan bahwa PGN telah mengambat PT. 

Pertagas Niaga untuk masuk dalam pasar industri di area 

Medan, fakta persidangan menunjukkan bahwa tidak ada 

sama sekali upaya aktif PGN untuk membuat hambatan 

masuk dalam pasar gas industri di area Medan. Bahkan 

Pertagas Niaga sendiri tidak pernah menyatakan secara 

tegas dan secara rinci di dalam persidangan apa saja upaya-

upaya PGN untuk menghambat Pertagas Niaga. Justru 

Pertagas Niaga sendiri dalam kegiatan niaganya dapat 

berhubungan langsung dengan para pelanggan pengguna 

gas untuk menawarkan produknya bahkan ada perusahaan 

pengguna gas yang sampai membuat fasilitas dengan 

investasi yang besar dikarenakan adanya penawaran dari 

Pertagas Niaga. Dalam hal pemanfaatan pipa, Pertagas 

Niaga sendiri mengakui bahwa pipa distribusi PGN 
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merupakan pipa dedicated dan hanya pemilik pipa yang 

dalam hal ini adalah PGN yang dapat menggunakan pipa 

tersebut.   --------------------------------------------------------------  

24.1.25 Persoalan tidak dibukanya open access pipa gas tidak dapat 

dikategorikan sebagai suatu entry barrier karena hal 

tersebut bukan merupakan tindakan aktif untuk 

menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam 

pasar yang sama. Sehingga sangatlah tidak tepat jika PGN 

dalam perkara ini dianggap telah melakukan hambatan 

masuk terhadap Pertagas Niaga. Kepemilikan infrastruktur 

pipa yang dimiliki oleh PGN dibangun sudah sejak lama, 

sehingga tidak bisa dibangunnya pipa gas di area yang 

sudah ada pipa distribusi PGN bukan dikarenakan PGN 

melakukan hambatan masuk terhadap pesaingnya tetapi 

karena telah diakui oleh Pertagas Niaga sendiri bahwa 

BUMN yang akan membangun pipa gas agar tidak 

membangun pipa di ruas yang sama di mana ruas tersebut 

sudah ada pipa gas milik BUMN yang lain dengan tujuan 

penghematan investasi anggaran negara. ------------------------  

24.1.26 Sehubungan dengan tuduhan bahwa PGN telah membuat 

Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan klausula yang tidak 

berimbang, di dalam hukum perjanjian apabila suatu 

perjanjian telah dibuat dan disepakati oleh para pihak dan 

telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian 

sebagaimana pasal 1320 KUHPerdata maka perjanjian 

tersebut berlaku sah bagi para pihak yang menyepakatinya. 

Sehingga tidak tepat apabila PJBG yang telah disepakati 

dan ditandatangani antara PGN dengan Pelanggan dianggap 

sebagai perjanjian yang tidak berimbang. Sebagaimana 

pendapat ahli kontrak Prahasto W. Pamungkas S.H., L.L.M 

bahwa tidak ada kontrak yang tidak berimbang, yang ada 

hanya posisi atau kedudukan yang tidak seimbang dan hal 

itu secara perdata merupakan perihal yang sah-sah saja 

dalam perjanjian perdata termasuk. Hal ini juga berlaku di 

dalam setiap pembuatan perjanjian standard. Jadi jika 

dikatakan bahwa PJBG yang telah disepakati adalah 

perjanjian yang tidak berimbang maka tuduhan tersebut 

sangat tidak tepat dan tidak dilandasi oleh pengetahuan 

hukum perjanjian perdata.  ----------------------------------------  
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24.2 Pasar Bersangkutan Sebagaimana Diuraikan dalam LDP Investigator 

Tidak Jelas dan Kabur (obscuur)  -------------------------------------------  

24.2.1 Penentuan Pasar Bersangkutan Merupakan Fondasi Atau 

Dasar Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha ------------  

24.2.2 Bahwa dalam Penegakan Perkara Persaingan Usaha, 

Penentuan Pasar Bersangkutan merupakan fondasi yang 

sangat penting untuk membuktikan apakah Terlapor 

bersalah atau tidak. ---------------------------------------------------  

24.2.3 Bahwa penentuan pasar bersangkutan sangatlah penting 

karena menurut Profesor Robert Pitofsky yang merupakan 

Profesor di Fakultas Hukum Georgetown University dan 

mantan ketua Fair Trade Commission Amerika Serikat pada 

tahun 1995 sampai 2001 dalam jurnalnya di Columbian Law 

Review yang berjudul New Definition of Relevant Market and 

The Assault on Antitrust di halaman 1806-1807 

mengemukakan pendapat : ------------------------------------------  

“Definition of relevant market is a critical analytical tool in 

antitrust enforcement because the legality of business conduct 

almost always depends upon the market power of the 

participants. In monopoly enforcement under section 2 of the 

Sherman Act, the pivotal inquiry is almost always whether the 

challenged party has substantial market power in its relevant 

market”.   --------------------------------------------------------------  

Atau dalam terjemahan bebasnya adalah: ------------------------  

“Dalam mendefinisikan pasar bersangkutan merupakan alat 

analisis penting dalam penegakan hukum persaingan usaha 

karena legalitas perilaku bisnis hampir selalu tergantung 

pada kekuatan pasar dari para pelaku usaha di pasar yang 

sama. Dalam penegakan hukum monopoli misalnya, dalam 

Section 2 dari Sherman Act, hal yang terpenting dalam 

penyelidikan terkait monopoli hampir selalu apakah pihak 

Terlapor memiliki kekuatan pasar yang cukup besar di pasar 

yang relevan.”    --------------------------------------------------------  

24.2.4 Bahwa dalam perkembangan putusan di Amerika Serikat, 

kesalahan penentuan pasar bersangkutan akan 

menyebabkan suatu Dugaan Pelanggaran Perkara Persaingan 

Usaha ditolak, contohnya dalam Putusan Nomor 35 Tahun 

1956 antara USA vs du Pont & Co, menurut majelis hakim 

yang terdiri dari Mr. Justice Clark, Mr. Justice Harlan, Mr. 
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Justice Frankfurter, Mr. Justice Black dan Mr. Justice 

Douglas terdapat kesalahan penentuan pasar produk dalam 

penjualan plastik. -----------------------------------------------------  

24.2.5 Bahwa di Indonesia prinsip ini telah diterima dan dituangkan 

pada Halaman 1 Point 4.3 dari Peraturan Komisi No. 3 Tahun 

2009 yang menyatakan sebagai berikut: --------------------------  

“Pendefenisian Pasar Bersangkutan merupakan sebuah 

bagian yang sangat penting dalam proses pembuktian 

penegakan hukum persaingan, terutama menyangkut 

beberapa potensi penyalahgunaan penguasaan pasar oleh 

pelaku usaha tertentu”.  ----------------------------------------------  

24.2.6 Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Komisi No. 3 

Tahun 2009, Pasar Bersangkutan terbagi dalam dua aspek 

yaitu, pasar produk dan pasar geografis. Selanjutnya pada 

Butir 4.2.1 dan 4.2.2 Halaman 10-11 Perkom No. 3/2009 

mendefinisikan pasar produk dan pasar geografis sebagai 

berikut:  -----------------------------------------------------------------  

“Pasar produk didefinisikan sebagai produk pesaing dari 

produk tertentu ditambah produk lain yang bisa menjadi 

subtitusi dari produk tersebut. Produk lain menjadi subtitusi 

sebuah produk jika keberadaan produk lain tersebut 

membatasi ruang kenaikan harga produk tersebut. --------------  

Pasar geografis adalah wilayah dimana suatu pelaku usaha 

dapat meningkatkan harganya tanpa menarik masuknya 

pelaku usaha baru atau tanpa kehilangan konsumen yang 

signifikan, yang berpindah ke pelaku usaha lain diluar 

wilayah tersebut. Hal ini antara lain terjadi karena biaya 

transportasi yang harus dikeluarkan konsumen tidak 

signifikan, sehingga tidak mampu mendorong terjadinya 

perpindahan konsumsi produk tersebut.” --------------------------  

24.2.7 Bahwa dengan demikian, jelas baik perkembangan hukum 

persaingan usaha di Internasional maupun di Indonesia, 

mewajibkan keakuratan dalam penentuan pasar 

bersangkutan yaitu pada penentuan pasar produk maupun 

pasar geografis.  -------------------------------------------------------  

24.2.8 Bahwa apabila Investigator tidak dapat menguraikan pasar 

produk maupun pasar geografis sesuai dengan prosedur dan 

aturan yang berlaku, maka Majelis Komisi patut untuk 
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menolak Laporan Dugaan Pelanggaran ditolak atau setidak- 

tidaknya tidak dapat diterima. --------------------------------------  

24.2.9 Penentuan Pasar Produk Dalam Laporan Dugaan 

Pelanggaran tidak sesuai dengan metode yang terdapat dalam 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Komisi No. 3 

Tahun 2009, sehingga LDP Patut Untuk Ditolak atau Setidak-

Tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima. ---------------------  

24.2.10 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran halaman 6 yang 

dimaksud pasar produk pada perkara a quo adalah gas bumi 

yang disalurkan melalui pipa distribusi untuk pelanggan 

industri jasa dan komersial serta pelanggan industri 

manufaktur. ------------------------------------------------------------  

 

 

24.2.11 Bahwa menurut LDP halaman 40 Point 17.3 menyatakan 

Pasar produk tersebut sama sekali tidak mempunyai 

substitusi, baik dari sisi kegunaan (fungsi), karakteristik, 

maupun harga.    -----------------------------------------------------  
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24.2.12 Bahwa dalam fakta persidangan ternyata terdapat barang-

barang subtitusi gas antara lain seperti solar yang digunakan 

oleh PT Intan Swarkartika, PT. Sochi Mas, PT. Sari Incofood 

dan PT. Surya Buana Mandiri. Selain itu terdapat Batubara 

yang dijadikan pengganti gas sebagaimana yang digunakan 

oleh PT. Sochi Mas, adapula perusahaan yang menggunakan 

Elpiji sebagaimana keterangan PT. Latexindo Toba Utama dan 

PT. Sari Incofood serta MFO sebagai bahan bakar pengganti 

gas yaitu PT. Kedaung Medan Industrial. -------------------------  

 

No Pertanyaan/Jawa

ban 

Uraian 

6 Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Apakah perusahaan anda sejak berdiri 

sudah berlangganan gas? 

Jawaban Sebelum menggunakan gas kami 

menggunakan minyak bakar : solar 

misalnya 

Keterangan Saksi PT Intan Suar Kartika 
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No Pertanyaan/Jawa

ban 

Uraian 

31 Pertanyaan 

Investigator 

Sekarang masih ada yang menggunakan 

solar? 

Jawaban Kita menggunakan 2 alat, ada yang 

menggunakan solar dan ada juga yang 

menggunakan gas. Jika sewaktu waktu 

gas bermasalah harganya maka kita 

gunakan solar. Kita ada genset yang pakai 

gas, tapi sampai sekarang kita tidak 

pakai. Ada kalanya dahulu LPG. 

Keterangan Saksi PT Sari Incofood Corporation 

No Pertanyaan/Jawa

ban 

Uraian 

19 Pertanyaan 

Investigator 

Ada alat yang mungkin dikonversi dari 

gas ke batu bara dimana alat itu apa 

perlu dimodifikasi? 

Jawaban Saya tidak paham 100% itu alatnya tidak 

bisa dimodifikasi harus pesan dari awal 

alat khusus batu bara. Dari awal sudah 

koneksi bisa gas bisa batu bara kalau 

diubah tidak bisa karena perlatan beda 

Keterangan Saksi PT Soci Mas 

No Pertanyaan/Jawa

ban 

Uraian 

54 Pertanyaan 

Terlapor 

PT SBM hanya pakai gas? 

Jawaban Misalnya gas tidak bisa ada stok kita bisa 

alihkan ke solar. 

Keterangan Saksi PT Surya Buana Mandiri 

 

No Pertanyaan/Jawa

ban 

Uraian 

9 Pertanyaan 

Investigator 

Dalam penggunaan mesin dengan bahan 

bakar gas, apakah bisa seandainya mesin 

tersebut digantikan bahan bakar 

lainnya/selain gas? 

Jawaban Sebelum krisis kelangkaan gas, 

sepenuhnya gas, setelah krisis kita 

melakukan inovasi, jadi bahan bakar 

kami sebagian menggunakan cangkang 

sawit dan batu bara 

No Pertanyaan/Jawa

ban 

Uraian 

43 Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Kenapa tidak menggunakan Pertagas? 

Jawaban Kami bisa juga menggunakan tabung gas 
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elpiji jika sewaktu waktu ada 

pengurangan gas dari PT PGN 

Keterangan Saksi PT Latexindo Toba Utama 

 

24.2.13 Bahwa Berdasarkan uraian Point 5 Laporan Dugaan 

Pelanggaran tentang Pasar Bersangkutan (halaman 3-7), 

Investigator dalam menentukan Pasar Bersangkutan, sama 

sekali tidak menggunakan metode Preferensi Konsumen.------ 

24.2.14 Bahwa seharusnya Investigator berdasarkan Peraturan 

Komisi No. 3 Tahun 2009 poin 4.3, dalam penentuan pasar 

bersangkutan harusnya menganalisa Preferensi Konsumen. 

Namun dalam LDP, Investigator tidak menunjukkan bahwa 

dalam menentukan pasar bersangkutan harusnya 

menganalisa preferensi konsumen. ---------------------------------  

24.2.15 Bahwa dengan tidak terdapatnya analisa preferensi 

konsumen dalam hal penentuan pasar produk, maka dapat 

dikatakan penentuan pasar produk dalam LDP tidak jelas 

dan kabur, sebagaimana dijelaskan dalam Point 4.3.1 

halaman 14 Peraturan Komisi No. 3 tahun 2009: ----------------  

“preferensi atau selera konsumen merupakan faktor penentu 

dalam pendefinisian pasar produk” ---------------------------------  

24.2.15 Bahwa selain tidak menggunakan analisa preferensi 

konsumen dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, investigator 

juga tidak menjabarkan mengenai  indikator utama dalam 

menganalisa preferensi konsumen, yaitu indikator sebagai 

berikut:  -----------------------------------------------------------------  

24.2.16 Indikator Harga --------------------------------------------------------  

Faktor harga yang akan dipertimbangkan dalam menentukan 

pasar bersangkutan: --------------------------------------------------  

a) Harga produk mencerminkan harga pasar yang wajar 

atau kompetitif. ----------------------------------------------------  

b) Produk-produk yang dianalisis tidak harus memiliki 

kesamaan harga karena variasi harga dari produk-produk 

yang dianalisis sangat mungkin terjadi. -----------------------  

c) Peningkatan harga harus hanya terjadi di produk (A) 

sementara harga produk substitusi tidak berubah. ---------  

d) Peningkatan harga harus diasumsikan 

berkesinambungan, yaitu berlangsung lama. ----------------  
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e) Peningkatan harga harus sedikit saja, namun signifikan. 

Sedikit kenaikan agar respon pembeli hanya berpindah ke 

produk yang merupakan substitusi dekat dari produk (A). 

24.2.17 Karakter dan Kegunaan Produk -------------------------------------  

a) Produk dalam suatu pasar tidak harus perfect substitutes. 

Pendefinisan produk cukup didasarkan pada konsep close 

substitutes. ---------------------------------------------------------  

b) Produk dalam suatu pasar tidak harus memiliki kualitas 

yang sama. Sepanjang konsumen menentukan bahwa 

produk terkait memiliki karakter dan fungsi yang sama, 

maka produk-produk tersebut dapat dikatakan sebagai 

substitusi satu sama lain terlepas dari spesifikasi teknis, 

merek atau kemasan tertentu yang melekat di produk-

produk tersebut. ---------------------------------------------------  

24.2.18 Bahwa dikarenakan LDP dalam menentukan pasar produk 

tidak mengacu kepada Perkom No. 3 Tahun 2009, yaitu 

menggunakan analisa preferensi konsumen dengan 

menggunakan indikator harga dan karakter kegunaan barang 

maka demi keadilan dan kepastian hukum, patut bagi majelis 

komisi untuk menolak LDP atau setidak-tidaknya 

menyatakan tidak dapat menerima LDP.  -------------------------  

24.2.19 Penentuan Pasar Geografis Dalam Perkara A quo Kabur Dan 

Tidak Jelas (Obscuur) -------------------------------------------------  

24.2.20 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran halaman 7 Point 

5.3 yang dimaksud pasar geografis pada perkara aquo adalah 

Area Medan, Sumatera Utara. ---------------------------------------  
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24.2.21 Bahwa pasar geografis yang dituduhkan tersebut telah keliru 

dan salah, hal tersebut sejalan dengan penentuan pasar 

produk yang tidak akurat menyebabkan penentuan pasar 

geografis tersebut secara pasti menjadi kabur. -------------------  

24.2.22 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi No. 3 Tahun 2009 

Point 4.2.2 halaman 21 menjelaskan dalam menentukan 

pasar geografis perlu adanya perbandingan antara harga 

wilayah I dengan wilayah II, agar diketahuinya perpindahan 

konsumen pada wilayah tersebut. ----------------------------------  

24.2.23 Bahwa apabila dilihat pada halaman 6 dan 7 dalam LDP 

tidak ada sama sekali penjelasan mengenai detail harga dari 

produk yang dituduhkan oleh Investigator. -----------------------  
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Foto halaman 6 
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Foto halaman 7 

 

24.2.24 Bahwa dengan demikian, tidak hanya penentuan pasar 

produk yang telah melanggar Peraturan Komisi No. 3 Tahun 

2009, namun juga penentuan pasar geografis telah melanggar 

ketentuan Peraturan Komisi tersebut. -----------------------------  

24.2.25 Bahwa Investigator pada  perkara a quo telah melakukan 

kesalahan fatal, bahkan melebihi perkara fenomenal United 

States v. E. l. Du Pont De Nemours & Co (1956), dimana 

District Court salah dalam menggunakan tingkat harga yang 

dijadikan acuan untuk menentukan pasar produk dari 

cellophane (pembungkus plastik). -----------------------------------  

24.2.26 Bahwa dalam perkara a quo, Investigator bahkan tidak 

mempunyai acuan harga normal (harga pasar wajar atau 

kompetitif), padahal menurut laporan OECD Policy 

Roundtable on Market Definition pada tahun 2012, dalam 

menentukan relevant market tidak hanya menggunakan 

analisis preferensi konsumen dengan indikator harga, namun 

harga tersebut harus detail didasarkan pada tingkat harga 

yang kompetitif, dan bukan tingkat harga yang telah tercemar 

oleh tindakan-tindakan anti persaingan. --------------------------  
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24.2.27 Bahwa dengan tidak digunakannya metode yang benar dalam 

penentuan pasar bersangkutan, maka cukup berdasar secara 

hukum untuk menyatakan unsur pasar bersangkutan tidak 

jelas dan kabur. --------------------------------------------------------  

24.2.28 Bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 

613K/Pdt.sus/2011 bahwa dengan tidak digunakannya 

metode yang benar dalam penentuan pasar bersangkutan 

mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum.  Oleh 

karena itu, Majelis Komisi patut untuk menolak Laporan 

Dugaan Pelanggaran atau setidak- tidaknya tidak dapat 

diterima.   --------------------------------------------------------------  

24.3 PGN Tidak Pernah Melanggar Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 ------------------------------------------------------------  

24.3.1 Bahwa dalam hal ini, Terlapor tidak pernah melanggar 

ketentuan Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999. Berkaitan 

dengan hal tersebut, berikut adalah kesimpulan berdasarkan 

fakta persidangan.  ----------------------------------------------------  

24.4 Penetapan Harga Yang Dilakukan Oleh Terlapor Merupakan 

Pelaksanaan Amanat Dari Peraturan Perundang-Undangan  -------------  

24.4.1 Bahwa Investigator dalam LDP menuduh bahwa Terlapor 

dianggap telah menetapkan harga gas di Sumatera Utara 

secara sepihak. Tuduhan tersebut sangat tidak berdasar dan 

sangat bertentangan dengan fakta hukum yang ada. 

Sebagaimana telah dikemukakan, keputusan dan kebijakan 

penetapan harga jual gas merupakan tugas yang 

diamanatkan kepada Terlapor berdasarkan ketentuan pasal 

5 Permen ESDM Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Penetapan Harga Jual Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 21 

ayat (4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2009 

tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa. Kedua 

ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi Terlapor 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam 

hal penentuan harga jual gas. Artinya, secara hukum 

terdapat delegasi kewenangan kepada Terlapor yang 

bersumber dan berasal dari Permen ESDM Nomor 21 Tahun 

2008 dan Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2009 sebagaimana 

tertuang dalam keterangan Terlapor tanggal 26 September 

2017 dan Keterangan Saksi Ahli Ditjen Migas pada tanggal 

20 September 2017. Dengan demikian, keputusan penentuan 
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harga jual gas di Sumatera Utara yang diambil Terlapor 

merupakan tindakan dan perbuatan hukum dalam rangka 

melaksanakan perintah Peraturan Perundang-undangan.  ----  

 

No. Pertanyaan/Jawa

ban 

Uraian 

16. Pertanyaan 

Investigator 

Dasar kewenangan direksi PGN dalam 

menentukan harga? 

Jawaban Permen ESDM  19/2009 ada beberapa 

kategori harga gas, ada pelanggan gas 

rumah tangga dan kecil ditetapkan 

BPH Migas dan pengguna tertentu 

kewenangan Menteri ESDM seperti 

hulu berupa produksi, pupuk 

ditetapkan oleh menteri dan pengguna 

umum adalah kewenangan badan 

usuha menetapkan dengan ada 

pertimbangan dan harga ini dilaporkan 

kepada menteri melalui dirjen migas. 

Menetapkan harga di rumah tangga 

dan kecil ditetapkan BPH Migas, 

industri dan umum ditetapkan oleh 

PGN dilaporkan kepada menteri melaui 

Dirjen Migas  atas dasar itu kita 

menetapkan harga                                                                                                                                                                                                                      

Keterangan Terlapor 

 

No. Pertanyaan/Jawa

ban 

Uraian 

40. Pertanyaan 

Investigator 

Jadi harga gas tahun 2015 itu 

mengacu ke Peraturan ESDM 

19/2009? 

Jawaban Bukan hanya Permen ESDM No. 

19/2009 tapi juga PP 36/2004 beserta 

turunannya, dalam komponen 

pembentuk penentuan harga tadi 

sudah disebutkan ada hulu ini yang 

regulated tadi, mindstream itu toll fee, 

down stream berupa tariff distribusi. 

Untuk sampai ke tahap toll fee itu 

memang ada koordinasi Kementerian 

ESDM. Kesimpulannya, peran 

Pemerintah dalam harga gas, 

khususnya sampai dengan end user, 

mempunyai kewenangan untuk 

penentuan pembentuk harga gas, akan 
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tetapi harga PGN ke end User tidak 

perlu penetapan dari Pemerintah. 

Keterangan Ahli Ditjen Migas 

24.4.2 Bahwa Terlapor diberikan kewenangan untuk menetapkan 

harga berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan Pasal 50 huruf a UU No.5/1999, jelas 

disebutkan bahwa perbuatan dan atau perjanjian yang 

bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan 

dikecualikan dari ketentuan UU No. 5/1999. Pengecualian 

dalam Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999 tersebut adalah 

bersifat mutlak karena merupakan dasar hukum acuan 

penegakan hukum persaingan usaha.  ----------------------------  ------------------  

24.4.3 Bahwa Hal ini juga diperkuat di dalam Keputusan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 

253/KPPU/Kep/VII/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Ketentuan Pasal 50 Huruf a UU No. 5/1999 yang 

menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 

huruf a bersifat “pengecualian” atau “pembebasan.” 

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghindari 

terjadinya benturan dari berbagai kebijakan yang saling 

bertolak belakang namun sama-sama diperlukan dalam 

menata perekonomian nasional. Dengan demikian, telah jelas 

bahwa UU No. 5/1999 sendiri telah mengakui dan 

mengakomodir adanya pengecualian terhadap perbuatan 

yang dilakukan oleh badan usaha dengan tujuan untuk 

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

24.4.4 Bahwa hal ini dikuatkan kembali dengan theory antitrust 

state action doctrine yang dikemukakan oleh Jeffery D. 

Schwartz dalam tulisannya yang berjudul, “the Use of The 

Antitrust State State Doctrine in the Deregulated Electric Utility 

Industry,” dalam American University Law Review Volume 84, 

Issue 6. Schwartz menyatakan bahwa tindakan yang 

dilakukan oleh pihak swasta yang secara langsung ditunjuk 

atau diberikan kewenangan oleh negara berdasarkan konsep 

State Action Doctrine merupakan pihak yang tindakannya 

dikecualikan dari Hukum Persaingan Usaha.  --------------------  

24.4.5 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015, perkara KPPU 

melawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. 

Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera, dan PT. Heksa Eka 
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Insurance, dalam amar putusannya Majelis Hakim 

membenarkan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh badan 

usaha dengan tujuan untuk menjalankan peraturan 

perundang-undangan sebagai bentuk pengecualian dalam 

Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999 sehingga menolak 

permohonan Kasasi dari KPPU.  ------------------------------------  ------------------  

24.4.6 Bahwa berdasarkan uraian, penjelasan, alasan, dan bukti 

Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka Terlapor 

mutlak merupakan subjek yang dikecualikan dari undang-

undang persaingan usaha. Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999 

secara jelas telah menyatakan bahwa perbuatan dan atau 

perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dikecualikan dari 

ketentuan UU No. 5/1999. Hal ini disebabkan kewenangan 

Terlapor dalam menetapkan harga jual gas bumi di wilayah 

Sumatera Utara merupakan pelaksanaan dari ketentuan 

Pasal 5 Peraturan Menteri ESDM 21/2008 dan ketentuan 

Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri ESDM 19/2009. -----------  

24.4.7 Bahwa tindakan Terlapor yang menetapkan harga Gas Bumi 

merupakan kewenangan Terlapor sebagaimana diamanatkan 

dalam Permen ESDM 21/ 2008 dan Permen ESDM 19/2009 

senada dengan apa yang dilakukan oleh Pertamina, Total, 

Shell, dan Badan Usaha lain berkaitan dengan keputusan 

untuk menetapkan harga jual BBM Non Bersubsidi. Apa 

yang dilakukan oleh PGN, Pertamina, Shell, Total, dan Pelaku 

Usaha lainnya merupakan suatu perbuatan hukum dalam 

rangka melaksanakan perintah dan amanat Peraturan 

Perundang-undangan yang sumber kewenangannya juga 

berasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. --  

24.4.8 Bahwa dengan demikian Terlapor menolak dengan tegas 

tuduhan sebagaimana tertulis dalam LDP yang terkait 

penetapan harga yang dilakukan oleh Terlapor sebagai suatu 

tindakan yang bertentangan dengan hukum persaingan 

usaha. Padahal dengan jelas, hal yang dilakukan oleh 

Terlapor merupakan kegiatan yang dikecualikan dari hukum 

persaingan usaha.  ----------------------------------------------------  

24.5 Terlapor Mendapatkan Kewenangan Delegasi Yang Bersumber Dari 

Peraturan Perundang-Undangan ----------------------------------------------  
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24.5.1 Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 

30/2014”), dikatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi 

Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun 

penyelenggara negara lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 1 

angka 2 UU 30/2014, Fungsi Pemerintahan adalah fungsi 

dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang 

meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, 

pemberdayaan, dan perlindungan. Berdasarkan kedua 

ketentuan tersebut, maka Terlapor merupakan Badan Tata 

Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan berupa 

pelayanan penyediaan dan penjualan gas yang didasarkan 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan 

demikian, segala tindakan hukum yang dilakukan oleh 

Terlapor yang berkaitan dengan pelayanan penyediaan dan 

penjualan gas dikategorikan sebagai tindakan untuk 

menjalankan fungsi pemerintahan.  --------------------------------  

24.5.2 Bahwa Philipus M. Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum 

Administrasi Negara, mengatakan bahwa setiap tindakan 

Badan Tata Usaha Negara, tak terkecuali tindakan Terlapor, 

harus berdasar atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu 

diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan 

mandat. Indroharto, sebagaimana dikutip dalam buku 

Ridwan HR yang berjudul Hukum Adminsitrasi Negara, 

mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, 

delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan 

sebagai berikut. Wewenang yang diperoleh secara atribusi, 

yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh 

suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 

Jadi, disini diciptakan suatu wewenang pemerintah yang 

baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang 

yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara 

yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan 

secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha 

Negara lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh 

adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu 

tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun 
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pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan Tata Usaha 

Negara yang satu kepada yang lain. --------------------------------   

24.5.3 Bahwa berdasarkan penjelasan Indroharto tersebut, maka 

atribusi kewenangan didapatkan oleh Pemerintah yang dalam 

hal ini Menteri ESDM melalui Pasal 72 PP Nomor 30 Tahun 

2009, yang mengatakan bahwa harga Bahan Bakar Minyak 

dan Gas Bumi diatur dan/ditetapkan oleh Pemerintah. 

Setelah terjadinya Atribusi, maka selanjutnya terjadi delegasi 

kewenangan berdasarkan hukum kepada Badan Usaha yang 

dalam hal ini Terlapor, melalui ketentuan Pasal 5 Permen 

ESDM UU 21/2008 dan Pasal 21 ayat (4) Permen ESDM 

19/2009. Peraturan Menteri ESDM itu sendiri merupakan 

salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui 

berdasarkan Pasal 8 UU nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. -----------------  

24.5.4 Bahwa dengan demikian, Terlapor memperoleh kewenangan 

untuk menetapkan harga jual gas secara sah menurut 

hukum, dengan model delegasi. Jadi kewenangan yang 

melekat pada Terlapor adalah kewenangan delegasi. Hal ini 

semakin jelas menunjukan bahwa perkara penetapan harga 

jual gas oleh Terlapor merupakan suatu tindakan dalam 

rangka menjalankan kewenangan delegasi, dan bertindak 

atas nama Badan Tata Usaha Negara karena menjalankan 

fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

angka 2 dan 3 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Adminsitarsi Pemerintahan.  ----------------------------------------  

24.5.5 Bahwa terdapat tiga pendapat ahli yaitu Hans Nawiasky, 

Hans Kelsen, dan Adolf Merkl, sebagaimana dikutip dalam 

buku Maria Farida Indrati berjudul Ilmu Perundang-

undangan, yang dapat dijadikan sebagai dasar pembenar 

tindakan penetapan harga oleh Terlapor. Stufentheorie dari 

Hans Kelsen mengatakan bahwa Norma Hukum yang berada 

dibawah wajib bersumber dan berdasar pada Norma Hukum 

yang berada di atasnya. Demikian Pula theorie von 

stufenufbau der rechtsordnung dari Hans Nawiasky juga 

menegaskan hal yang sama dengan Kelsen. Tak jauh berbeda 

juga, Adolf Julius Merkl, dengan gagasannya yaitu teori das 

doppelte rech stanilitz, mengemukakan bahwa suatu Norma 

memiliki dua wajah yaitu bersumber dan berdasar pada 
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norma yang berada di atasnya dan sisi lain menjadi sumber 

dan dasar bagi pembentukan norma yang berada di 

bawahnya. Berkaitan dengan perkara ini, Penetapan Harga 

oleh Terlapor dilakukan melalui suatu keputusan Direksi, 

yang mana keputusan direksi terebut merupakan suatu 

norma hukum penetapan yang mendapatkan delegasi dari 

Permen ESDM Nomor 21 Tahun 2008 dan Permen ESDM 

Nomor 19 Tahun 2009. Karena Keputusan Direksi mengenai 

penatapan harga tersebut adalah Delegasi Kewenangan, 

maka berdasarkan pandangan Kelsen, Merkl, dan Nawiasky 

tersebut, Keputusan Direksi perihal penetapan harga Gas 

oleh Terlapor dimaksud telah bersumber dan berdasar pada 

ketentuan norma hukum yang memberikan delegasi 

kepadanya yaitu kedua Permen ESDM sebagaimana 

disebutkan sebelumnya.   ---------------------------------------------  

24.6 Terlapor Tidak Pernah Menghambat Pt. Pertagas Niaga Untuk Masuk 

Dalam Pasar Industri Di Area Medan -----------------------------------------  

24.6.1 Suatu pelaku usaha yang akan menjalankan kegiatan usaha 

hilir gas bumi memerlukan suatu izin usaha yang 

dikeluarkan oleh Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal 

ESDM selaku regulator sebagaimana yang dipersyaratkan 

dalam Pasal 4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 0007 Tahun 

2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin 

Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.  ---  

24.6.2 Berdasarkan peraturan tersebut, maka untuk memasuki 

usaha minyak dan gas di sektor hilir diperlukan persetujuan 

dari regulator untuk menentukan boleh tidaknya suatu badan 

usaha melakukan kegiatan usaha migas di suatu wilayah 

tertentu. Dalam hal ini, Terlapor bukan merupakan 

REGULATOR dan sama sekali tidak memiliki kekuasaan dan 

kewenangan untuk mengatur dan menentukan boleh 

tidaknya suatu badan usaha melakukan kegiatan usaha hilir 

gas bumi.    -------------------------------------------------------  -----  

24.6.3 Apabila badan usaha telah memiliki izin usaha dari Menteri 

ESDM, maka badan usaha tersebut secara sah sudah dapat 

menjalankan kegiatan bisnisnya di wilayah yang 

bersangkutan. Adapun dalam hal ini, Terlapor sama sekali 

tidak pernah menciptakan hambatan yang mengganggu 

pelaku usaha lain untuk memperoleh izin dan menjalankan 
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kegiatan usaha hilir gas bumi di wilayah Medan. Hal tersebut 

dibuktikan dengan terdapatnya beberapa badan usaha lain 

selain Terlapor yang telah  memperoleh izin usaha untuk 

menjalankan kegaitan usaha hilir gas bumi di wilayah 

Medan, diantaranya adalah PT. Pertagas Niaga, PT. Pertamina 

Asset I Pangkalan Susu Field, dan PT. Perta Arun Gas, 

sebagaimana dikemukakan sendiri oleh Investigator dalam 

LDP halaman 13-19.  -------------------------------------------------  

24.6.4 Bahwa dalam kasus a quo, Investigator telah menuduh 

Terlapor telah melakukan pelanggaran Pasal 17 ayat (2) UU 

Nomor 5 Tahun 1999 dengan cara menghambat pelaku 

usaha lain yang dalam perkara a quo adalah PT. Pertagas 

Niaga untuk memasuki pasar yang sama dengan cara tidak 

dilakukannya open access pipa gas.  ---------------  

24.6.5 Bahwa saksi Presiden Direktur PT. Pertagas Niaga dalam 

Berita Acara Pemeriksaan persidangan halaman 4 

menyatakan bahwa “di dalam pengoperasian pipa itu ada 2 

(dua), pipa transmisi dan pipa distribusi. Transmisi ini bersifat 

open access, biasanya diameternya besar 16-26 inch, jadi 

badan usaha lain boleh memanfaatkan pipa tersebut. Pipa 

kedua adalah pipa distribusi, biasanya lebih kecil ini sifatnya 

dedicated, jadi hanya pemilik pipa yang boleh menggunakan 

pipa tersebut.”   --------------------------------------------------------  

24.6.6 Bahwa saksi juga menegaskan pipa distribusi bukan Open 

Access dasar hukumnya adalah Permen ESDM Nomor 19 

tahun 2009   -----------------------------------------------------------  

24.6.7 Bahwa sehubungan dengan pertanyaan investigator 

mengenai surat kesepakatan bersama terkait pasokan 

bersama antara Pertagas Niaga dengan Terlapor di Sumatera 

Utara saksi menjelaskan bahwa substansi surat tersebut 

adalah “penghematan investasi anggaran negara untuk tidak 

membangun pipa di ruas yang sama diperlakukan sama 

diseluruh Indonesia, ketika sudah ada pipa dibangun oleh 

BUMN maka pertamina tidak boleh membangun di ruas yang 

sama, untuk menghemat anggaran Negara”. ----------------------  

24.6.8 Bahwa Lebih lanjut saksi menyatakan bahwa perjanjian 

tersebut “dulunya adalah soal efisiensi pembangunan pipa, di 

daerah medan yang sudah ada pipa distribusi PGN yang 

sifatnya dedicated bukan open access jadi disitu di Medan 
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sudah ada pipa distribusi, kalau PT. Pertagas Niaga masuk 

kesitu pertamina harus membangun pipa baru, kalau bangun 

pipa baru berarti anggaran pemerintah karena kami sama-

sama BUMN, itu terjadi pemborosan, supaya itu tidak menjadi 

dispute, jadi silahkan pertamina membangun pipa di wilayah 

lain”.  --------------------------------------------------------------------  

24.6.9 Sehingga berdasarkan keterangan PT. Pertagas Niaga yang 

telah dituangkan dalam BAP, tidak ada sama sekali 

keterangan yang menyebutkan bahwa Terlapor telah 

melakukan hambatan masuk terhadap PT. Pertagas Niaga. 

Dan Terlapor sama sekali tidak secara aktif melakukan 

hambatan masuk terhadap PT. Pertagas Niaga termasuk 

dalam hal tidak diberikannya Open Access. ----------------------  

24.6.10 Bahwa sebaliknya, apa yang disangkakan investigator kepada 

Terlapor berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Saksi 

Maidir selaku wakil dari PT. Smart Tbk pada sidang tanggal 

22 September 2017 di Ruang Pemeriksaan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Saksi dalam 

keterangannya yang telah dicatat dalam BAP menyampaikan 

bahwa PT. Smart Tbk pada awal tahun 2015 mendapat 

penawaran gas dari PT. Pertagas Niaga melalui Trucking 

dengan harga 1 dollar di bawa Terlapor. Karena adanya janji 

penawaran dari PT. Pertagas Niaga tersebut PT. Smart Tbk 

sampai membangun fasilitas dengan nilai investasi mencapai 

Rp 1 Milyar. Bahkan PT. Pertagas Niaga mengatakan bahwa 

Terlapor memiliki fasilitas yang lengkap, tapi tidak punya 

sumur. Bahwa dengan adanya fakta tersebut menunjukkan 

sama sekali tidak ada hambatan bagi PT. Pertagas Niaga 

untuk masuk dalam pasar di Medan. PT. Pertagas Niaga 

bahkan bisa langsung menjual kepada pelanggan. --------------  

24.6.11 Investigator dalam hal ini telah keliru dengan 

mencampuradukan permasalahan barrier to entry dengan 

permasalahan open access. Oleh karena itu, perlu dipahami 

dan dibedakan secara jelas konsep hambatan dalam 

persaingan usaha (entry barrier) dengan open access pipa gas. 

Untuk dikategorikan sebagai tindakan yang menghambat 

persaingan usaha, suatu pelaku usaha harus melakukan 

tindakan aktif yang dapat menghalangi pelaku usaha lain 

untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Pada faktanya, 
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Terlapor sama sekali tidak pernah melakukan tindakan aktif 

yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke 

pasar yang sama di wilayah Medan. Dengan demikian, 

persoalan open access pipa gas tidak dapat dikategorikan 

sebagai suatu entry barrier karena hal tersebut bukan 

merupakan tindakan aktif untuk menghalangi pelaku usaha 

lain untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Hal ini 

disebabkan karena hambatan masuk ke pasar berkaitan 

dengan izin usaha yang secara hukum dan kewenangan, 

berada di Kementerian ESDM cq Dirjen Migas. Hal ini 

dikuatkan dengan fakta yang dikemukakan sendiri oleh 

Investigator bahwa terdapat pelaku usaha lain yang 

menjalankan kegiatan usahanya di pasar bersangkutan.  -----  

24.6.12 Berdasarkan uraian tersebut, dalil dan tuduhan Investigator 

dalam LDP yang menyatakan bahwa Terlapor telah 

melakukan tindakan yang menghambat pelaku usaha lain 

merupakan dalil yang kabur (obscuur), tidak berdasar, dan 

tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran 

argumentasinya berdasarkan unsur Pasal 17 UU No.5 Tahun 

1999.   -------------------------------------------------------------------  

24.7 Penetapan Harga Yang Dilakukan Oleh Terlapor Tidak Dilakukan 

Secara Sepihak  -----------------------------------------------------------------  

24.7.1 Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Terlapor 

tidak pernah secara sepihak melakukan penetapan harga 

sebagaimana yang dituduhkan Investigator kepada Terlapor 

dalam butir 17.10 poin a LDP. Dalam hal ini Terlapor telah 

melaporkan dan mendapatkan pengawasan dari Menteri 

Energi dan Sumber daya Mineral terkait dengan penetapan 

harga jual gas. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan 

yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 

2009 mengenai Perubahan PP Nomor 36 Tahun 2004 yang 

menyatakan bahwa harga bahan bakar minyak dan gas bumi 

diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah.  -------------------  
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24.7.2 Bahwa berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM 

No. 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi 

Melalui Pipa disebutkan bahwa: harga jual eceran Bahan 

Bakar Umum ditetapkan oleh Badan Usaha berdasarkan: ----  

a. Kemampuan daya beli konsumen dalam negeri; -------------  

b. Kesinambungan penyediaan dan pendistribusian; ----------  

c. Tingkat keekonomian dengan marjin yang wajar. -----------  

24.7.3 Dalam hal ini Terlapor telah mempertimbangkan 

kemampuan daya beli konsumen dalam negeri serta tingkat 

keekonomian dengan adanya fakta Terlapor yang telah 

melakukan sosialisasi dengan konsumen mengenai harga 

jual gas bumi yang ditetapkan oleh Terlapor. Sosialisasi yang 

dilakukan oleh Terlapor merupakan bukti bahwa telah ada 

komunikasi antara Terlapor dan konsumen untuk 

mempertimbangkan dan mengukur kemampuan daya beli 

konsumen di wilayah Medan. Fakta ini dapat dibuktikan 

dengan adanya kegiatan survey kuesioner mengenai 

penetapan harga jual gas bumi yang disebarkan kepada para 

konsumen dari Terlapor.  --------------------------------------------  
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24.7.4 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa 

Terlapor dalam penentuan harga jual gas telah 

mempertimbangkan daya beli dari konsumen. Pertimbangan 

daya beli dari konsumen tersebut dilakukan dengan cara 

survei ke pelanggan, kegiatan sosialisasi baik berupa 

kegiatan pertemuan dan pengiriman surat pemberitahuan, 

serta menerima konfirmasi daya beli dan kesediaan dari 

pelanggan. Semua kegiatan tersebut dilakukan oleh Terlapor 

untuk memastikan bahwa perihal rencana kenaikan harga 

gas disertai alasan dan latar belakangnya sudah dilakukan 

dengan membertimbangkan daya beli dan disosialisasikan 

secara baik kepada konsumen. -------------------------------------  

24.7.5 Bahwa sebelum dilakukan penetapan harga, tepatnya pada 

bulan Januari 2015, Terlapor sudah melakukan survei ke 

pelanggan dan melihat kebutuhan volume masing-masing 

atas tingkat harga yang memungkinkan. Dengan 

memperhatikan dinamika gas bumi di Medan, dimana 

sebelumnya dominan disuplai dengan sumur gas 

konvensional, kemudian menurun sehingga menyebabkan 

perubahan harga. Melalui surat nomor 

047201.S/PP.00.00/SBUIII/2015 tertanggal 24 April 2015, 

sebagaimana ditampilkan di atas, Terlapor melakukan 

sosialisasi dan survei kembali kepada pelanggan mengenai 

kemungkinan adanya pasokan gas bumi dari LNG dengan 

harga yang berbeda dari sebelumnya. Indikasi harga yang 

disampaikan adalah 14-16 USD/MMBTU.  -----------------------  

24.7.6 Bahwa sebelum melakukan penerapan harga jual di Medan, 

konfirmasi daya beli konsumen sudah dilakukan melalui 

survei dan komunikasi melalui Customer Management atau 

Sales Area Terlapor. Hal ini dikuatkan dengan adanya fakta 

persidangan yang dikemukakan oleh beberapa saksi 

pelanggan diantaranya yang dituangkan dalam Berita Acara 

Pemeriksaan, yaitu PT. Intan Swarkartika, PT. Latexindo 

Toba Perkasa, dan PT. Universal Gloves, PT. Kedaung Medan, 

PT. Sochi Mas, PT. Sari Incofood, PT. Surya Buana Mandiri, 

dan PT. Smart Tbk yang mengkonfirmasi bahwa sebelum 

terjadi kenaikan harga pada 1 Agustus 2015, Terlapor telah 

mengirimkan surat pemberitahuan, sosialisasi, angket, dan 

beberapa pertemuan yang dilakukan guna membicarakan 
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perihal rencana kenaikan harga disertai alasan dan latar 

belakangnya.   ----------------------------------------------------------  

  

No. Pertanyaan/Jawa

ban 

Uraian 

37. Pertanyaan 

Investigator 

Kembali ke tahap sosialisasi, apakah 

ada bentuk pertemuan PGN dengan 
pelanggan? 

Jawaban Hanya ada surat dari PGN terkait 

sumber pasokan gas dari Arun, 

kemudian dalam surat ini memang 

menyinggung soal harga indikasi harga 

jual gas 14-16 dolar, inilah 
sosialisasinya, ini membahas masalah 

pasokan, bukan masalah harga, 

kemudian terlampir formulir/kuisioner 

pemakaian gas. 

Keterangan Saksi PT. Intan Swarkartika 

 

No. Pertanyaan/Jawa

ban 

Uraian 

73. Pertanyaan 

Investigator 

Dalam surat 24 April 2015 terkait 

dengan sosialisasi, sebelum surat ini 
disampaikan pernahkah ada 

komunikasi antara PGN dengan 

perusahaan saksi? 

Jawaban Dalam masalah LNG memang tidak 

ada komunikasi, hanya terkait dengan 

PGN akan memperoleh pasokan dari 
Arun. Hanya pembicaraan itu 

Keterangan Saksi PT. Intan Swarkartika 

 

No. Pertanyaan/Jaw

aban 

Uraian 

76. Pertanyaan 

Investigator 

Menurut saksi, surat ini bentuk 

sosialisasi bukan? 

Jawaban Sosialisasi tapi bukan terkait harga, 
hanya indikasi 

Keterangan Saksi PT. Intan Swarkartika 

 

No. Pertanyaan/Jaw

aban 

Uraian 

21. Pertanyaan 

Investigator 

Terkait dengan kenaikan harga, apakah 

sebelumnya pernah mendengar 

kronologis akan terjadinya kenaikan? 

Jawaban Sebelumnya ada sosialisasi dan 

informasi namun tidak terlalu detail, 

kita punya rekan dari sesama anggota 

asosiasi Apigas, kemudian bersama 

menghitung. 

22. Pertanyaan 

Investigator 

Apakah ada sosialisasi terkait rencana 

kenaikan harga dari PT. PGN? 

Jawaban Ada  

23. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah pada tanggal 24 April ada surat 
pemberitahuab bahwa gas yang dijual 

oleh PT. PGN berasal dari Arun? 

Jawaban Ada, ada kuisionernya 

24. Pertanyaan 

Investigator 

Apakah didalam ketentuan yang tertera 

didalam surat itu, perusahaan bapak 

bisa menyanggupinya? 

Jawaban Saat itu tidak diminta kesanggupan, 

tetapi mau tidak mau harus mengikuti 

25. Pertanyaan 
Investigator 

Tanggal 31 Juli bapak meneriman email 
terkait kenaikan 1 Agustus? 
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Jawaban Ya, yang menerima staff kami 

Keterangan Saksi PT. Latexindo Toba Perkasa 

 

No. Pertanyaan/Jaw

aban 

Uraian 

24. Pertanyaan 

Investigator 

Ada sosialisasi dari PGN? 

Jawaban Ada, tanggal 31 Agustus ini tiba-tiba 

25. Pertanyaan 

Investigator 

Ada menerima surat tanggal 24 April? 

Jawaban Ada  

26. Pertanyaan 

Investigator 

Ada diminta mengisi proyeksi 

penggunaan di lampiran? 

Jawaban Kami memang ada menerima namun 
terkait mengisi saya kurang tahu 

Keterangan Saksi PT. Universal Gloves 

 

 

No. Pertanyaan/Jaw

aban 

Uraian 

64. Pertanyaan 
Investigator 

Terkait kenaikan harga 1 Agustus 2015, 
apakah saksi mengetahui sebelumnya 

dari PGN? 

Jawaban Untuk kenaikan sendiri itu biasanya 

mereka berdasarkan pemerintah, itu 

langsung diinformasikan ke perusahaan. 

Jadi tidak diberitahukan beberapa 
sebelumnya. Walaupun yang kemarin 

Januari tidak jadi, tapi kita sempat 

diberitahu. 

65. Pertanyaan 

Investigator 

Pemberitahuan kenaikan harga itu 

apakah sudah disosialisasikan oleh 

PGN? 

Jawaban Hanya beberapa waktu sebelum hari H 

nya, itu juga pada saat kenaikan harga 
ada demonstrasi besar-besaran, dari 

keseluruhan pabrik, karena terlalu jauh, 

dari 8,7 ke 14,00 

Keterangan Saksi PT. Kedaung Medan 

 

No. Pertanyaan/Jaw
aban 

Uraian 

110. Pertanyaan 

Investigator 

Kapan mepetnya pemberitahuan PGN? 

Jawaban Sehari sebelum itu, karena memang 

tidak ada pemberitahuan naik terhitung 

sejak tanggal sekian. Ada suratnya. 

111. Pertanyaan 

Investigator 

Sebelum pemberitahuan mepet ada 

tidak pemberitahuan atau komunikasi 
tertulis atau ada forum lain ada 

kemungkinan perubahan harga 

meningkat? 

Jawaban  Forum tidak resmi ada kenaikan berapa 

kenaikan belum tahu, kami sering ke 

PGN, pemberitahuan resmi belum ada. 

Keterangan Saksi PT. Sochi Mas 

 

No. Pertanyaan/Jaw

aban 

Uraian 

43. Pertanyaan 

Investigator 

Bentuk sosialisasi PGN seperti apa? 

Jawaban Di tempat kita tidak pernah sampai 14, 

namun sekitar 12,2 US$ 

44. Pertanyaan 

Investigator 

Itu bulan apa? 

Jawaban Tahun 2015 
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45. Pertanyaan 

Investigator 

Di bulan Agustus 2015 apakah ada 

kenaikan harga yang dirasakan? 

Jawaban Saya tidak bawa data tahun 2015, tapi 
seingat saya paling tinggi itu di 12,2 itu 

46. Pertanyaan 

Investigator 

Sebelum 2015 pasokan masih naik 

turun, dan setelah Agustus 2015 sudah 

stabil, itu ada penjelasan dari PGN? 

Jawaban Ada, karena ada masuknya gas dari 

Arun 

47. Pertanyaan 

Investigator 

Harga berubah sejak ada masuk dari 

Arun? 

Jawaban Tidak  

 Keterangan Saksi PT. Sari Incofood 

 

No. Pertanyaan/Jaw

aban 

Uraian 

43. Pertanyaan 

Investigator 

Ada tertulis pemberitahuan seperti itu? 

Jawaban Mungkin ada tapi saya tidak ingat 

44. Pertanyaan 

Investigator 

Pada saat sebelum kenaikan ada 

sosialisasi pemberitahuan seperti apa? 

Jawaban Latar belakang kenaikan harga gas 
kenapa karena di hilir stok kosong dan 

mereka harus ambil di sumur di daerah 

Sulaweri saya tidak tahu nama terkait 

biaya yang mengangkut ke Sumatera 

berkaitan dengan kita punya industri 

punya permintaan mereka harus beli 
dari sana makanya kalau dekat dari PT 

Arun sekitar $8 sedangkan yang diambil 

dari Sulawesi dengan biaya angkut 

sekitar $13. Maka mereka dengan berat 

hati menaikkan ke $14/mmbtu 

Keterangan Saksi PT. Surya Buana Mandiri 

 

No. Pertanyaan/Jaw

aban 

Uraian 

28. Pertanyaan 

Investigator 

Terkait fenomena per Agustus 2015, ada 

kenaikan harga gas di wilayah Medan, 

dalam kapasitas pelanggan PGN, apakah 
PGN pernah menghubungi perusahaan 

saksi bekerja perihal dengan rencana 

untuk menaikkan harga gas pada 

periode tersebut atau pernah 

memberitahukan terkait kenaikan harga 

gas? 

Jawaban Ada surat resmi ke kita, sumurnya 
trouble, tapi walaupun PGN menaikkan 

kita punya perhitungan sendiri, 

seberapapun harganya kalau lebih 

murah dari minyak bumi kita tetap 

ambil gas, karena lebih efisien gas bagi 
mesin kita. Mereka taat administrasi 

29. Pertanyaan 

Investigator 

Seingat saksi kira-kira kapan suratnya? 

Jawaban Disini kami lupa kapan emailnya, kami 

tidak bawa, tapi nanti bisa kami 

beritahukan 

30. Pertanyaan 

Investigator 

Berapa kali disurati? 

Jawaban Berkali-kali, waktu mau liburan 

tahunan ada maintenance tahunan itu 
ada surat resmi. Bahkan kita tidak 

memenuhi kontrak minimum ada 

pemberitahuan. Di kontrak juga 

terlampir 

31. Pertanyaan 

Investigator 

Terkait dengan pertemuan, pernahkah 

PGN mengundang perusahaan saksi 
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baik dalam forum maupun sendiri? 

Jawaban Semua perusahaan di Medan pasti 

diundang dalam satu forum, tidak 
pernah mengundang secara sendiri ke 

kami. 

32. Pertanyaan 

Investigator 

Dalam pertemuan itu apa yang 

dibicarakan? 

Jawaban PGN ini banyak keluh kesahnya, dia 

tidak punya sumur, dia tidak bisa beli 

gas dari pertamina, dia kasih kita 
minum-minum tapi naik harga 

ujungnya. 

Keterangan Saksi PT. Smart Tbk. 

 

24.7.7 Selain itu, tidak benar bahwa Terlapor sebagaimana yang 

dituduhkan oleh Investigator dalam LDP, telah menetapkan 

harga jual gas secara tidak wajar. Dalam hal ini, Investigator 

tidak dapat memaparkan mengenai konsep harga yang wajar 

tersebut. Konsep harga yang wajar tersebut juga tidak ada 

diatur dalam berbagai regulasi di peraturan perundang-

undangan. Dengan demikian, tidak ada suatu formula yang 

baku untuk menentukan tingkat harga yang tergolong wajar.   

24.7.8 Bahwa Terlapor dalam memenuhi persyaratan penentuan 

harga dengan tingkat ekonomi yang wajar sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2009 

tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa, telah 

melakukan sosialisasi terkait penetapan harga jual gas bumi 

kepada para konsumen. Sosialisasi tersebut dilaksanakan 

sebagai dasar pertimbangan bagi Terlapor untuk 

menentukan harga yang dianggap wajar sesuai yang 

dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan 

demikian, justru harga yang ditetapkan oleh Terlapor telah 

berdasarkan berbagai macam pertimbangan yang dibuktikan 

dengan survey kuesioner terhadap konsumen agar diperoleh 

harga yang wajar dan tidak eksesif.  -------------------------------  

24.7.9 Bahwa berdasarkan sosialisasi penetapan harga yang 

dilakukan oleh Terlapor kepada konsumen, diperoleh hasil 

yang menyatakan bahwa sebanyak 45 pelanggan dari 54 

pelanggan menyatakan secara tertulis bahwa mereka 

sanggup membeli gas dengan harga yang telah ditetapkan 

Terlapor. Dengan demikian, sebagian besar konsumen 

Terlapor setuju dengan penetapan harga yang dilakukan oleh 

Terlapor. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Investigator 

dengan tanpa dasar menyatakan bahwa para konsumen 

tidak sanggup membayar biaya pemakaian gas dan menuduh 



  
107 

 

Terlapor telah melakukan tindakan eksploitasi daya beli 

pelanggan. -----------------------------------------------------  -  

 

Hasil Sosialisasi Penetapan Harga Jual Gas Bumi  

oleh Terlapot kepada Konsumen 
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Kuesioner dari Konsumen Mengenai Survey  
Penetapan Harga Jual Gas Bumi 
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24.7.10 Bahwa Terlapor juga telah melakukan pembahasan dengan 

beberapa pemangku kepentingan terkait dengan penetapan 

harga jual gas, diantaranya adalah: -------------------------  

a) Pada tanggal 20 Oktober 2015 telah dilakukan 

pembahasan mengenai kenaikan harga gas di Sumatera 

Utara dengan tindak lanjut yaitu akan diambil kebijakan 

yang tepat untuk mengatasi krisis pasokan dan harga gas 

agar kondisi perekonomian di Sumatera Utara dapat 

berjalan baik;  -----------------------------------------------------  

b) Pada tanggal 13 November 2015 telah dilakukan 

pembahasan dengan Ditjen Migas, UPK KESDM, BPH 

Migas, PGN dan Pertamina terkait harga jual gas di 

Sumatera Utara  -------------------------------------------------  

c) Pada tanggal 13 November 2015 juga telah dilakukan 

pembahasan dengan DPD RI di Jakarta terkait 

pembahasan mengenai evaluasi harga gas di Sumatera 

Utara;  --------------------------------------------------------------  

d) Pada tanggal 25 November 2015 telah dilakukan 

pembahasan dengan DPD RI Provinsi Sumatera Utara dan 

stakeholder terkait dalam rangka revisi harga gas di 

Sumatera Utara.  --------------------------------------------------  
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e) Pada tanggal 28 Agustus 2015, PGN telah melaporkan 

kepada menteri ESDM perihal penetapan dan 

penyesuaian harga jual gas di area Medan, Sumatera 

Utara.   ------------------------------------------------------------  

 

Notulensi Rapat Mengenai Pembahasan Penetapan Harga Terlapor dengan Pihak-pihak 

Terkait 
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Notulensi Rapat Mengenai Pembahasan  

Penetapan Harga Terlapor dengan Pihak-Pihak Terkait 
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Gambar 4 
Notulensi Rapat Mengenai Pembahasan Penetapan Harga Terlapor dengan Pihak-pihak 

Terkait 
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Notulensi Rapat Mengenai Pembahasan Penetapan Harga PGN dengan 

Pihak-pihak Terkait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.7.11 Bahwa di dalam LDP halaman 28, disebutkan bahwa akibat 

peningkatan harga jual dan permasalahan supply gas oleh 

Terlapor, banyak konsumen Gas Industri yang telah 

merumahkan pegawainya, bahkan terdapat konsumen yang 

telah menutup kegiatan usahanya yaitu PT. Ecogreen di 

Belawan.   -----------------------------------------------------------  

24.7.12 Bahwa dalam fakta persidangan, saksi atas nama Nelson 

Manalu selaku mantan karyawan PT. Ecogreen 

menyampaikan bahwa PT. Ecogreen tutup beroperasi dan 

tidak berproduksi mulai Januari 2015, dan Bulan Juni 2015 

sudah hampir di PHK semua karyawan PT. Ecogreen di 

Medan.      --------------------------------------------------  

 

No Pertanyaan/Jawaban Uraian 

22 Pertanyaan 

Investigator 

Ecogreen tutup operasi di Medan 

kapan? 

Jawaban Januari 2015, karena waktu itu 6 
bulan tidak bisa capai kapasitas 

normal terkait dengan tekanan gas 

yang turun. 

 Keterangan Saksi Nelson Manalu  

 

No Pertanyaan/Jawaban Uraian 

78 Pernyataan Terlapor Dalam 1 tahun di Batam bapak 

update dengan kejadian di Medan? 

Jawaban Di Juli 2015 hampir ter PHK semua, 

saya membantu karyawan dalam 
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menyelesaikan terkait jamsostek 

dsb. 

Keterangan Saksi Nelson Manalu  

 

24.7.13 Bahwa kondisi yang disampaikan oleh saksi Nelson Manalu 

tersebut sangat tidak relevan dengan kenaikan harga gas 

yang terjadi mulai 1 Agustus 2015. Kejadian tidak 

beroperasinya dan pemutusan hubungan kerja para 

karyawan PT. Ecogreen justru terjadi sebelum kenaikan 

harga gas per 1 Agustus 2015. Sedangkan yang ingin 

dibuktikan dalam persidangan adalah adanya perusahaan 

yang tutup atau tidak beroperasi sebagai akibat dari naiknya 

harga gas pada 1 Agustus 2015. Sehingga tutupnya atau 

tidak beroperasinya perusahaan pelanggan gas industri di 

Medan yang diakibatkan kenaikan harga gas pada 1 Agustus 

2015 tidak dapat dibuktikan sama sekali. ------------------------  

24.7.14 Bahwa saksi Nelson Manalu keberadaannya pada saat harga 

gas naik tidak berada di Medan melainkan di Batam sehingga 

dalam saksi Nelson Manalu dalam memberikan 

keterangannya tidak relevan dalam membuktikan adanya 

penetapan harga secara sepihak oleh Terlapor -------------------  

No Pertanyaan/Jawab

an 

Uraian 

70 Pertanyaan 
Terlapor 

Kapan saksi kemudian ditempatkan 
di Batam? 

Jawaban Pada April/Mei 2015-Mei 2016. 

 

24.7.15 Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dugaan 

Investigator yang menyatakan bahwa Terlapor telah 

menetapkan harga jual gas secara sepihak sangatlah tidak 

berdasar.   --------------------------------------------------------------  

24.8 PGN Tidak Pernah Melakukan Praktik Monopoli Dengan Menetapkan 

Harga Yang Tinggi   --------------------------------------------------------------  

24.28.1 Bahwa Investigator dalam poin 17.10 huruf b LDP 

menyatakan argumen yang tidak berdasar dengan menuduh 

Terlapor telah menetapkan harga yang tinggi atas produk gas 

industri. Dalam hal ini, Terlapor dianggap terbukti 

menyalahgunakan monopoly power pada pasar penjualan dan 

penyaluran gas bumi untuk menaikkan harga secara tidak 

wajar.    -----------------------------------------------------------------  

24.28.2 Bahwa terkait dengan hal tersebut pendapat Robert Priddle 

selaku Executive Director of the International Energy Agency 

(IEA) dalam Jurnal pada tahun 1998, menyatakan bahwa 
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komoditas gas bumi pada prinsipnya dapat diperdagangkan 

layaknya komoditas dagang lainnya, namun demikian 

terdapat sifat monopoli alamiah dalam pengangkutannya 

melalui pipa transmisi dan/atau pipa distribusi. Berdasarkan 

penjelasan Robert Priddle tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

Monopoli bukanlah sesuatu yang dilarang dalam Hukum 

Persaingan Usaha, yang dilarang adalah praktek monopoli 

yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini 

tentunya sejalan dengan ketentuan UU No 5/1999. ------------  

24.28.3 Bahwa Terlapor dituduh melakukan praktek monopoli 

dengan cara menetapkan harga yang tinggi (excessive price) 

atas produk gas industri adalah tidak berdasar. Adapun 

penetapan kenaikan harga jual gas dilakukan dengan 

berbagai pertimbangan. Berdasarkan Pertimbangan Majelis 

komisi dalam Putusan di Amerika Serikat dalam kasus 

Pharmatical Research v. District of Columbia pada tahun 2005, 

dinyatakan bahwa suatu harga dianggap tidak excessive 

apabila pelaku usaha telah mempertimbangkan harga 

pembuatan, pengembangan dan produksi barang, dan 

penjualan secara global beserta keuntungannya.  ---------------  

24.28.4 Bahwa terdapat putusan Majelis komisi European Union Court 

of Justice dalam perkara Ministère Public v. Tournier yang 

dapat dijadikan rujukan dalam memahami excessive pricing. 

Majelis komisi pada kasus tersebut menyatakan bahwa pada 

faktanya excessive price tidak selalu memiliki arti sebagai 

keuntungan dari perusahaan yang memiliki posisi dominan 

akibat tingginya harga yang diterapkan. Harga yang tinggi 

yang dimaksud adalah harga yang berada di atas biaya 

marjinal. Semua aktifitas terakhir dari perusahaan dapat 

menyebabkan net profits atau keuntungan bersih menurun, 

meskipun harga sudah melampaui tinggi. Dengan demikian, 

tingginya harga suatu barang dan/atau jasa tidak serta 

merta mengindikasikan bahwasanya perusahaan telah 

meraup keuntungan yang tinggi sehingga tergolong sebagai 

tindakan excessive pricing yang melanggar persaingan usaha.   

24.28.5 Bahwa untuk membuktikan suatu harga tergolong sebagai 

excessive price dapat dianalisis berdasarkan landmark case di 

Uni Eropa yaitu dalam kasus United Brands v. The 

Commission. Dalam paragraph 250 dari putusan kasus UBC, 
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Majelis Hakim dalam menganalisa suatu harga apakah 

tergolong excessive price atau tidak, menyatakan bahwa 

‘charging a price which is excessive is because it has no 

reasonable relation to the economic value of the product 

supplied would be such an abuse’. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut, maka dalam menentukan suatu harga tergolong 

sebagai excessive price haruslah dianalisa terlebih dahulu 

apakah penetapan harga sebanding dengan nilai ekonomi 

(economic value) dari produk tersebut. -----------------------------  

24.28.6 Bahwa dalam hal kasus a quo, Investigator dalam 

menentukan harga gas telah mempertimbangkan berbagai 

variable sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Harga Jual Bahan 

Bakar Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Menteri ESDM 

Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi 

Melalui Pipa.  -----------------------------------------------------------  

24.28.7 Bahwa kalkulasi harga jual gas berdasarkan LDP poin 17.10 

huruf b yang dibuat oleh Investigator, sama sekali tidak 

memperhitungkan komponen penentu harga jual gas lain, 

yaitu biaya transmisi, biaya distribusi, dan biaya ketetapan 

pemerintah dan regulator. Investigator tidak menghitung 

variabel lainnya yang ikut serta mempengaruhi harga jual 

gas. Dengan demikian, terdapat kekeliruan fatal dalam 

perhitungan harga jual gas yang dilakukan oleh Investigator.  

24.28.8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Terlapor tidak 

dapat disebut telah melakukan excessive pricing karena 

penetapan harga jual gas telah sesuai dengan indikator yang 

ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan telah 

mempertimbangkan berbagai variabel lain berupa biaya 

transmisi, biaya distribusi, dan biaya ketetapan pemerintah 

dan regulator.   --------------------------------------------------------  

24.28.9 Bahwa salah satu faktor yang membuat harga di end user 

mahal adalah keputusan-keputusan pemerintah yang tidak 

berpihak terhadap distribusi gas di Medan. Pada faktanya, 

tidak hanya di Medan, walaupun kesannya menyalahkan 

Pemerintah, tetapi memang Pemerintah banyak mengambil 

keputusan yang justru merugikan industri gas di Indonesia. 

Misalnya di lingkup nasional, sistem atau rantai distribusi 

gas menjadi sedemikian panjang dan melibatkan banyak 
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trader. Hal serupa juga ditegaskan kembali oleh Ahli Faisal 

Basri di Persidangan di Yogyakarta tanggal 22 September 

2017.   -----------------------------------------------------------------  

 

No. Pertanyaan/Jawaban Uraian 

12. Pertanyaan 

Terlapor 

Bisa jelaskan secara umum 

struktur harga gas faktor 

pembentuk apa saja? 

Jawaban  Harga gas awal mis di Jabar landed 
price di Jabar juga di bali 
berdasarkan asal gas dari mana 

harga sudah beda-beda ada dari 

pertamina. Kalau di dalam pipa 

sudah dicampur ada tertimbang 

beapa weight price ada toll fee 

saluran distribusi kemudian ada 
margin yang tidak berkeringat 

dapat uang namanya trader (daftar 

trader ada 73-74 yang punya 

fasilitas pipa cuma 14 yang lainnya 

kertas) semua ikut pembentuk 

harga termasuk para calo 

Keterangan Ahli Faisal Basri 

 

24.28.10 Bahwa adapun untuk di daerah Medan, terdapat beberapa 

ketetapan Pemerintah yang justru memperpanjang rantai 

alur distribusi gas, misalnya sebut saja pembatalan FSRU di 

Medan. Kalau saja FSRU tersebut jadi dibangun, maka akan 

mempersingkat transportasi distribusi gas, namun karena 

dibatalkan, banyak industri yang mengalami kerugian 

bahkan banyak yang tutup. Hal ini dikemukakan oleh Ahli 

Faisal Basri saat persidangan tanggal 22 September 2017. ----  

 

No. Pertanyaan/Jawa

ban 

Uraian 

35. Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Apa ini artinya effort dari pemerintah ini 

untuk survey dan merelokasikan kembali 

unsur biaya karena dalam permen 19 ini 
komponen ditetapkan pemerintah 

walaupun dari BPH hilir ini terkait tol fee 
loses ini dimintakan persetujuan laporan 

saja karena tidak ada ketetapan 

pemerintah tentang resiko harusnya 

pemerintah menetapkan agar mencapai 

suatu harga wajar di seluruh Indonesia? 

Jawaban  Karena pemerintah uang terbatas, 
infrastruktur tidak boleh di ganggu 

alokasi memberikan kompensasi harga 

gas sesuai uang dari mana tidak bisa di 

tekan trader harus ada margin saya 

sepakat bahwa masih banyak yang bisa 
kita lakukan menekan harga gas tapi 

tidak akan pernah bisa dipaksakan ke $6 

sekalipun pemerintah tutup mata bagi 

hasil yang didapat negara. Tapi dari arun 

ke medan ada regasifikasi $1,5 ditambah 

Ppn kalau pemerintah mau berkorban 
transmisi, keuntungan niaga, toll fee 

ditambah $4,48 
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Kalau harga gas dikasih gratis saja sudah 

lebih harga dari $6 jangan dipaksakan, 
para menteri posisi mengamankan kepres 

sampai di medan sudah $13,48 

Kenapa di medan mahal kalau FSRU di 

medan jadi dibangun tambahan 2,5 saya 

katakan 4,48 karena FSRU dipindahkan 
ke lampung janjinya pertamina yang akan 

bangun ini lebih murah FSRU pertamina 

tidak bertanggung jawab. Industri suffer a 

lot tidak dapat gas karena terlambat 2 

tahun dan harga malah lebih mahal. 

Keterangan Ahli Faisal Basri 

 

24.28.11 Bahwa selain pembatalan FSRU di Medan, Pemerintah tidak 

memberikan alokasi gas dari dumai. Hal ini sangat 

disesalkan karena membuat rantai distribusi menjadi sangat 

panjang. Jika Terlapor mendapatkan alokasi dari dumai, 

maka PGN tidak perlu mengambil pasokan dari Bontang 

dalam bentuk LNG. Hal ini diungkapkan pula oleh Ahli Faisal 

Basri pada persidangan tanggal 22 September 2017. -----------  

 

No. Pertanyaan/Jawa

ban 

Uraian 

39. Pertanyaan 

Terlapor 

Permen ESDM 19/09 penerapan harga 

gas jual gas bumi melalui pipa ditentukan 
oleh badan usaha ini di medan terjadi 

keberatan sama industri di satu sisi baan 

usaha diberikan kewenangan menetapkan 

harga dalam kondisi ini sejau mana 

tanggung jawab pgn dan pemerintah 
apakah yang harus bertanggung jawab 

harga $14 ini mahal membuat industri 

medan dan tidak berkembang usaha di 

sana? 

Jawaban  Saya tidak bisa jawab tanggung jawab 

intinya pelaku usaha ingin bisnis pasti 

dan tidak rugi memperoleh keuntungan 
yang wajar. Ini karakter struktur pasar 

monopoli maka pemeritah atur semua 

dan tunduk dn tugas pemrintah 

bagaimana menjadi semua harga industri 

hidup maka lihat hulu dan hilir lihat 
adakah yang tidak wajar, menurut saya 

ada alternatif jangan ambil gas dari 

bontang tapi ambil gas dari dumai tapi ini 

tidak dilakukan alokasi untuk sumut dari 

dumai ke belawan jauh lebih dekat 

daripada arun ke belawan. Pakai harga 
mulut gas nya. Kemudian alokasi gas 

berilah kesempatan pelau usaha dapat 

alokasi yang pasti dan berkelanjutan 

setahu saya sampai saat ini pgn tidak 

dapat alokasi gas dari pertamina maka 
pgn bikin hulu gas namanya SAKA. 

Harusnya pgn kan jual gas bukan cari 

gas.  

Pertagas niaga diserahkan PGN semua 

tertib karena diatur oleh pemerintah, 

scenario besar ada lewat holding 
pertamina sudah ttd impor gas besar-

besaran 13 juta bahkan lebih tapi dia 

stuck impor gas tidak bisa dijual ke pom 
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bensin harus bangun pipa sampai ke 

pembebasan tanah bisa sampai 7 tahun 
padahal gas akan datang 2018 the only 

way ambil alih pgn agar penanganan satu 

pintu karena pgn punya pipa paling 

banyak. 

Keterangan Ahli Faisal Basri 

24.28.12 Bahwa terlepas dari beberapa ketetapan pemerintah yang 

memperpanjang rantai alur distribusi gas di Medan, terhadap 

harga hilir yang tinggi di Medan, sebenarnya juga tanggung 

jawab dari Pemerintah. Tidak perlu diperdebatkan lagi jika 

harga di hulu terdapat banyak campur tangan pemerintah, 

misalnya dalam penentuan toll fee dan harga di mulut 

sumur. Dalam kenyataan tidak hanya berhenti sampai situ, 

Pemerintah pun dapat melakukan intervensi sampai ke hilir. 

Hal ini dapat dibuktikan dari Kepmen No. 434 

K/12/MEM/2017 yang salah satu isinya adalah 

memerintahkan Terlapor mengurangi biaya distribusi pipanya 

dari USD 1,35 menjadi USD 0,99. ----------------------------------  

24.28.13 Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan ketentuan 

Permen No. 19 Tahun 2009 yang pada intinya memberikan 

kewenangan badan usaha untuk menentukan sendiri 

harganya di hilir adalah tidak mutlak. Dalam hal ini, Terlapor 

harus mengikuti seluruh ketentuan Permen No. 19 Tahun 

2009 dalam menentukan harga. Ketika Terlapor sudah 

menentukan harga sesuai ketentuan-ketentuan tersebut, 

ternyata dalam kondisi tertentu Pemerintah masih dapat 

melakukan intervensi terhadap harga di hilir. Dengan kata 

lain, Terlapor tidak dapat dikatakan telah melakukan 

kesewenang-wenangan mengingat kewenangan Terlapor pun 

pada faktanya dapat diintervensi oleh Pemerintah. --------------  

24.28.14 Bahwa pasokan Gas pada periode Agustus 2015 berasal dari 

dua sumber yang berbeda, yaitu dari Pertamina EP dan 

Pertagas Niaga. Sumber yang pertama berasal dari Pertamina 

EP yang pasokannya diambil dari Pangkalan Susu. Harga 

dari Pertamina EP ini diterima oleh Terlapor di city gate 

dengan harga 9.16 USD/MMBTU dengan rincian 8.24 USD 

untuk harga gas di sumur, ditambah toll fee 0.67 

USD/MMBTU dan 0.25 USD/MMBTU untuk fuel and losses, 

yang semuanya dibebankan kepada Terlapor oleh Pertamina 

EP. Sumber gas kedua adalah LNG yang dibeli dari Pertagas 

Niaga dengan harga 13.8 USD/MMBTU. Harga tersebut 
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merupakan harga hulu gas, yaitu harga yang sampai di city 

gate milik Terlapor, belum harga jual kepada konsumen 

sebagai end user.   -----------------------------------------------------  

24.28.15 Bahwa sumber dari Pertamina EP dan dari Pertagas Niaga 

kemudian digabungkan dan dirata-rata tertimbang di city 

gate sehingga harganya menjadi USD 11,93/MMBTU. Harga 

USD 11,93/MMBTU ini kemudian ditambah dengan internal 

cost Terlapor senilai USD 1.44/MMBTU atau setara 

Rp.750/meter kubik sehingga didapatkan harga jual yang 

satu atau seragam sampai ke end user atau pelanggan 

dengan harga USD 13.9/MMBTU. Bahwa Internal Cost 

Terlapor senilai Rp 750 tersebut adalah untuk pengelolaan 

644 Km jaringan pipa dan pengelolaan pelanggan lebih dari 

20.000 pelanggan. Bandingkan dengan internal cost yang 

diterima oleh pihak Pertagas Niaga yaitu senilai USD 

1.57/MMBTU yang tidak memliki infrastruktur jaringan pipa 

apapun pada tahuan 2015.  -----------------------------------------  

24.28.16 Bahwa berdasarkan penjabaran di atas, terdapat suatu biaya 

yang dikenakan baik oleh Terlapor maupun dari Pertagas 

Niaga, yaitu internal cost. Biaya ini bagi Terlapor maupun 

Pertagas Niaga merupakan biaya dalam hal melakukan 

melakukan pendistribusi gas bumi. Adapun komponen dari 

internal cost adalah biaya pengembangan dan penguatan 

jaringan distribusi (capex), biaya operasi dan pemeliharaan 

pipa serta 20.000 lebih pelanggannya, unaccounted gas, biaya 

penyusutan, dan pajak-pajak sesuai peraturan perundang-

undangan.    -----------------------------------------------------------  

 

No. Pertanyaan/Jawab

an 

Uraian 

60. Pertanyaan  

Majelis Komisi 

Ada suatu formula dalam internal PGN 

dalam penentuan harga dari daerah 
yang hulu ke hilir? 

Jawaban Menghitung internal cost di tambah 

seluruh infrastruktur dan apex. Misal 

kondisi awal untuk medan yang 

diginakan total apex untuk pipa 644 

KM tambah biaya biaya operasional di 
bagi tingkat volumenya kemudian 

keluar biaya tinggi, bisa 3 dollar 

kemudian kami gabungkan seluruh 

apex seluruh indonesa tambah apex di 

medan sehingga ada rata-rata kami 

hanya memastikan tujuannya untuk 
pemerataan agar gas bisa digunakan 

semua wilayah 

Keterangan Terlapor 
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24.28.17 Berdasarkan keterangan Saksi Terlapor, internal cost Terlapor 

di Medan saat perkara a quo adalah USD 1,44/MMBTU, 

sedangkan Pertagas Niaga adalah USD 1,57/MMBTU. Dapat 

dinilai sendiri bahwa Terlapor mengenakan biaya internal cost 

lebih rendah dibanding Pertagas Niaga. padahal Terlapor 

memiliki pipa 644 KM dan pelanggan lebih dari 20.000 di 

daerah medan, sedangkan Pertagas Niaga tidak punya. --------  

24.28.18 Bahwa hal serupa juga disampaikan oleh Ahli Faisal Basri 

dalam persidangan tanggal 22 September 2017. Saksi Ahli 

merasa kaget dengan keadaan ini bahwa bagaimana mungkin 

Pertagas Niaga memiliki internal cost lebih tinggi dibanding 

dengan Terlapor.  -----------------------------------------------------  

 

No. Pertanyaan/Jawaban Uraian 

71. Pertanyaan Terlapor Ini ada margin pertagas USD 1,55 

menurut anda hitungan margin ini 

wajar tidak angka ini dengan 

kondisi pertagas tidak ada 
infrastruktur dengan PGN margin 

tidak jauh beda? 

Jawaban Saya tidak bisa judge juga 

pertagas niaga ini anak buah 

pertagas satu transporter satu 

niaga si pertagas sebagai 

transporter sudah dapat tol fee 
sedangkan yang niaga belum 

menciptakan nilai tambah 

silahkan di nilai belum 

menciptakan nilai tambah belum 

ada facility dll. Saya kaget dengan 
angka $1,55 karena proses nilai 

tambahnya belum ada yang terjadi 

oleh pertagas niaga. Pertagas niaga 

ada hanya karena pertagas tidak 

boleh jual langsung karena dia 

transporter yang jual pertagasnya. 

Keterangan Ahli Faisal Basri 

24.28.19 Bahwa internal cost Terlapor bisa lebih rendah dibanding 

Pertagas Niaga yang tidak memiliki infrastruktur di Medan 

menjadi tanda tanya besar. Terlepas dari bagaimana Pertagas 

Niaga menghitung internal cost-nya, Terlapor sendiri selama 

ini dinilai memiliki efisiensi yang tinggi dalam menjalankan 

bisnisnya. Hal serupa juga diterangkan oleh Ahli Faisal Basri 

dalam persidangan di Yogyakarta tanggal 22 September 2017.  

 

No. Pertanyaan/Jawaban Uraian 

82. Pertanyaan 

Investigator 

Saya masih bingung ketika harga 

gas tidak dipengaruhi hulu artinya 

hilir juga mempengaruhi 

pembentukan harga sampai ke 
konsumen saya tidak sependapat 

ketika di pertagas yang paling 

mungkin yang menyebabkan harga 
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tinggi berdasarkan yang sudah 

ditampilkan itu sepenuhnya 
ditetapkan oleh pemerintah dan kita 

sudah klarifikasi margin tidak 

sebesar itu karena ada biaya lain 

artinya harga yang dikoreksi tahun 

2015 sampai 2017 ini sudah 

mampu koreksi toll fee, alokasi di 
intervensi. Pemerintah tidak bisa 

utak atik penentu pembentukan 

harga di hulu apa jangan-jangan 

harga hilir sumbangsih besar. 

Ketika dikoreksi di level hilir harga 
masih bisa diturunkan? 

Jawaban Berdasarkan kajian bandingkan 

saja margin pgn dan pertagas niaga 

itu lebih kecil margin pgn dari 

pertagas niaga dengan komponen 

yang lebih apple to apple karena 

efisiensi dari pgn jauh lebih tinggi 
dari pertagas niaga, penyebutnya 

tinggi silahkan hukum 

menggunakan abuse of dominance 
position 95% keyakinan saya jauh 

lebih efisien pgn dari pertagas niaga 

Keterangan Ahli Faisal Basri 

 

24.28.20 Bahwa selain efisiensi tinggi yang diterapkan Terlapor, dalam 

melakukan penghitungan internal cost, Terlapor juga 

menerapkan formula semacam subsidi silang agar 

sedemikian rupa, daerah yang utilitasnya rendah dapat di-

support oleh daerah lain yang utilitasnya tinggi. Sebagai 

informasi, pada tahun 2015, daerah Medan sudah dibantu 

oleh daerah lain yang utilitasnya tinggi. Adapun formula 

subsidi silang ini adalah dengan menghitung internal cost 

dengan membagi seluruh biaya-biaya yang telah disebutkan 

sebelumnya di atas dengan aggregate seluruh volume yang 

dikelola Terlapor, bukan hanya di daerah Medan saja. 

Dengan kata lain, Terlapor justru membantu daerah Medan. -  

24.28.21 Bahwa kemudian Investigator mempermasalahkan harga 

rata-rata tertimbang USD 11,93/MMBTU yang ditetapkan 

oleh Terlapor. Menurut Investigator, harga rata-rata 

tertimbang harusnya dihitung menggunakan realisasi 

pasokan gas. Dalam formula yang diterapkan Terlapor untuk 

menghitung harga rata-rata tertimbang, Terlapor menetapkan 

angka 4 untuk proyeksi pasokan Pertamina EP sedangkan 6 

untuk proyeksi Pertagas Niaga. Kemudian Investigator 

mengemukakan bahwa realisasinya adalah kurang lebih 6 

untuk Pertamina EP dan kurang lebih 4 untuk Pertagas 

Niaga, sehingga harusnya harga rata-rata tertimbang adalah 

USD 11,16/MMBTU. Hal ini adalah tidak tepat, karena dalam 
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menghitung rata-rata tertimbang, Terlapor tidak dapat 

menggunakan realisasi sebagai acuan. Mengingat 

ketidakpastian pasokan dari Pertamina EP yang bersumber di 

sumur Pangkalan Susu. Sehingga suatu nilai harus 

ditentukan yaitu nilai yang akan selalu terpenuhi, dalam hal 

ini adalah 4.   -----------------------------------------------------------  

 

No. Pertanyaan/Jawaban Uraian 

89. Pertanyaan  

Investigator 

Susah kalau kita tidak punya data 

yang sama, pembelian ke Pertagas 

niaga mengatasi pengurangan 

pasokan dari PEP saya menjadi 

pertanyaan kenapa di rentang 
waktu agustus di tanggal 15 jumalh 

pasokan lebih banyak dari PEP 

Jawaban Pada data realisasi sebelumnya 

pemasokan dari PEP ada 

ketidakpastian kinerja sumur tsb 

dia mengalami penurunan karena 
menutup kekurangan karena 

melihat kinerja sumur PEP tidak 

bisa prediksi sumur flat kadang dia 

nambah kadang dia turun. 

Keterangan Terlapor 

 

No. Pertanyaan/Jawaban Uraian 

91. Pertanyaan  

Investigator 

Saat itu per agustus itu ada 2 

sumur dari PEP dan pertagas niaga 
hasil perhitungan HPP tertimbang 

berapa? 

Jawaban Pada saat penetapan harga kita 

tidak tahu kinerja sumur tersebut. 

kalau tidak salah 4-6 kemampuan 

sumur tidak bisa kita prediksi 

sumur PEP mengalami penurunan 
ini tidak bisa kita rencanakan dari 

awal tingkat pasokan optimum 

masing-masing sumber di arun 

lebih besar kita ambil 1 angka 

Keterangan Terlapor 

 

24.28.22 Bahwa sangatlah jelas bahwa Terlapor tidak dengan sepihak 

menetapkan harga yang tinggi. Harga jual gas tersebut 

sangat dipengaruhi oleh harga jual hulu gas yang sudah 

mahal dan penetapan harga tersebut di luar kewenangan 

Terlapor. Harga dari sumur sampai ke city gate Terlapor telah 

mahal dan harga yang sampai ke city gate milik Terlapor 

tersebut ditetapkan oleh Badan Usaha lain yaitu Pertamina 

EP untuk sumber dari sumur pangkalan susu dan Pertagas 

Niaga untuk sumber gas LNG. Kondisi ini telah dijelaskan 

oleh Terlapor dalam pertemuan-pertemuan dengan para 

pelanggan. Fakta tersebut juga telah diakui oleh oleh 

beberapa saksi di dalam persidangan sebagaimana tertuang 

dalam Berita Acara Pemeriksaan, diantaranya Presiden 
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Direktur PT. Pertagas Niaga dan Saksi Imam Setiawan dan 

Andi Suknanto selaku kuasa dari Pertamina EP bahwa harga 

yang mahal salah satunya karena harga dari Pertagas Niaga 

yang sudah mahal.  -------------------------------------------------   

 

No Pertanyaan/Jawaba

n 

Uraian 

36 Pertanyaan 

Investigator 

Kalau tahun 2015 sebelum ada 

peraturan pemerintah berapa dari 

PEP? 

Jawaban Tahun 2015 di harga US$ 
8,24/mmbtu PEP juga dapat dari 

penetapan dari pemerintah 

37 Pertanyaan 

Investigator 

Pernah sampai $ 9,16? 

Jawaban Tidak pernah 

38 Pertanyaan 

Investigator 

Data yang kami dapat kenapa 

sampai $ 9,16? 

Jawaban Tidak tahu, mungkin itu bisa 

ditanyakan kepada PGN, karena PEP 
hanya jual sampai titik serah kami, 

flense terakhir dari hulu (bagian 

akhir dari hulu/titik serah) 

39 Pertanyaan 

Investigator 

Secara praktiknya pernah tahu atau 

dengar tidak dari titik serah apakah 

ketika dari Wampu sampai ke 
pelanggan apakah sudah masuk 

biaya pengiriman sudah masuk toll 
fee atau bagaimana? 

Jawaban Saya tidak tahu setelah titik serah, 

yang jelas kalau PEP serahkan 

sampai titik serah tapi sebetulnya 

kalau kita sebagai shipper biaya toll 

fee bukan sebagai tambahan harga 
beli, karena biaya toll fee ditanggung 

langsung oleh Pembeli kepada 

pemilik pipa. Misalnya harga $6,24 

di kepala sumur, di Pangkalan Susu 

ada Pertagas, biaya transportasi gas 

dari Pangkalan Susu sampai titik 
serah di Wampu kita bebankan 

kepada Pembeli langsung, namun 

harga jual gas kita adalah tetap 

harga kepala sumur, tidak termasuk 

toll fee 

40 Pertanyaan 
Investigator 

Pernah diberikan harga $9,16 plus 
toll fee? 

Jawaban Kami tetap harga $8,24 (paling 

tinggi 2015) dan diturunkan menjadi 

$6,82, kalau ada biaya toll fee dari 

Pangkalan Susu sampai Wampu 

adalah ditanggung Pembeli 

41 Pertanyaan 
Investigator 

Sampai pembeli 

Jawaban Kami hanya berhubungan dengan 

PGN 

Keterangan Saksi PT. Pertamina EP 

 

No Pertanyaan/Jawaban Uraian 

31 Pertanyaan 

Investigator 

Lalu harga 7,176 US$/mmbtu 

selanjutnya dijual ke PGN berapa? 

Jawaban Ada beberapa tahapan sebagai 

berikut: 

Periode 1 Agustus 2015 sd 30 
November 2015 = USD 

13.80/MMBTU 
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Periode 1 Desember 2015 sd 31 

Maret 2017 = USD 12.71/MMBTU 

32 Pertanyaan 
Investigator 

Harganya ini sampai kapan? 

Jawaban Harganya sampai 31 Maret 2017 

Keterangan Saksi PT. Pertagas Niaga 

 

24.28.23 Bahwa harga dari Hulu yang sudah mahal ini dibenarkan 

oleh Ahli Faisal Basri sebagaimana tertuang dalam Berita 

Acara Pemeriksaan. Ahli menyampaikan bahwa harga gas 

yang mahal karena harga dari PT. Pertagas Niaga sudah 

mahal yaitu mencapai harga sebesar USD 13.8/MMBTU. 

Dengan demikian, menurut beliau yang bertanggung jawab 

terhadap harga yang mahal adalah pihak di luar Terlapor.  ---  

 

No Pertanyaan/Jawaban Uraian 

61 Pertanyaan 

Investigator 

Sampai di Medan $ 13,78 apakah 

sudah masuk ke industri ini dari 

mana dan ke siapa? 

Jawaban Dari belawan disalurkan ke industri 

62 Pertanyaan 
Investigator 

Artinya dari belawan ini pertagas 
niaga? 

Jawaban Saya tidak tahu pemain-pemain di 

medan 

63 Pertanyaan 

Investigator 

Ini belum sampai harga ke industri? 

Jawaban Ini sudah ada margin pertagas niaga 

64 Pertanyaan 

Investigator 

$13,78 margin $1,55 ini milik 

pertagas niaga? 

Jawaban Ini belum di konsumen akhir ini 

pertagas niaga menjual ke retail 
(PGN) 

Keterangan Ahli Faisal Basri 

24.28.24 Bahwa dengan demikian Terlapor menolak tuduhan tak 

berdasar yang dilayangkan oleh Investigator yang 

menyatakan bahwa Terlapor melakukan praktik monopoli 

yang bersifat anti persaingan dengan cara menaikan harga 

jual gas yang tinggi sehingga merugikan konsumen. ------------  

24.9 Tentang Klausula Tidak Seimbang Dalam Perjanjian Jual Beli Gas 

(PJBG)   -----------------------------------------------------------------------  

24.9.1 Bahwa Investigator dalam tuduhannya di Laporan Dugaan 

Pelanggaran Poin 17.10 huruf c halaman 48 menyatakan 

Terlapor menerapkan klausul yang tidak seimbang dalam 

Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG); --------------------  ---------------  

24.9.2 Bahwa didalam hukum perjanjian tidak ada atau tidak 

dikenal istilah perjanjian yang tidak seimbang diantara para 

pihak, apabila perjanjian tersebut telah disepakati secara sah 

atau jika telah memenuhi syarat sahnya perjanjian 

sebagaimana pada pasal 1320 KUHperdata -----------------------  
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24.9.3 Bahwa tidak dikenalnya perjanjian yang tidak seimbang 

tersebut diperkuat oleh keterangan Ahli Prahasto W. 

Pamungkas, S.H., LL.M. yang menyatakan bahwa tidak ada 

kontrak yang tidak berimbang, yang ada hanya posisi atau 

kedudukan yang tidak seimbang dan hal itu secara perdata 

merupakan perihal yang sah-sah saja dalam perjanjian 

perdata.   ----------------------------------------------------------------  

 

No Pertanyaan

/Jawaban 

Uraian 

70 Pernyataan 

Terlapor 

Mengenai klausula atau kontrak tidak 

berimbang apa yang dimaksud kontrak tidak 

berimbang? 

Jawaban Yang pasti yang ada adalah kedudukan yang 

tidak seimbang. Tapi kalau kontrak tidak 
berimbang, so why have you agreed? 

Keterangan Ahli Prahasto W. Pamungkas, S.H., LL.M. 

 

No Pertanyaan

/Jawaban 

Uraian 

75 Pernyataan 

Investigator 

Misal dalam perjanjian itu lebih banyak 

mengenai kewajiban pelanggan sedangkan 
kompensasi dari produsen kalau tekanan 

berkurang atau tidak menyalurkan tidak 

dicantumkan 

Jawaban Lebih banyak kewajiban yang dibebankan 

kepada pelanggan, tetapi produsen tidak 

memiliki kewajiban: Tidak mungkin, karena 

ini perjanjian jual beli dan para pihak sama-
sama memiliki hak dan kewajiban. Tadi saya 

jelaskan jenis perjanjian contohnya ada 

perjanjian Cuma-Cuma, artinya tidak 

mewajibkan satu pihak untuk memberikan 

atau melakukan sesuatu, da nada perjanjian 
yang bertimbal balik adalah perjanjian yang 

menurut prestasi dari masing-masing pihak. 

Sedangkan dalam perjanjian yang tidak 

bertimbal balik itu bisa saja hanya satu 

pihak yang dibebani kewajiban sedangkan 

pihak satunya tidak. Contohnya hibah. 

Keterangan Ahli Prahasto W. Pamungkas, S.H., LL.M. 

 

No Pertanyaan

/Jawaban 

Uraian 

77 Pernyataan 

Investigator 

Ketika tidak ada kompensasi diluar keadaan 

kahar dalam perjanjian, apakah 

menunjukan ada ketidakseimbangan? 

Jawaban Ketidakseimbangan itu adanya posisi dari 
masing-masing pihak yang membuat 

perjanjian dan jika mereka sepakat untuk 

membuat perjanjian berarti mereka terikat 

sepanjang perjanjian itu sah. 

Ketidakseimbangan kedudukan dalam 
membuat perjanjian itu sah-sah saja 

sepanjang mereka sepakat 

Keterangan Ahli Prahasto W. Pamungkas, S.H., LL.M. 

 

24.9.4 Bahwa berkaitan dengan keberatan dari pelanggan terhadap 

klausula dalam PJBG Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 
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4, dan Pasal 10 ayat (3), di dalam LDP tidak disebutkan 

bahwa di dalam PJBG tersebut terdapat klausul yang 

memberikan pilihan kepada konsumen untuk melakukan 

amandemen PJBG tersebut. Di dalam Pasal 12 PJBG 

disebutkan bahwa perubahan terhadap perjanjian harus 

dituangkan dalam suatu amandemen atau dokumen tertulis 

lainnya yang disepakati Terlapor dan pelanggan (Para Pihak). 

Dasar PJBG mengatur mengenai amandemen karena PJBG 

merupakan perjanjian yang dibuat dengan bersumber dan 

berdasar pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, yang mengatur mengenai syarat sahnya 

perjanjian, yaitu: (a) sepakat mereka yang mengikatkan 

dirinya; (b) cakap untuk membuat suatu perjanjian; (c) 

mengenai suatu hal tertentu; (d) suatu sebab yang halal.  -----  

24.9.5 Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah sebuah 

perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih yang 

mengikatkan dirinya dengan satu pihak atau lebih lainnya. 

Asas yang paling penting dalam perjanjian adalah asas 

kebebasan berkontrak atau Pacta Sunt Servanda yang diatur 

dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Persetujuan-persetujuan 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

para pihak yang membuatnya. Syarat sahnya perjanjian 

sendiri dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah kesepakatan, 

kecakapan, hal tertentu, dan kausa yang halal.  -----------------  

24.9.6 Secara lebih lanjut, berdasarkan doktrin hukum mengenai 

syarat sahnya perjanjian, R. Soebekti dalam bukunya yang 

berjudul ‘Hukum Perjanjian’ terdapat dua unsur untuk 

melahirkan suatu perjanjian yang sah, yaitu: --------------------  

a. dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang 

mengadakan perjanjian (unsur subyektif) yang terdiri 

dari: (i) adanya kesepakatan dari mereka yang 

mengikatkan dirinya; (ii) cakap untuk membuat suatu 

perjanjian; dan  

b. dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung 

dengan obyek perjanjian (unsur obyektif), yang terdiri dari 

(i) perjanjian tersebut mengenai suatu hal tertentu; dan 

(ii) mengenai suatu sebab yang halal.  -------------------------  

24.9.7 Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi, maka perjanjiannya 

bukan batal demi hukum, akan tetapi salah satu pihak 
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mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu 

dibatalkan. Sedangkan apabila syarat obyektif tidak 

dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan 

sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga 

tidak perlu pembatalan.   --------------------------------------------  

24.9.8 Dengan demikian, Perjanjian Jual Beli Gas yang dilakukan 

oleh Terlapor dengan Pelanggan merupakan suatu perjanjian 

yang sah yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka. 

Menurut Investigator, Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang 

dibuat oleh Terlapor tidak seimbang sebab telah dibuat 

terlebih dahulu oleh Terlapor. Berdasarkan keterangan ahli 

investigator yaitu bapak Prahasto, PJGB antara Terlapor dan 

Pelanggan ini masuk dalam kategori perjanjian standar 

karena draftnya sudah dibuat satu pihak untuk kemudian 

disampaikan kepada pihak lainnya untuk disetujui dan 

ditandatangani.   -------------------------------------------------------  

24.9.9 Bahwa dalam kacamata hukum perdata, praktik perjanjian 

standar tersebut merupakan hal yang lumrah yang sesuai 

dengan asas kebebasan berkontrak para pihak. Tidak ada 

sama sekali asas dan persyaratan perjanjian yang dilanggar 

dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian standar pada 

hakikatnya mengandung asas take it or leave it. If you like it 

just take it, if you don’t like it just leave it. Asas seperti ini 

merupakan asas yang sangat lazim dipraktikan di berbagai 

bidang usaha dan kegiatan bisnis. ---------------------------------  

24.9.10 Bahwa hal ini diperkuat oleh Ahli dari Investigator yaitu 

Prahasto dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang di dalam 

persidangan mencontohkan perjanjian standar seperti 

perjanjian pembukaan kartu kredit yang dibuat oleh Bank 

kepada nasabahnya. Kesepakatan para pihak tercapai ketika 

sang nasabah menyetujui klausula perjanjian dan 

menandatangani perjanjian tersebut. Mengingat banyaknya 

transaksi yang dilakukan, maka akan sangat sulit dan 

memakan waktu yang lama apabila setiap klausula 

perjanjian dinegosiasikan satu persatu antara para pihak. 

Padahal di dalam bisnis waktu merupakan hal yang sangat 

berharga sehingga untuk mempermudah proses perjanjian 

maka pembuatan perjanjian standar merupakan solusi yang 

lazim diterapkan di berbagai bidang usaha. Perjanjian 
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standar tersebut adalah sah dan mengikat para pihak 

sepanjang telah disepakati dan tidak bertentangan dengan 

Pasal 1320 KUHPerdata.  ---------------------------------------------  

Pertanyaan/Jawaban Uraian 

Jawaban Standar kontrak atau dalam bahasa 

belandanya standard overseenkomst 
adalah suatu perjanjian yang dibuat, 
misalnya satu pihak sudah 

mempersiapkan draft perjanjian untuk 

kemudian disampaikan kepada pihak 

lainnya untuk disetujui dan 

ditandatangani. Ini sah-sah aja 

berdasarkan asas kebebasan berkontrak. 
Kontak standar ini mengandung prinsip 

take it or leave it, if you like you can take 
it if don’t like you can leave it. Contohnya 

adalah perjanjian yang dibuat oleh bank 

dengan nasabahnya, seperti pemberian 

kredit, pembukaan kartu kredit dan 
sebagainya.  Selain itu perjanjian yang 

dibuat oleh perusahaan asuransi dengan 

nasabahnya juga merupakan kontrak 

standar. Perjanjian apapun juga yang 

sifatnya adalah perjanjian berlangganan 
juga merupakan kontrak standar. 

Perjanjian yang bersifat berlangganan 

karena sifatnya tidak memungkinkan 

untuk dinegosiasikan satu per satu 

dengan pihak lawannya karena selain 

memakan waktu juga menimbulkan tidak 
adanya keseragaman, hal ini sah saja 

asal disepakati berdasarkan ketentuan 

Pasal 1338 KUHPerdata dan memenuhi 

ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata 

sehingga mengikat para pihak yang 
membuatnya. 

Keterangan Saksi Ahli Prahasto 

 

24.9.11 Dikatakan oleh ahli Prahasto bahwa Pasal 3 ayat (2) tersebut 

sepanjang sudah dibaca dan dimengerti oleh Pelanggan serta 

sudah ditandatangani, maka Pasal 3 ayat (2) PJBG tersebut 

sah sebagai suatu perjanjian dan berlaku sebagai UU bagi 

Terlapor dan Pelanggan. Selain itu, perlu diketahui juga 

bahwa PJBG antara Terlapor dengan pelanggan juga 

dilakukan tanpa adanya paksaan. Paksaan tidak dapat 

datang dari diri sendiri dalam artian tidak memliki pilihan, 

sebab hal ini bukan maksud paksaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1324 KUHPerdata. Merujuk pada keterangan 

ahli Prahasto, Paksaan itu dilakukan oleh pihak di dalam 

perjanjian atau pihak diluar perjanjian. Lanjut Ahli Prahasto, 

dalam Pasal 1324 KUHPerdata, paksaan itu terjadi bilamana 

paksaan itu sedemikian rupa sehingga orang yang bisa 

berpikir dengan akal sehat sekali pun merasa ketakutan luar 

biasa bahwa jiwanya atau hartanya akan terancam. Paksaan 
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menurut 1324 harus datang dari pihak luar bukan dirinya 

sendiri. Pihak luar yang melakukan paksaan. --------------------  

  

Pertanyaan

/Jawaban 

Uraian 

Jawaban Paksaan itu dilakukan oleh pihak yang di dalam 

perjanjian atau pihak yang ada di luar perjanjian. 
Paksaan menurut KUHPerdata bisa dilakukan 

baik terhadap pihak di dalam perjanjian atau ahli 

waris garis lurus ke atas dan ke bawah missal 

anak, cucu, cicitnya, orang tuanya, buyutnya tapi 

tidak ke samping karena konsepsi berfikir orang 
Eropa kalau hanya saudara maka tidak ada 

urusan. Paksaan tersebut haruslah paksaan yang 

membawa akibat bagi orang yang dapat berfikir 

dengan akal sehat sekalipun menjadi takut yang 

luar biasa, nyawanya terancam atau hartanya 

akan berkurang/rugi luar biasa. Jadi prinsipnya 
depriving the right to live. Jadi di sini tidak cukup 

paksaan tersebut karena tidak ada pilihan. That is 
something different. Itu bukan pelanggaran syarat 

kesepakatan, tidak menjadikan perjanjian itu 

batal karena tidak tercapainya kesepakatan. 

Bahkan menurut ketentuan KUHPerdata, rasa 

takut kepada orang tua atau guru tidak cukup 
untuk membatalkan perjanjian atau menganggap 

tidak ada kesepakatan. Kalau rasa terpaksa itu 

bukan paksaan dalam KUHPerdata untuk 

meniadakan kesepakatan, kalau dikatakan bahwa 

dia mau tidak mau terikat karena tidak ada 
pilihan lain, pengadilan akan berfikir apakah ini 

sesuatu undue influence merujuk pada putusan 

MA Belanda. Hal itu dijelaskan oleh alm. Bapak 

Setiawan, SH, seorang mantan hakim yang sering 

menulis tentang hukum perdata. Ceritanya begini: 

ada gadis petani yang ayahnya mengatakan dapat 
bahwa anaknya bisa memintal jerami menjadi 

benang emas, maka aku akan menikahi anakmu. 

Jika tidak bisa, maka kamu dan sekeluarga akan 

dihukum mati. Si anak perempuan dan ayahnya 

berdoa sampai akhirnya dating peri yang 

mengabulkan doanya, dan anak gadis tersebut 
dapat memintal jerami menjadi benang emas 

dengan syarat dan ketentuan bahwa anak pertama 

yang lahir dari perkawinan antara gadis petani 

dengan raja nanti harus diserahkan kepada peri. 

Setelah gadis petani menikah dengan raja, 
datanglah peri untuk menagih janji. Perjanjian 

antara gadis petani dengan peri tersebut batal, 

karena dibuat saat si gadis tidak mempunyai 

pilihan, dan kondisi tidak mempunya pilihan 

tersebut bukan berasal dari hubungan hukum 

antara gadis petani dengan peri, akan tetapi 
datangnya dari ancaman raja. Inilah contoh undue 
influence. Kesepakatan tersebut batal karena si 

anak gadis petani tadi tidak punya pilihan lain, 

tetapi kondisi tidak punya pilihan lain tadi 

datangnya bukan dari kesepakatan dia dengan 

peri, tetapi ancaman raja. 

Keterangan Saksi Prahasto 

24.9.12 Bahwa salah satu klausul PJBG yang dianggap tidak seimbang 

oleh investigator adalah Pasal 9 ayat (1) PJBG mengenai 

pengakhiran dan/atau pemutusan perjanjian yang 

menyatakan sebagai berikut:  -----------------------------------------  
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“Untuk keperluan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak 

sepakat untuk mengesampingkan pemberlakuan Pasal 1266 

dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” ---------  

24.9.13 Bahwa investigator di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran 

halaman 50-51 berdasarkan keterangan Ahli Hukum Prof. Dr. 

Johannes Gunawan menyatakan maksud dari 

pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata 

adalah Terlapor dapat membatalkan PJBG tanpa melalui 

pengadilan. Sehingga klausul tersebut sudah melanggar 

ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen karena tidak semua pelanggan 

mengetahui maksud dari Pasal 1266 dan Pasal 1267 

KUHPerdata.   -----------------------------------------------------------  

24.9.14 Bahwa keterangan Ahli Hukum yag digunakan sebagai 

tuduhan menerapkan klausul tidak seimbang di Perjanjian 

Jual Beli Gas (PJBG) dalam Laporan Dugaan Pelanggaran 

tersebut merupakan tuduhan yang keliru karena 

pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata 

merupakan hal yang lumrah dalam perjanjian khususnya 

perjanjian bisnis. --------------------------------------------------------  

24.9.15 Bahwa hal ini diperkuat oleh keterangan Ahli Hukum Perdata 

Prahasto W. Pamungkas, S.H., LL.M. di dalam persidangan 

yang menyatakan pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 

KUHPerdata merupakan hal yang diperbolehkan dan lazim. ----  

No Pertanya
an/Jawa

ban 

Uraian 

66 Pernyata

an 

Terlapor 

Melanjutkan Pasal 1266 dan 1267, sebenernya 

secara hukum asas atau teori menurut hukum 

perdata pengesampingan Pasal 1266 dan 1267? 

Jawaban Diperbolehkan tetapi dengan ketentuan untuk 

kepentingan para itu sendiri, tidak boleh 
membawa kerugian bagi pihak ketiga, dan tidak 

boleh membawa untung bagi pihak ketiga, 

kecuali dalam hal-hal yang ditetapkan dalam 

Pasal 1317 KUHPerdata. Kalau para pihak 

sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266, 
maka mereka terikat dalam suatu perjanjian 

untuk mengesampingkan Pasal 1266. Hal itu 

diperbolehkan sehingga pengakhiran perjanjian 

bisa diluar pengadilan karena kesepakatan 

mereka atau bisa di bawa arbitrase. 

Berita Acara Sidang Prahasto W. Pamungkas, S.H., LL.M. 

 
 

No Pertanya

an/Jawa

ban 

Uraian 

72 Pernyata

an 

Terlapor 

Kemudian pasal 1266 dan pasal 1267 bagaimana 

penggunaan pengesampingan pasal tersebut 

apakah hal lazim atau tidak? 
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Jawaban Lazim dan sudah saya bacakan putusan MA 

Belanda 

Berita Acara Sidang Prahasto W. Pamungkas, S.H., LL.M. 
 

 

 

Contoh Pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata di Kontrak Lain 

 

24.9.16 Bahwa selain itu menurut investigator di dalam Laporan 

Dugaan Pelanggaran halaman 51 berdasarkan keterangan ahli 

Prof. Dr. Johannes Gunawan menyatakan tidak semua 

pelanggan mengetahui maksud Pasal 1266 dan Pasal 1267 

KUHPerdata sehingga melanggar Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana pelaku 

usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau 

bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, 

atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. --------------------  
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24.9.17 Bahwa pendapat sebaliknya disampaikan oleh Ahli Prahasto 

W. Pamungkas, S.H., LL.M. dalam berita acara sidang 

menyatakan setiap orang dianggap tau hukum terutama bagi 

orang yang menandatangani suatu perjanjian dia harus tau 

setiap klausul dalam perjanjiannya ----------------------------------  

 

No Pertanya

an/Jawa

ban 

Uraian 

81 Pernyata

an 
Investiga

tor 

Terkait dengan 1266 dan 1267 apakah statusnya 

wajib di ketahui oleh para pihak adanya 
pengesampingan pasal itu 

Jawaban Kalau mau membuat perjanjian kita harus tahu 

terlebih dahulu apa yang dimaksudkan setiap 

klausulnya 

82 Pernyata

an 

Investiga
tor 

Karena pengguna industri gas bisa jadi hal itu 

tidak diketahui secara pasti Pasal 1266 dan 

1267? 

Jawaban Tapi ada adagium yang dalam Bahasa Belanda 

berbunyi : Men wordt geacht de wet bekent, 
bahwa setiap orang dianggap mengetahui 

undang-undang, karenanya orang dianggap tau 

hukum 

 

24.9.18 Bahwa dengan demikian tuduhan Investigator mengenai 

Terlapor telah menerapkan klausul tidak seimbang di dalam 

PJBG terkait pengesampingan dan pernyataan tidak setiap 

orang mengerti dari Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan karena pengesampingan 

Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata merupakan suatu hal yang 

lumrah dan adanya adagium bahwa setiap orang dianggap 

mengetahui hukum.  --------------------------------------------------  

24.9.19 Bahwa keberatan terhadap Pasal 4 PJBG yang mengatur 

mengenai Perhitungan Pemakaian Gas dan Pembayaran 

Pemakaian Gas, Terlapor telah menetapkan Pemakaian 

Minimun dan Maksimum per Bulan Kontrak yang terbagi 

menjadi 3 (tiga) yaitu P0 (1.001 m3 - 10.000 m3 per Bulan 

Kontrak), P1 (10.001 m3 - 50.000 m3) dan P2 (lebih dari 

300.000 m3). -------------------------------------------------------------  

24.9.20 Bahwa pembatasan pemakaian minimum dan maksimum tersebut dapat 

dilakukan amandemen yang disepakati oleh para pihak. Hal tersebut 

sudah dilakukan oleh Terlapor dan PT Growth Sumatera Industry (salah 

satu pelanggan Terlapor) yang melakukan amandemen terhadap jumlah 

pemakaian minimum dan maksimum gas per bulan kontrak.  Adapun 

amandemen tersebut sebagai berikut: -----------------------------------------------  
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Gambar 7 
Amandemen PJBG Antara PGN dan  

PT Growth Sumatera Industry 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.9.21 Bahwa selain itu telah dilakukan juga amandemen PJBG oleh 

PT Smart Glove Indonesia yang melakukan Perubahan Status 

Pelanggan dari IMP-3 menjadi IMP-1 yang menjadikannya 

tidak membayar sucharge hingga 120 % apabila menggunakan 

gas lebih dari 50.000 m3, karena memilih untuk mengurangi 
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Pemakaian Minimum dan Maksimum Gas Per Bulan-nya. 

Berikut lampiran suratnya:  -------------------------------------------  

Gambar 8 

Surat Permohonan Perubahan Status Pelanggan PT Smart Glove 
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Gambar 9 
Surat Persetujuan Dari PGN Untuk Mengubah Status Pelanggan  

PT Smart Glove Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.9.22 Bahwa dengan adanya amandemen PJBG yang telah 

dilakukan oleh Terlapor dan PT Growth Sumatera Industry 

dan PT Smart Glove Indonesia, maka tidaklah tepat bahwa 

terdapat klausula tidak seimbang antara Terlapor dengan para 

pelanggannya, karena pelanggan memiliki pilihan atau 

kesempatan untuk melakukan amandemen terhadap PJBG 

tersebut.  -----------------------------------------------------------------  

24.9.23 Bahwa keberatan terhadap Pasal 10 ayat (3) PJBG yang 

menyatakan bahwa pengaliran gas kepada konsumen akan 

ditutup sementara oleh Terlapor apabila telah disampaikan 

adanya perselisihan salah satu pihak melalui pengadilan. 
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Penghentian tersebut dikarenakan oleh lamanya penyelesaian 

sengketa melalui persidangan yang akan dijalani oleh para 

pihak. Lamanya proses beracara dan penyelesaian sengketa 

melalui pengadilan, dapat menimbulkan biaya yang tinggi pula 

bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, secara umum 

penyelesaian melalui pengadilan merupakan pilihan terakhir 

bagi para pihak yang berselisih dalam suatu perkara. -----------  

24.9.24 Bahwa dengan adanya alasan bahwa dalam proses 

penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan 

waktu yang lama, oleh karena itu alangkah baiknya apabila 

Terlapor menghentikan sementara distribusi gas kepada 

pelanggan yang memiliki sengketa dengannya. Jika tidak 

dihentikan sementara, maka kemungkinan kerugian yang 

akan dialami oleh kedua belah pihak akan semakin besar, 

termasuk juga dalam biaya melakukan proses persidangan di 

pengadilan. Hal serupa juga ditegaskan oleh Ahli Prahasto 

dalam sidang tanggal 11 September 2017, yang kemudian juga 

menambahkan bahwa hal semacam ini wajar-wajar saja.  -----  

 

No. Pertanyaan/Jawaban Uraian 

31. Pernyataan  

Investigator 

Kalo misalkan gini, ada suatu 

klausual di dalam perjanjian itu ada 

masalah hukum penyetopan 

penyaluran gas tersebut, distop 
karena memang mereka mengajukan 

keberatan hukum, atau konsumen 

megajukan keberatan ke pengadilan 

maka PGN akan menyetop sementara 

waktu pasokan gasnya ke konsumen 

tersebut, bagaimana menurut ahli? 
 

Jawaban Jadi maksudnya ada satu klausula 

dalam perjanjian yang mengatakan 

bahwa pasokan gas akan dihentikan 

sementara bilamana ada gugatan 

yang diajukan oleh pihak konsumen 
tentunya gugatan tersebut lahir dari 

adanya suatu sengketa yang bisa 

mengenai pembuatan perjanjiannya 

atau pelaksanaannya atau bahkan 

penafsiran perjanjiannya dapat 
dipikirkan bahwa kalau sengketa 

tersebut masih menggantung 

tentunya terdapat hal yang belum 

dapat diputuskan sengketanya. Di 

dalam hukum acara perdata 

sekalipun dikenal yang namanya 
tindakan-tindakan untuk 

menghentikan sesuatu sampai 

perkara terebut diputuskan. 

Misalnya diperintahkan untuk 

menghentikan suatu perbuatan 

tentunya apa maksudnya oleh kedua 
belah pihak belum ketahuan siapa 

yang menang dan yang kalah tidak 

menghalangi kerugian lebih lanjut 
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dari dilanjutkannya tindakan 

tersebut. Hal ini wajar saja. Dan 
kalau dari depan disepakati demikian 

bahwa kedua pihak sepakat kalau 

mereka ada sengketa nantinya 

selama sengketa itu masih 

menggantung dan belum disepakati 
maka akan dilakukan pengentian 

tindakan hukum tertentu bisa saja 

dan tinggal pengadilannya saja yang 

akan mengabulkan atau tidak, 

 

24.9.25 Bahwa apabila Terlapor tetap menyalurkan distribusi gas 

kepada pelanggan yang sedang bersengketa dengannya di 

peradilan, maka kerugian dapat terjadi kepada salah satu 

pihak, mengingat belum ada kepastian hukum ke depannya 

bagi pihak Terlapor maupun pelanggan yang bersengketa 

dengannya. Selain itu masih adanya kelangkaan sumber 

pasokan gas di wilayah Sumatera Utara menjadikan 

penghentian pengaliran distribusi gas ini menjadi sebuah 

penghematan terhadap sumber pasokan yang tidak dapat 

diperbaharui ini. --------------------------------------------------------  

24.9.26 Bahwa mengingat PGN yang merupakan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) berbentuk Persero, menjadikan kedudukan 

Negara sebagai pemegang saham yang sejajar dengan 

pemegang saham lainnya. Komposisi saham yang dipegang 

oleh Pemerintah adalah 56,96% dan sisanya 43,04% adalah 

untuk publik. Lebih dari setengah saham atau modal PGN 

dimiliki oleh Pemerintah/Negara, oleh karena itu apabila PGN 

mengalami kerugian, maka akan berdampak kerugian pada 

Negara juga.   -----------------------------------------------------------  

24.9.27 Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Perusahaan Negara 

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya 

dimiliki oleh Pemerintah Pusat, dan di dalam ayat (13) 

disebutkan bahwa Pendapatan Negara adalah hak pemerintah 

pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Di 

dalam Pasal 2 yang dimaksud dengan Keuangan Negara salah 

satunya adalah kekayaan negara yang dipisahkan pada 

perusahaan negara yaitu berupa uang, surat berharga, 

piutang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang. 

Sedangkan yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah 

menurut Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan 
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uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti 

jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik 

sengaja maupun lalai.  ------------------------------------------------  

24.9.28 Bahwa selain itu, Terlapor dituduh telah membuat PJBG 

dengan klausula tidak seimbang dengan menetapkan 

ketentuan surcharge kepada para pelanggannya.  ----------------  

24.9.29 Bahwa surcharge dikenakan untuk memastikan seluruh 

pelanggan mendapatkan jatah gas sesuai kesepakatan. 

Dengan kata lain, Terlapor melakukan upaya untuk mencegah 

adanya penggunaan berlebih untuk melindungi pelanggan 

lain. Perlu juga diingat bahwa pasokan di daerah Medan 

sangat terbatas dan mulai mengalami kelangkaan sejak tahun 

2005.   --------------------------------------------------------------------  

 

No. Pertanyaan/Jawaban Uraian 

122. Pertanyaan 

Investigator 

Dari pihak PGN dalam rangka 

manajemen resiko kemudian di 
refleksikan ke pelanggan juga ada 

minimum payment dan surcharge 

Jawaban Mekanisme pengendalian 

pemakaian agar tidak pakai lebih ini 

bentuk pengendalian secara 

komersial atau juga secara technical 

bisa tutup jika pemakaian 
berlebihan. Dan apabila pemutusan 

tiba tiba akibatanya produk 

pelanggan gagal produksi makanya 

kami menggunakan surcharge 

Keterangan Terlapor 

 

24.9.30 Bahwa hal serupa juga kemudian ditegaskan melalui 

keterangan-keterangan saksi yang pada intinya mereka 

mengetahui kegunaan surcharge ini untuk menjamin 

ketersediaan pasokan bagi pelanggan lain. Adapun saksi-saksi 

tersebut salah satunya adalah PT. Intan Suar Kartika, yang 

memberikan keterangan pada persidangan di Medan tanggal 18 

Mei 2017.  -----------------------------------------------------------------  

 

No. Pertanyaan/Jawaban Uraian 

62. Pertanyaan 

Investigator 

Ditandatangani surcharge 

maksudnya apa, apakah bapak tahu? 

Jawaban Bukan alasan kurang pemakaian 

sebenarnya, namun mencegah 

pemakaian yang berlebihan. 

Keterangan PT. Intan Suar Kartika 

 

24.9.31 Bahwa pada faktanya pun, pengenaan surcharge untuk 

beberapa perusahaan tidak membebani mereka. Bagi beberapa 

perusahaan ketika produksi sedang naik, mereka lebih baik 
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terkena surcharge dari pada harus mengganti ke barang 

substitusi lain seperti solar karena lebih hemat. Sedangkan 

tentang adanya opsi amandemen kontrak, perusahaan-

perusahaan lebih memilih surcharge karena tentu saja kalau 

pembelian maksimumnya naik, maka pembelian gas minimum 

pun logisnya naik. Hal ini diterangkan dalam persidangan pada 

tanggal 22 September 2017 di Jogja oleh Saksi PT. Smart Tbk 

dan pada tanggal 8 September oleh Saksi PT. Surya Buana 

Mandiri.  -------------------------------------------------------------------  

 

No. Pertanyaan/Jawaban Uraian 

76 Pertanyaan 
Investigator 

Pernah kena maksimum? 

Jawaban Kena Surcharge sering, artinya 20% 

lebih dari kontrak, kita senang kena 

surcharge artinya kita hemat daripada 

gunakan solar. 

77 Pertanyaan 

Investigator 

Berapa persen surcharge itu dari 

harga kontrak?  
 

Jawaban 120% dari harga kontrak 

Keterangan Saksi PT. Smart Tbk. 

 

No. Pertanyaan/Jawaban Uraian 

212 Pertanyaan 

Investigator 

Kalau anda mau menggunakan 90.000? 

Jawaban Saya bayar Surcharge 

213 Pertanyaan 

Investigator 

Anda lebih memilih membayar 

surcharge daripada amandemen 

kontrak? 

Jawaban Kalau amandemen kontrak kita lebih 
tinggi kalau memang sudah diatas 

100.000 maka gol kontrak 

perhitungannya jadi 20% dikali MAK 

kontrak. Maka bila amandemen 

kontrak maka kuota dari 10.000-
50.000 berubah menjadi 80.000-

100.000. 

Keterangan Saksi PT. Surya Buana Mandiri 

 

24.9.32 Bahwa dengan kata lain, pemberlakuan surcharge oleh Terlapor 

merupakan wujud perlindungan pelanggannya agar distribusi 

gas terjamin sampai ke mereka dan mencegah adanya 

pemakaian yang berlebihan. Terlebih lagi, perusahaan-

perusahaan lebih setuju dikenakan surcharge karena masih 

lebih murah dari pada menambah dengan bahan bakar 

substitusi lain. Terhadap adanya opsi amandemen pembelian 

maksimum, dari pada melakukan amandemen yang 

mengakibatkan naiknya pembelian minimum juga, perusahaan-

perusahaan merasa lebih baik terkena surcharge. Mengingat 

kenaikan produksi tidak terjadi secara terus menerus (continue) 
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melainkan pada saat tertentu ketika memang banyaknya 

permintaan.  --------------------------------------------------------------  

24.9.33 Bahwa Terlapor dituduh membuat perjanjian yang tidak 

berimbang karena juga memasukkan klausula biaya minimum. 

Terhadap tuduhan tersebut, tampak jelas ketidakpahaman 

Investigator terhadap maksud dari klausula tersebut. -------------  

24.9.34 Bahwa klausula minimum diterapkan bukan semata-mata 

untuk keuntungan Terlapor. Melainkan wujud pengendalian 

atau manajemen risiko agar gas yang disalurkan tetap terjaga 

keberlangsungannya. Dalam penyediaan gas, antara Terlapor 

dan produsen terdapat Gas Supply Agreement (GSA) dan pada 

saat proses transmisi gas melalui pipa dari produsen ke city 

gate terdapat GTA. Di dalam dua perjanjian ini, Terlapor juga 

terikat pembayaran minimum dan batas maksimum yang dapat 

diambil dari pemasok. Lalu dalam GTA pun ada ketentuan 

pembayaran minimum yang harus diantar dan dibayarkan, 

sebagaimana ditemukan dalam fakta persidangan kesaksian 

Terlapor pada tanggal 26 September 2017. --------------------------  

 

No. Pertanyaan/Jawaban Uraian 

121. Pertanyaan 

Investigator 

Terkait PJBG pelanggan dasar 

pertimbangan ditetapkan angka min 

dan maksimum 

Jawaban Dalam penyediaan gas bumi PGN 

dapat sumber dengan penyaluran 

pgn dapat pasokan dari produsen 

dengan JES gas, kemudian 
disalurkan dilakukan melalui pipa 

transmisi dengan PJBG. Penyaluran 

di JESP ada penatapan batasan gas 

dimana batas pemekaiaan dari 

pemasoka, didalam pjbg ada biaya 
yang harus dibayarkan dilakukan 

dengan kapasistas dan sepsiskasi 

dan tekanan, jual beli ke end user 

maka ada baiay kelaolamisal ada 

minumam pemasokan dihulu maka 

ada dampak ke hilir. Ketentuan 
mengenai batasan itu melakui 

merefleksikand ari mata rnatai kehlu 

dn ke hilir. Batasan tiu rata-rata 90% 

dan kurang lebih 150-120% itu 

bentuk penglolaan resikoa dari hulu 
ke hilir. 

Keterangan Saksi Terlapor 

 

24.9.35 Bahwa terlepas dari perdebatan ini semua, Terlapor telah 

melepaskan kewajiban Pelanggan atas klausula pengenaan 

surcharge dan pemakaian minimum selama 3 bulan selama 

perkara a quo yaitu bulan agustus, September, dan Oktober 
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2015, sebagaimana diterangkan dalam Persidangan agenda 

Saksi Terlapor pada tanggal 26 September 2017. -------------------  

 

No. Pertanyaan/Jawaban Uraian 

129. Pertanyaan 

Investigator 

Sesuai yang ditetapkan pihak pgn 

ada contoh survey menyetujui 

penyesuaian harga gas missal ada 
surcharge? 

Jawaban Sudah dengan penerapan 

pembebasan harga surcharge  dan 

pemakaian minimumdalam waktu 3 

bulan 

130. Pertanyaan 

Investigator 

Bulan apa saja 

Jawaban Agustus-september-oktober 

 

24.9.36 Bahwa dapat disimpulkan mengenai tuduhan pengenaan 

surcharge dan pemakaian minimum dalam PJBG sebagai 

bentuk praktek monopoli adalah jelas tidak benar.  ---------------  

24.9.37 Bahwa Terlapor juga dituduh melakukan perjanjian yang tidak 

berimbang dengan menghilangkan tanggungjawab perihal 

berubahnya tekanan gas diluar yang diperjanjikan.  ---------------  

24.9.38 Bahwa Terlapor merupakan badan usaha yang hanya 

memasarkan dan mendistribusikan gas kepada pengguna akhir. 

Sebagai distributor gas, Terlapor tidak dapat mengendalikan 

tekanan gas yang ada di sumur karena bukan pihak yang 

memproduksi gas. Dengan demikian, perubahan tekanan gas 

merupakan kondisi yang terjadi di luar kemampuan atau 

kekuasaan Terlapor.   ----------------------------------------------------  

24.9.39 Bahwa penurunan tekanan gas dikategorikan sebagai keadaan 

kahar yang terjadi diluar kemampuan atau kekuasaan Terlapor 

sebagaimana diatur di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 

12(i) sebagai berikut:  ----------------------------------------------------  

“Keadaan Kahar adalah kondisi terjadinya hal-hal di luar 

kemampuan/kekuasaan pihak PGN untuk mengatasinya dan 

bukan disebabkan karena kesalahan PGN yang mengakibatkan 

Perjanjian dan Ketentuan Umum tidak terlaksana baik sebagian 

atau seluruhnya.   -------------------------------------------------------  

Yang termasuk Keadaan Kahar adalah termasuk tetapi tidak 

terbatas pada:  -----------------------------------------------------------  

(i) Kerusakan atau tidak berfungsinya peralatan /fasilitas milik 

PGN, turunnya tekanan/laju alir/kualitas pasokan Gas, 

berkurangnya pasokan Gas yang disebabkan oleh 

berakhirnya perjanjian pasokan Gas atau hal-hal yang 

diakibatkan oleh gangguan yang terjadi pada pihak pemasok 
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Gas dan/atau transporter Gas termasuk peralatan pemasok 

Gas dan/atau transporter Gas dan/atau gangguan pada 

terminal penerima LNG dan/atau kapal pengangkut LNG, 

yang mengakibatkan terjadinya gangguan operasional pada 

jaringan pipa dan peralatan/fasilitas milik PGN, serta 

kerusakan atau tidak berfungsinya system Peralatan Gas 

yang digunakan untuk pemakaian Gas”. --------------------------  

24.9.40 Bahwa sesuai keterangan ahli Prahasto W. Pamungkas, S.H., 

LL.M. di dalam persidangan, kondisi kahar atau force majeur 

tidak menyebabkan atau menimbulkan sanksi bagi pihak yang 

mengalami kondisi force majeur.  --------------------------------------  

 

No. Pertanyaan/Jawaban Uraian 

34. Pertanyaan 

Investigator 

Jika dalam perjanjian force majeur 
yang terjadi, tapi karena kemampuan 

teknisnya atau maintenancenya 
suatu perusahaan, apakah itu wajar? 

Jawaban Sekali lagi tergantung sifat 

perjanjiannya yang 

mendefinisikannya. In principe, force 
majeure adalah segala sesuatu 

bencana alam kehendak Tuhan dan 

ada juga act of government. Kembali 

kita memahami force majeure sebagai 
suatu peristiwa atau keadaan 

(external factor) di luar kendali 

manusia untuk mencegah dan 

menaggulanginya. Di dalam 

perjanjian sesuai asas kebebasan 

berkontrak, para pihak bebas untuk 
mendefinisikan dan mengatur 

apapun dalam perjanjian sepanjang 

disepakati dan tidak bertentangan 

dengan hukum. Misalnya terkait 

dengan supply gas karena ada 
gangguan teknis pada pipa 

penyaluran gas apakah gangguan 

teknis dapat dicegah terlebih dahulu, 

jika dilakukan maintenance secara 

rutin mungkin bisa dicegah. Lebih 

baik nanti dijelaskan oleh ahlinya 
yang terkait. Misalnya pipa berada di 

bawah tanah, bagaimana melakukan 

maintenancenya? Kemudian apakah 

tindakan penanggulangannya bisa 

dilakukan dengan cepat atau butuh 

waktu? Force majeure itu tidak 
membatalkan perjanjiannya tetapi 

hanya menunda pelaksanaan 

perikatannya tidak membatalkan 

perikatannya sampai pihak yang 

terpengaruh force majeure dapat 
memenuhi perikatannya. 

Konsekwensi dari adanya force 

majeure ini maka hapuslah semua 

tuntutan ganti rugi, biaya dan bunga, 

kecuali misalnya ternyata diberikan 

waktu 30 hari untuk memenuhi 
perikatan yang terkendala oleh force 

majeure, ternyata tidak dapat 

dipenuhi maka, dapat dibatalkan 
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perjanjiannya atau diakhiri. 

Keterangan Ahli Prahasto 

24.9.41 Bahwa mengenai tekanan gas tersebut menurut ahli Dr. Ing 

Deendarlianto tekanan dan volume saling berhubungan, ketika 

tekanan naik maka volume mengecil. Tekanan tidak bisa 

dipastikan konstan dari hulu sampai konsumen dan tidak akan 

sama. Tekanan akan turun ketika usia sumur semakin tua, 

selain itu panjang pipa pun menjadi faktor lain yang 

menyebabkan terjadinya penurunan tekanan.  ---------------------  

No. Pertanyaan/Jawaban Uraian 

24. Pertanyaan Kuasa 

Hukum Terlapor  

Tekanan kan bisa jadi dari hulu 

sudah ada tekanan, bisakah kita 

memastikan secara teknis dan 

keilmuan maupun praktek, apa 

tekanan bisa dipastikan dari hulu 

sampai konsumen akan konstan? 

Jawaban Tidak akan sama, misalkan sumur 
air, tekanan akan turun ketika 

usianya semakin tua, secara teori 

rugi tekanan dalam system perpipaan 

bisa dihitung dengan rugi rugi gesek. 

 

No. Pertanyaan/Jawaban Uraian 

32. Pertanyaan Kuasa 

Hukum Terlapor 

Pernahkah melihat industry sarung 

tangan dan keramik berapa tekanan 
yang diperlukan? 

Jawaban Paling hanya 3 bar. Semakin panjang 

pipa transmisi dan distribusi maka 

tekanan akan turun. 

Keterangan Ahli Dr. Ing Deendarlianto 

 

24.9.42 Bahwa menurut Ahli Dr. Deendarlianto, ST., M.ENG dalam 

keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan 

juga mengatakan bahwa Untuk meningkatkan tekanan gas bisa 

saja dilakukan dengan penggunaan kompresor. Namun 

kompresor sendiri tidak serta merta bisa digunakan untuk 

setiap jenis pipa dan umur pipa. Selain itu penggunaan 

kompresor tentu akan membutuhkan biaya investasi yang besar 

sehingga berpengaruh pada biaya produksi yang meningkat dan 

pada akhirnya harga jual gas pun akan semakin mahal. ----------  

 

No Pertanyaan/Jawa

ban 

Uraian 

31 Pertanyaan 
Kuasa Hukum 

Terlapor 

Jawaban menggunkan compressor tidak 
bisa menggunakan compressor? 

Jawaban Bisa sebenarnya menggunakan 

compressor, namun biaya produksi akan 

naik 

32 Pertanyaan 

Kuasa Hukum 

Pernahkan melihat industri sarung 

tangan dan keramik berapa tekanan yang 
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Terlapor diperlukan? 

Jawaban Paling hanya 3 bar. Semakin panjang pipa 

transmisi dan distribusi maka tekanan 
akan turun. 

33 Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Apakah di masing-masing box listrik 

perusahaan industri, itu ada compressor? 

Jawaban Tidak, itu alat ukur flow (RMS : regulated 

metering system) dan untuk menjaga agar 

tidak terjadi over pressure, namun itu 

tidak bisa digunakan menaikkan tekanan 

34 Pertanyaan 
Majelis Komisi 

Kalori apa sebenernya? 

Jawaban Kalori adalah energy yang bisa 

dimanfaatkan, energy kan satuannya 

MMBTU, 1 MMBTU = 1/1000 MMSCF 

35 Pertanyaan 

Kuasa Hukum 

Terlapor 

Saudara pernah melakukan penelitian 

melalui pipa, seperti di awal yang 

dikemukakan majelis, PGN sebagai badan 
usaha yang bertugas mendistribusikan 

gas, pernahkah melihat pipa milik PGN 

diameter dan sebagainya? 

Jawaban Kami tidak masuk terlalu dalam, yang 

jelas kalau disuruh mendesain pipa maka 

sering. 

36 Pertanyaan 

Kuasa Hukum 
Terlapor 

Harga end user di Medan, dengan 

pelanggan industri pengguna gas, secara 
teori apakah memungkinkan dengan 

kondisi pipa yang cukup tua, apa 

memungkinkan menaruh compressor 

untuk menaikkan tekanan? 

Jawaban Saya pernah melihat flow diagram di 

Medan, kalau mau dipasang bisa namun 
harus dilihat pipa sudah tua, namun 

dengan melihat harga gas saat ini dan 

dengan leperluan 3-4 bar maka tidak 

akan efektif pemasangan compressor. 

 

24.9.43 Dengan memperhatikan bahwa naik turunnya tekanan gas 

adalah suatu kondisi di luar kekuasaan Terlapor, maka sesuai 

Perjanjian Jual Beli Gas yang disepakati antara Terlapor dan 

Pelanggan, turunnya tekanan gas yang dialirkan oleh Terlapor 

kepada Pelanggan masuk dalam kategori Keadaan Kahar 

sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 poin 

12. Keadaan Kahar yang dimaksud adalah keadaan yang terjadi 

di luar kekuasaan para pihak. Maka sudah sesuailah bahwa 

perihal turunnya tekanan gas termasuk ke dalam salah satu 

jenis keadaan kahar karena berada di luar kekuasaan Terlapor 

selaku distributor gas. Dengan demikian, maka kala terjadi 

perubahan tekanan gas, Terlapor tidak dapat dikatakan telah 

melakukan pelanggaran atas PJBG karena perubahan tekanan 

tersebut tidak dapat diperkirakan dan berada di luar 

kemampuan Terlapor.  --------------------------------------------------  

24.9.44 Dengan demikian, makin jelas dalam perkara ini bahwa 

Perjanjian Jual Beli Gas antara Terlapor dengan Pelanggan 

merupakan suatu perjanjian yang sah berdasarkan hukum dan 
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dasar ketidakberimbangan tidak dapat menjadi dasar 

pembatalan atau batalnya PJBG atau juga membuktikan bahwa 

Terlapor telah melakukan suatu tindakan praktek monopli yang 

melanggar UU No.5 Tahun 1999. Selain itu, dalam PJGB, ruang 

untuk negosiasi sangat terbuka, hal ini terbukti dalam 

persidangan dimana terdapat beberapa saksi yang tertuang 

dalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu PT. Sari Incofood 

Corporation mengatakan bahwa mereka melakukan 

amendemen terhadap PJBG. Selain itu, PJBG oleh investigator 

diarahkan kepada pelanggaran terhadap norma hukum UU No. 

8 Tahun 1999. Padahal pelanggaran terhadap UU No. 8 Tahun 

1999 bukan kompotensi KPPU melainkan di institusi lain 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----  

 

No Pertanyaan/Jawaban Uraian 

67 Pernyataan 

Investigator 

Apakah ada yang saksi 

permasalahkan dengan PGN? 

Jawaban Dulu ada salah satu pasal, di dalam 
pasal itu berbunyi jika melakukan 

amandemen pengurangan kuota 

maka itu diasumsikan 4 bulan 

kemudian tidak boleh melakukan 

amandemen. Ini yang kami protes 
kenapa harus menunggu 4 bulan, 

tetapi ada juga dibawahnya jika 

penambahan dapat kami layani 

kapanpun. Jadi kenapa turun harus 

tunggu dulu, tapi kalau nambah bisa 

kapanpun 

 

24.10 Tuduhan bahwa Gas merupakan Bahan Bakar Yang Belum ada 

Substitusinya adalah Tidak Tepat  ---------------------------------------------  

24.10.1 Bahwa selanjutnya mengenai analisis investigator guna 

memenuhi unsur pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa unsur barang 

dan atau jasa bersangkutan belum ada Substitusinya adalah 

sangat tidak tepat. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa 

sebagai bahan bakar, Gas memiliki beberapa substitusi seperti 

solar, batubara dan MFO. ---------------------------------------------  

24.10.2 Bahwa Fakta persidangan menunjukkan bahwa saksi-saksi 

yang merupakan pelanggan gas industri ternyata memiliki 

pilihan lain bahan bakar pengganti selain gas terutama dalam 

kondisi pasokan gas terganggu dan atau harga gas dianggap 

terlampau tinggi, seperti solar yang digunakan oleh PT Intan 

Swarkartika, PT. Sochi Mas, PT. Sari Incofood dan PT. Surya 

Buana Mandiri. Selain itu terdapat Batubara yang dijadikan 
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pengganti gas sebagamana yang digunakan oleh PT. Sochi 

Mas. Adapula perusahaan yang menggunakan Elpiji 

sebagaimana keterangan PT. Latexindo Toba Utama, PT. Sari 

Incofood. Dan saksi lain juga ada yang menggunakan MFO 

sebagai bahan bakar pengganti gas yaitu PT. Kedaung Medan 

Industrial. Hal demikian secera jelas tertuang dalam Berita 

Acara Pemeriksaan  -----------------------------------------------------  

 

No Pertanyaan/Jawa

ban 

Uraian 

6 Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Apakah perusahaan anda sejak berdiri 

sudah berlangganan gas? 

Jawaban Sebelum menggunakan gas kami 

menggunakan minyak bakar : solar 

misalnya 

Keterangan Saksi PT Intan Suar Kartika 
 

No Pertanyaan/Jaw

aban 

Uraian 

31 Pertanyaan 

Investigator 

Sekarang masih ada yang menggunakan 

solar? 

Jawaban Kita menggunakan 2 alat, ada yang 

menggunakan solar dan ada juga yang 

menggunakan gas. Jika sewaktu waktu 
gas bermasalah harganya maka kita 

gunakan solar. Kita ada genset yang pakai 

gas, tapi sampai sekarang kita tidak 

pakai. Ada kalanya dahulu LPG. 

Keterangan Saksi PT Sari Incofood Corporation 

 

No Pertanyaan/Jaw

aban 

Uraian 

19 Pertanyaan 

Investigator 

Ada alat yang mungkin dikonversi dari 

gas ke batu bara dimana alat itu apa 

perlu dimodifikasi? 

Jawaban Saya tidak paham 100% itu alatnya tidak 

bisa dimodifikasi harus pesan dari awal 

alat khusus batu bara. Dari awal sudah 

koneksi bisa gas bisa batu bara kalau 
diubah tidak bisa karena perlatan beda 

Keterangan Saksi PT Soci Mas 

 

No Pertanyaan/Jaw

aban 

Uraian 

54 Pertanyaan 

Terlapor 

PT SBM hanya pakai gas? 

Jawaban Misalnya gas tidak bisa ada stok kita bisa 

alihkan ke solar. 

Keterangan Saksi PT Surya Buana Mandiri 
 

No Pertanyaan/Jaw

aban 

Uraian 

9 Pertanyaan 

Investigator 

Dalam penggunaan mesin dengan bahan 

bakar gas, apakah bisa seandainya mesin 

tersebut digantikan bahan bakar 

lainnya/selain gas? 

Jawaban Sebelum krisis kelangkaan gas, 
sepenuhnya gas, setelah krisis kita 

melakukan inovasi, jadi bahan bakar 

kami sebagian menggunakan cangkang 

sawit dan batu bara 

No Pertanyaan/Jaw

aban 

Uraian 

43 Pertanyaan Kenapa tidak menggunakan Pertagas? 



  
150 

 

Majelis Komisi 

Jawaban Kami bisa juga menggunakan tabung gas 

elpiji jika sewaktu waktu ada 
pengurangan gas dari PT PGN 

Keterangan Saksi PT Latexindo Toba Utama 

 

24.11 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kami simpulkan hal-hal 

sebagai berikut:  -------------------------------------------------------------------  

24.11.1 Bahwa Terlapor tidak terbukti melakukan penetapan harga 

secara sepihak tanpa sosialisasi dan musyawarah karena 

dalam menetapkan harga gas Terlapor telah memenuhi 

ketentuan yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 19 tahun 

2009.   -------------------------------------------------------------------  

24.11.2 Bahwa Terlapor tidak terbukti melakukan penetapan harga 

dengan margin yang tinggi dan tidak wajar mengigat harga 

gas yang diterima Terlapor dari 2 (dua) pemasok yaitu 

Pertamina EP dan Pertagas Niaga sudah tinggi terlebih 

dahulu.  -----------------------------------------------------------------  

24.11.3 Bahwa Terlapor tidak terbukti membuat perjanjian jual beli 

gas (PJBG) dengan klausula tidak berimbang karena sudah 

menjadi prinsip bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati 

oleh para pihak dan telah memenuhi syarat sahnya 

perjanjian, maka perjanjian mengikat bagi para pihak yang 

menyepakatinya, dan tidak dapat disebut sebagai perjanjian 

yang tidak berimbang apabila sudah disepakati. ----------------  

24.11.4 Bahwa Terlapor tidak terbukti telah menghambat pelaku 

usaha lain dalam hal ini Pertagas Niaga untuk masuk dalam 

pasar gas industri di Medan karena sama sekali tidak ada 

tindakan aktif dari Terlapor untuk berupaya menghalang-

halangi Pertagas Niaga memasarkan produknya di Medan 

Sumatera Utara.   -----------------------------------------------------  

24.12 Maka berdasarkan uraian kesimpulan di atas, mohon kepada Yang 

Mulia Majelis Komisi agar menyatakan dan memutus perkara ini 

sebagai berikut:   -----------------------------------------------------------------  

24.12.1 Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Praktek 

Monopoli dalam Penentuan Harga Gas Industri di Area 

Medan Sumatera Utara oleh Terlapor yang diajukan oleh Tim 

Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk 

seluruhnya.   -----------------------------------------------------------  
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24.12.2 Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Praktek 

Monopoli dalam Penentuan Harga Gas Industri di Area 

Medan Sumatera Utara yang diajukan oleh Tim Investigator 

Komisi Pengawas Persaingan tidak terbukti. ----------------------  

24.12.3 Menyatakan Terlapor tidak melakukan pelanggaran Pasal 17 

UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam penetapan harga gas 

Industri di area Medan, Sumatera Utara.  -------------------------  

24.12.4 Demikian kesimpulan terhadap perkara a quo ini 

disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  

26. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis 

Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, 

maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 

37/KMK/Kep/VIII/2017  tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 

Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 

30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai 

dengan tanggal 05 Oktober (vide bukti A70); --------------------------------------  

27. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan 

Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi 

melalui Keputusan Komisi Nomor 47/KPPU/Kep.3/VIII/2017 tanggal 22 

Agustus 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi 

pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-

L/2016 (vide bukti A71);   -----------------------------------------------------------  

28. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada Terlapor (vide bukti A74); -----  

29. Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi 

pada pemeriksaan lanjutan dan perpanjangan pemeriksaan lanjutan 

dengan agenda Pemeriksaan saksi dan ahli, yang pada pokoknya Majelis 

Komisi sebagai berikut (vide bukti B1-B25); ---------------------------------------  

28.1 Sdr Heri P Siga Lingging selaku Direktur PT Aica Mugi Indonesia 

sebagai Saksi pada tanggal 18 Mei 2017 (vide bukti B3);  -------------  ------------------   

28.2 Sdr. Nurbahagia selaku Direktur PT Intan Suar Kartika sebagai 

saksi pada tanggal 18 Mei 2017 (vide bukti B4); ------------------------  

28.3 Sdr. Erniwati selaku Direktur PT Universal Gloves sebagai saksi 

pada tanggal 18 Mei 2017 (vide vide bukti B5); --------------------------  

28.4 Sdr. Drs.Sartono selaku Direktur PT Latexindo Toba Perkasa 

sebagai saksi pada tanggal 18 Mei 2017 (vide bukti B6); --------------  
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28.5 Sdr. Gimin Tanno selaku Direktur PT Gunung Gahapi Sakti sebagai 

ahli pada tanggal 18 Mei 2017   (vide bukti B7); -------------------------  

28.6 Sdr. Johan Brien selaku Ketua Asosiasi Perusahaan Gas (APIGAS) 

Sumatera Utara sebagai saksi pada tanggal 18 Mei 2017 (vide bukti 

B8);  -----------------------------------------------------------------------------  

28.7 Sdr. Pradeep Kumar,SH selaku Direktur PT Soci Mas sebagai saksi 

pada tanggal 19 Mei 2017 (vide bukti B9); --------------------------------  

28.8 Sdr.Maharani Indah Kesuma,SS selaku Direktur PT Kedaung 

Medan Industrial sebagai saksi pada tanggal 19 Mei 2017 (vide 

bukti B10); ---------------------------------------------------------------------  

28.9 Sdr. Habib IR selaku Direktur PT Jui Shin Indonesia sebagai saksi 

pada tanggal 21 Juli 2017 (vide bukti B11); ------------------------------  

28.10 Sdr. Ali Saleh Sulaiman selaku Direktur PT Pacific Medan Industry 

sebagai saksi pada tanggal 21 Juli 2017 (vide bukti B12); -------------  

28.11 Sdr. Noeptaken Poerba,SH selaku Direktur PT Uci Utama sebagai 

saksi pada tanggal 21 Juli 2017 (vide bukti B13);-----------------------  

28.12 Sdr. Imam Setiawan selaku Direktur PT Pertamina EP sebagai saksi 

pada tanggal 15 Agustus 2017 (vide bukti B13.1); ----------------------  

28.13 Sdr. Nelson Manalu sebagai saksi pada tanggal 24 Agustus 2017 

(vide bukti B14); ---------------------------------------------------------------  

28.14 Sdr. Hong Bo Yeng dan Junaidi selaku mewakili PT Sari Incofood 

Corporation sebagai saksi pada tanggal 24 Agustus 2017 (vide 

bukti B15);  --------------------------------------------------------------------  

28.15 Sdr. Sulistiawan selaku mewakili PT Perta Arun Gas sebagai saksi 

pada tanggal 4 September 2017 (vide bukti B16); -----------------------  

28.16 Sdr. Charles Kennedy selaku Direktur PT Surya Buana Mandiri 

sebagai saksi pada tanggal 08 September 2017 (vide bukti B17); ----  

28.17 Sdr. Prahasto W Pamungkas selaku Ahli Perjanjian sebagai ahli 

pada tanggal 11 September 2017 (vide bukti B18); ---------------------  

28.18 Sdri. Linda Sunarti selaku PT Pertagas Niaga sebagai Direktur PT 

Pertagas Niaga pada tanggal 20 September 2017 (vide bukti B19); --  

28.19 Sdr. Rudy Arbi Halasan dan Edward Gorasinatra selaku ahli 

pemerintah sebagain ahli pada tanggal 20 september 2017 (vide 

bukti B20);  --------------------------------------------------------------------  

28.20 Sdr. Dr. Ing Deendarlianto,ST.,M.Eng selaku KepalaPusat Studi 

Energy UGM sebagai ahli pada tanggal 22 september 2017 (vide 

bukti B21);  --------------------------------------------------------------------  

28.21 Sdr. Maidir selaku Direktur PT Smart,Tbk sebagai saksi pada 

tanggal 22 september 2017 (vide bukti B22); ----------------------------  
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28.22 Sdr.Fasail Batubara selaku ahli pada tanggal 22 september 2017 

(vide bukti B24); ---------------------------------------------------------------  

28.23 Sdr. Adi Munandir selaku Direktur Utama PT Perusahaan Gas 

Negara, Tbk sebagai terlapor pada tanggal 26 september 2017 (vide 

bukti B25);   -----------------------------------------------------------------  

30. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan 

Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan 

Penetapan Komisi Nomor 33/KPPU/Pen/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 

tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 (vide 

bukti A_121);  ----------------------------------------------------------------------------  

31. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, 

Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 57/KPPU/Kep.3/X/2017 

tanggal 03 Oktober 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai 

Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-

L/2016 (vide bukti A123);  -----------------------------------------------------------  

32. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan 

Musyawarah Majelis kepada Terlapor (vide bukti A122); ------------------------  

33. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, 

Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup 

untuk mengambil putusan; ----------------------------------------------------------  

 

TENTANG HUKUM 

 

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-

masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para 

Saksi, keterangan para Ahli, keterangan Terlapor, surat-surat dan atau 

dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh 

Investigator maupun Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, 

menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup 

tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999  yang dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara 

Nomor 09/KPPU-L/2016. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis 

Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu:  --------------------------------  

1. Tentang Identitas Terlapor;  ----------------------------------------------------   

2. Tentang Dugaan Pelanggaran;  ----------------------------------------------------   

3. Tentang Pasar Bersangkutan;  ----------------------------------------------------   

4. Tentang Kebijakan Pemerintah Terkait Industri Gas Bumi Nasional; --------  

5. Tentang Kewenangan KPPU dalam Perkara a quo;-------------------------------  

6. Tentang Industri Gas Bumi di Medan, Sumatera Utara; -----------------------  
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7. Tentang Praktek Monopoli; -----------------------------------------------------------  

8. Tentang Dampak;  --------------------------------------------------------------------  

9. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999; -------------------  

 

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -------------  

1 Tentang Identitas Terlapor;  --------------------------------------------------------------------  

Menimbang bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor adalah sebagai berikut; 

1.1 Terlapor, PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk. (untuk 

selanjutnya disebut Terlapor) pada awalnya bernama Firma L. J. N. 

Eindhoven & Co. Gravenhage yang didirikan pada tahun 1859. 

Kemudian, pada tahun 1950, pada saat diambil alih oleh Pemerintah 

Belanda, Perusahaan diberi nama NV. Netherland Indische Gaz 

Maatschapij (NV.NIGM). Pada tahun 1958, saat diambil alih oleh 

Pemerintah Republik Indonesia, nama Perusahaan diganti menjadi 

Badan Pengambil Alih Perusahaan-perusahaan Listrik dan Gas 

(BP3LG) yang kemudian beralih status menjadi BPU - PLN pada tahun 

1961. Pada tanggal 13 Mei 1965, berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No. 19/1965, Perusahaan ditetapkan sebagai perusahaan negara dan 

dikenal sebagai Perusahaan Negara Gas (PN. Gas). Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1984, PN. Gas diubah menjadi 

perusahaan umum (Perum) dengan nama Perusahaan Umum Gas 

Negara;  ----------------------------------------------------------------------------  

1.2 Bahwa status Perusahaan diubah dari Perum menjadi perusahaan 

perseroan terbatas yang dimiliki oleh negara (Persero) dan namanya 

berubah menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1994 dan Akta Pendirian 

Perusahaan No. 486 tanggal 30 Mei 1996 yang diaktakan oleh Notaris 

Adam Kasdarmaji, S.H. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-7729 

HT.01.01.Th.96. tanggal 31 Mei 1996 dan diumumkan dalam 

Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 8508 Tambahan 

Berita Negara No. 80 tanggal 4 Oktober 1996; ------------------------------  

1.3 Bahwa Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali 

perubahan selama periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2015, yang terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 23 dan 24 dari 

Notaris Fathiah Helmi, S.H., tanggal 6 April 2015, masing-masing 

terkait perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahan 

susunan Dewan Komisaris. Perubahan ini telah dilaporkan dan 

diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
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Indonesia masing-masing dalam Surat Penerimaan No. AHU-

AH.01.03-0928400 dan No. AHU-AH.01.03-0928392 tanggal 29 April 

2015;   -----------------------------------------------------------------------------  

1.4 Bahwa Terlapor memperoleh pernyataan efektif dari badan Pengawas 

Pasar Modal Pada tanggal 5 Desember 2003 untuk melakukan 

penawaran umum saham perdana kepada masyarakat sebanyak 

1.296.296.000 saham, yang terdiri dari 475.309.000 saham dari 

investasi saham Pemerintah Republik Indonesia, pemegang saham 

perseroan dan 820.987.000 saham baru. Komposisi Pemegang Saham 

adalah Pemerintah : 56.96% dan Publik : 43.04%. Saham perusahaan 

telah dicatatkan dalam Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya 

pada tanggal 15 Desember 2003 dengan kode transaksi perdagangan 

“PGAS”;  ----------------------------------------------------------------------------  

1.5 Bahwa usaha utama dari Terlapor adalah distribusi dan transmisi gas 

bumi ke pelanggan industri, komersial dan rumah tangga; --------------  

1.6 Bahwa kegiatan usaha Terlapor adalah penyaluran gas bumi melalui 

sistem pipa (atau moda lain seperti CNG) baik yang langsung 

terhubung dengan sumur produksi ataupun melalui receiving 

terminal LNG;   -------------------------------------------------------------------  

1.7 Bahwa Terlapor dalam proses persidangan memberikan kuasa penuh 

kepada Muhammad Yahdi Salampessy, S.H., M.H. dan Jackson 

Renold, S.H.,  konsultan hukum pada kantor hukum Total Consulting 

Law Firm, yang beralamat di Jalan Raya Rawa Bambu Nomor 14C, 

Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Indonesia, berdasarkan Surat 

Kuasa Division Head Legal Nomor 012800.Sku/HK.03/LGL/2017 

tanggal 10 April 2017 Jo. Surat Kuasa Presiden Direktur PT. 

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Nomor 

003400.Sku/HK.03.01/PDO/2017 tanggal 10 April 2017; ---------------  

2 Tentang Dugaan Pelanggaran;  ------------------------------------------------------------------  

2.1 Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara a quo adalah dugaan 

pelanggaran ketentuan Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang 

menyatakan:  --------------------------------------------------------------------  

Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 

(1) 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  

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan 
atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila: 
a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada 
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substitusinya; atau 
b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam 

persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau satu 
pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih 
dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang 
atau jasa tertentu. 

c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 
lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu.” 

 

3 Tentang Pasar Bersangkutan;  --------------------------------------------------------------------  

3.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan  Kesimpulannya, 

Investigator pada pokoknya menyatakan pasar bersangkutan dalam 

perkara a quo adalah penjualan dan penyaluran gas bumi yang 

disalurkan melalui pipa distribusi Terlapor untuk Pelanggan Industri 

di Area Medan, Sumatera Utara; ----------------------------------------------  

3.2 Bahwa atas penentuan pasar bersangkutan tersebut Terlapor 

menyatakan Investigator tidak digunakannya metode yang benar 

dalam penentuan pasar bersangkutan dalam perkara A quo; ------------  

3.3 Berkaitan dengan pasar bersangkutan tersebut Majelis Komisi 

berpendapat sebagai berikut;  -------------------------------------------------  

3.3.1 Berdasarkan ketentuan  Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999 

didefinisikan mengenai pasar bersangkutan dengan 

menyatakan;  -----------------------------------------------------------  

“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” ---------------------  

3.3.2 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999 tersebut, 

cakupan pengertian pasar bersangkutan meliputi dua 

perspektif, yaitu pasar berdasarkan produk dan pasar 

berdasarkan geografis; -------------------------------------------------  

3.3.3 Pasar produk;  -----------------------------------------------------------  

3.3.3.1 Secara umum pendekatan yang dapat digunakan untuk 

menentukan suatu produk merupakan substitusi 

ataukah tidak biasanya dilihat dari sisi kegunaan 

(fungsi), karakteristik dan harga; -------------------------  

3.3.3.2 Dari sisi kegunaan atau fungsi mungkin gas bumi 

memiliki kesamaan dengan bahan bakar yang lain 

seperti solar, batubara, cangkang sawit, MFO atau 

gas tabung (LPG) yaitu dapat berfungsi untuk 

menjalankan mesin-mesin industri; ----------------------  
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3.3.3.3 Namun demikian dari sisi karakteristik gas bumi 

menjadi favorit karena penggunaannya lebih 

sederhana, efisien, ramah lingkungan, hemat tempat 

penyimpanan dan pembuangan limbah, dan lebih 

mudah maintenance-nya (vide B3,B17, B15). Selain 

itu, pemilihan bahan bakar tidak dapat 

dipertukarkan secara mudah dari jenis bahan bakar 

yang satu ke bahan bakar yang lain karena 

pertimbangan karakteristik alat yang digunakan 

dimana diperlukan modifikasi peralatan untuk 

perpindahan penggunaan bahan bakar tertentu, 

terlebih lagi produk yang dimaksud dalam perkara a 

quo menggunakan pipa dalam penyalurannya 

sehingga tidak serta merta dapat dilakukan 

penggantian bahan bakar;----------------------------------  

3.3.3.4 Bahwa dari segi harga, harga gas bumi relatif lebih 

murah dibandingkan jenis bahan bakar lainnya, 

bahkan beberapa saksi mengakui relatif lebih murah 

dibandingkan jenis bahan bakar lainnya. Biaya 

maintenance gas bumi lebih murah daripada solar 

(vide B17). Harga MFO naik turun, tapi lebih murah 

dibandingkan dengan harga gas (vide B10). Harga 

solar industri jauh lebih mahal, sementara harga 

batubara relatif lebih murah tapi tidak efisien karena 

harus mengeluarkan biaya untuk limbah batu bara 

(vide B9). Harga LPG lebih mahal dibandingkan 

dengan harga gas (vide B6). Harga solar lebih mahal 

dibandingkan dengan harga gas (vide B22); -------------  

3.3.3.5 Bahwa atas dasar fakta dan analisa tersebut maka 

Majelis Komisi sependapat dengan pasar produk yang 

ditetapkan oleh Investigator yaitu gas bumi yang 

disalurkan melalui pipa distribusi untuk Pelanggan 

Industri dimana harga jualnya ditentukan oleh 

penjual yang dalam perkara a quo oleh Terlapor; ------  

3.3.4 Pasar Geografis; ---------------------------------------------------------  

3.3.4.6 Bahwa yang dimaksud dengan pasar geografis adalah 

jangkauan pemasaran dari produk tertentu dimana 

dalam perkara a quo Terlapor memiliki penguasaan 

pasar penjualan gas bumi melalui pipa untuk 

industri di wilayah atau area Medan; ---------------------  
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3.3.4.7 Berdasarkan permasalahan dalam perkara  aquo 

bahwa perilaku praktek monopoli dilakukan Terlapor 

adalah di Area Medan, Sumatera Utara yang meliputi 

wilayah operasi penyaluran gas bumi melalui pipa 

sebagai berikut:  -------------------------------------------  

a. Belawan; --------------------------------------------------  

b. Kawasan Industri Medan 1 dan 2;  ------------------  

c. Labuhan Deli;  -------------------------------------------  

d. Seluruh Area Medan Kota;  ----------------------------  

e. Binjai;  ----------------------------------------------------  

f. Tanjung Morawa;  ---------------------------------------  

g. Hamparan Perak dan  ----------------------------------  

h. Wampu ---------------------------------------------------  

3.3.4.8 Bahwa konsumen di area Medan tidak dapat 

mendapatkan pasokan gas bumi melalui pipa selain 

dari Terlapor atau setidak-tidaknya sebagaian besar 

pasokan gas bumi di area Medan dilakukan oleh 

Terlapor;  

3.3.4.9 Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Pasar 

Gerografis dalam perkara a quo adalah Area Medan; --  

3.3.5 Dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan Tim 

Investigator bahwa pasar bersangkutan dalam perkara a quo 

adalah penjualan dan penyaluran gas bumi yang disalurkan 

melalui pipa distribusi Terlapor untuk Pelanggan Industri di 

Area Medan, Sumatera Utara; ----------------------------------------  

4 Tentang Kebijakan Pemerintah Terkait Harga Gas Bumi Nasional; --------  

4.1 Regulasi dan Kebijakan Awal Terkait Harga Gas Bumi; -------------------  

4.1.1 Bahwa pada tahun 2001 diterbitkan Undang-undang Nomor 

22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; -------------------  

4.1.2 Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 28 Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 2001 dinyatakan: ----------------------------------  

Pasal 28 

(1) Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang 
dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang 
ditetapkan oleh Pemerintah  

(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan 
pada mekanisme persaingan 

(3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial 
Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu. 
 

4.1.3 Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka harga gas bumi 

ditentukan dengan mengikuti mekanisme pasar; -----------------  ------------------  
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4.1.4 Selanjutnya sebagai pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2001 

tersebut, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas 

Bumi;  --------------------------------------------------------------------  

4.1.5 Berdasarkan ketentuan BAB XII Pasal 72 PP Nomor 36 tahun 

2004 tersebut dinyatakan:---------------------------------------------  

Pasal 72 

(1) Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas bumi, kecuali Gas 
Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, diserahkan 
pada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan 
transparan.  

(2) Harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dan 
ditetapkan oleh Badan Pengatur dengan mempertimbangkan 
aspek teknis dan ekonomis atas penyediaan Gas Bumi serta 
sesuai dengan kebijakan harga yang ditetapkan Pemerintah.  

(3) Badan Pengatur melaksanakan pengawasan atas harga 
Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2) 
 

4.1.6 Atas dasar ketentuan tersebut, maka penentuan harga gas 

bumi untuk kepentingan selain rumah tangga dan pelanggan 

kecil diserahkan kepada mekanisme pasar; ------------------------  

4.1.7 Bahwa pada tanggal 21 Desember 2004, Mahkamah Konstitusi 

mengeluarkan Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 

terkait permohonan pengujian Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas 

Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  ------------------------------------------------  

4.1.8 Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 

tersebut, Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyatakan 

menyatakan Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata 

“diberi wewenang”, Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-

kata “paling banyak”, dan Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; --------------------  

4.2 Kebijakan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; --------------------------  

4.2.1 Bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 

002/PUU-I/2003 maka diterbitkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan 
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Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha 

Hilir Minyak dan Gas Bumi; ------------------------------------------   

4.2.2 Berdasarkan ketentuan PP Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 72 

tersebut dinyatakan bahwa “Harga Bahan Bakar Minyak dan 

Gas Bumi diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah”; --------  

4.2.3 Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-

udangan tersebut, pada tanggal 30 Juni 2008 pemerintah 

(dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) telah 

menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan 

Harga Jual Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi; ----------------  

4.2.4 Berdasarkan peraturan menteri tersebut ditetapkan 2 (dua) 

kategori bahan bakar gas yaitu: --------------------------------------  

4.2.4.1 Bahan Bakar Tertentu; dan -------------------------------  

4.2.4.2 Bahan Bakar Umum; ---------------------------------------  

4.2.5 Bahwa bahan bakar tertentu adalah bahan bakar yang diolah 

dari minyak, bumi atau gas bumi dengan jenis, standar dan 

mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu, 

yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan 

karena kondisi tertentu, seperti jenisnya, 

pengguna/penggunaannya, kemasannya dan/atau wilayah 

dan merupakan bahan bakar yang masih harus diberikan 

subsidi, sehingga penetapan harganya ditetapkan oleh Menteri 

(Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 angka 2 Permen ESDM Nomor 21 

Tahun 2008);  -----------------------------------------------------------  

4.2.6 Bahwa bahan bakar umum adalah bahan bakar yang berasal 

dari gas bumi atau diolah dari minyak bumi atau gas bumi 

yang pemanfaatannya tidak mempengaruhi hajat hidup orang 

banyak dan tidak membebani keuangan negara, merupakan 

bahan bakar yang tidak diberikan subsidi, sehingga penetapan 

harganya ditetapkan oleh Badan Usaha (Pasal 1 angka 2 dan 

Pasal 2 angka 3 Permen ESDM Nomor 21 Tahun 2008); ---------  

4.2.7 Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 

Tahun 2008 Pasal 5, harga jual eceran Bahan Bakar Umum 

ditetapkan oleh Badan Usaha berdasarkan; ------------------------  

4.2.7.3 kemampuan daya beli konsumen dalam negeri;  ------  

4.2.7.4 kesinambungan penyediaan dan pendistribusian; ----  

4.2.7.5 tingkat keekonomian dengan marjin yang wajar; ------  
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4.2.8 Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Energi 

dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009 tentang 

Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui pipa Pasal 21 diatur bahwa 

harga jual gas bumi melalui pipa yang terdiri: ---------------------  

4.2.8.6 Harga Jual Gas Bumi melalui pipa untuk pengguna 

rumah tangga dan pelanggan kecil ditetapkan oleh 

Badan Pengatur; ------------------------------------------  

4.2.8.7 Harga Jual Gas Bumi melalui pipa untuk pengguna 

tertentu ditetapkan oleh Menteri; ----------------------  

4.2.8.8 Harga Jual Gas Bumi melalui pipa untuk pengguna 

umum ditetapkan oleh Badan Usaha dan wajib 

dilaporkan kepada Menteri; ----------------------------  

4.2.9 Bahwa harga jual gas bumi melalui pipa untuk pengguna 

umum ditetapkan oleh Badan Usaha dengan berpedoman 

pada;  --------------------------------------------------------------------  

4.2.9.9 kemampuan daya beli konsumen gas bumi dalam 

negeri; ------------------------------------------------------  

4.2.9.10 kesinambungan penyediaan dan pendistribusian 

gas bumi; --------------------------------------------------  

4.2.9.11 tingkat keekonomian dengan margin yang wajar 

bagi Badan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa; --  

4.2.10 Berkaitan dengan penentuan harga gas bumi untuk pengguna 

umum tersebut, Ahli dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas 

Bumi memberikan keterangan pada Sidang Majelis Komisi 

pada tanggal 20 September 2017 yang menyatakan pada 

pokoknya bahwa mekanisme penentuan harga gas di hilir 

dilakukan secara business to business (B to B), dan badan 

usaha melakukan pelaporan atas transaksi tersebut kepada 

Menteri sebagai bentuk pengawasan; --------------------------------  

4.2.11 Selain itu Majelis juga menilai berdasarkan keterangan ahli 

Faisal Basri didapatkan keterangan sebagai berikut; -------------  

27.  Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Apa betul sekarang ini kondisi 2015 lalu 

harga gas mulai stabil? 

 Jawaban  Ada titah dari presiden pokoknya harga gas 

$6 

28.  Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Termasuk sumut? 
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 Jawaban Ya, karena pemerintah bersedia 

menunrunkan harga asal gas nya dengan 

cara bagian hulu dikurangi kemudian 

ditetapkan margin dan tol fee juga 

diturunkan mungkin ada tim evaluasi. 

Contoh harga BBM 1 harga dari sabang 

sampai merauke, itu menyebabkan 

pertamina rugi sampai 800 M pemerintah 

bisa menentukan harga di bawah ongkos 

selisih bisa masuk subsidi di APBN tapi ini 

  pemerintah tidak mau membebankan ke 

pertamina pemerintah berhak menetapkan 

di bawah ongkos harusnya diberikan 

subsidi ada di APBN accountable kalau 

sekarang sudah ditetapkan sampai 2018 

(tarif listrik, LPG, BBM) subsidi tidak akan 

dinaikkan kalau di perpres akan di evaluasi 

harga BBM setiap 3 bulan sekali beban 

pemerintah subsidi BBM tidak naik APBN 

bebankan pad apertamina maka pertamina 

rugi 27 T pendapatan pertamina ke kas 

negara juga turun 

108. T Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Pelaku usaha akhirnya insiatif membuat 

peraturan sendiri yang memberikan 

services kepada konsumen memang tidak 

ada intervensi dari pemerintah apa yang 

disebut force majeure kemudian ada juga 

bagaimana kalau pelaku usaha tidak bias 

perform gas ini kan unik bias saja volume 

kurang sehingga pada saat pembayaran 

tidak bisa turun tapi tetap pembayaratn 

kalau lebih surcharge itu kan tidak ada 

aturannya yang ada diatur pelaku usaha 

ini kan tidak ada jangkauan pemerintah? 

Jawaban  Ini adalah in the absence of governance 

regulation, yang menentukan arah bursa 

komoditi adalah keputusan presiden tapi 

PP belum keluar di tengah kekosongan 

hukum ini memanfaatkan celah hukum 

akhirnya dibuat peraturan untuk mencari 

degree of manuverity ini yang  kita 

takutkan.  

 

4.2.12 Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Komisi 

menyimpulkan bahwa pada prakteknya kebijakan pemerintah 

terkait dengan harga gas bumi untuk pengguna umum (bukan 

untuk rumah tangga, pelanggan kecil dan pengguna 

tertentu/khusus) ditentukan oleh badan usaha; ------------------  

5 Tentang Kewenangan KPPU dalam Perkara a quo; -------------------------------  

5.1 Bahwa Terlapor dalam kesimpulannya pada pokoknya menyampaikan 

dalam menetapkan harga jual gas bumi merupakan suatu perbuatan 

hukum dalam rangka melaksanakan perintah dan amanat peraturan 

perundang-undangan yang sumber kewenangannya juga berasal dari 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----------------------------  
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5.2 Bahwa Terlapor juga menyatakan Tindakan PGN dalam menetapkan 

harga termasuk dalam tindakan Badan Tata Usaha Negara sehingga 

harus dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----  

5.3 Atas pendapat tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan 

sebagai berikut:   ----------------------------------------------------------------  

5.3.1 Bahwa dalam prakteknya berdasarkan ketentuan Peraturan 

Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan bahwa harga 

jual eceran Bahan Bakar Umum ditetapkan oleh Badan Usaha 

berdasarkan (a) kemampuan daya beli konsumen dalam 

negeri, (b) kesinambungan penyediaan dan pendistribusian, 

dan (c) tingkat keekonomian dengan marjin yang wajar; ---------  

5.3.2 Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri ESDM 

Nomor 09 Tahun 2009 diatur mengenai harga jual gas bumi 

pada Pasal 21 Bab IV yang menyatakan: ---------------------------  

Pasal 21  

(1) Harga jual Gas Bumi melalui pipa terdiri atas:  

a. harga jual Gas Bumi melalui pipa untuk pengguna rumah 
tangga dan pelanggan kecil;  

b. harga jual Gas Bumi melalui pipa untuk pengguna 
tertentu; dan  

c. harga jual Gas Bumi melalui pipa untuk pengguna 
umum.  

(2) Harga jual Gas Bumi melalui pipa untuk pengguna rumah 
tangga dan pelanggan kecil sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a diatur dan ditetapkan oleh Badan Pengatur. 

(3) Harga jual Gas Bumi melalui pipa untuk pengguna tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b ditetapkan 
oleh Menteri.  

(4) Harga jual Gas Bumi melalui pipa untuk pengguna umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan 
oleh Badan Usaha dengan berpedoman pada:  

a. kemampuan daya beli Konsumen Gas Bumi dalam 
negeri;  

b. kesinambungan penyediaan dan pendistribusian Gas 
Bumi;  

c. tingkat keekonomian dengan margin yang wajar bagi 
Badan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa.  

(5) Penetapan harga jual Gas Bumi melalui pipa untuk 
pengguna umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
wajib dilaporkan kepada Menteri 

5.3.3 Atas dasar ketentuan tersebut, Majelis Komisi berpendapat 

bahwa tidak ada kewenangan khusus yang diberikan 

peraturan perundang-undangan yang didelegasikan 

pemerintah kepada Terlapor khususnya terkait dengan 

penentuan harga jual gas bumi melalui pipa. Peraturan – 
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peraturan tersebut hanya memberikan penegasan bahwa 

harga jual gas bumi melalui pipa untuk pengguna umum 

ditentukan sendiri oleh badan usaha selaku penjual 

sebagaimana produk-produk umumnya; ---------------------------  

5.3.4 Bahwa pengaturan penentuan harga jual tersebut sangat 

berbeda dengan mekanisme penentuan tarif dasar listrik yang 

diatur berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang 

Ketenagalistrikan dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana 

ditegaskan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 

2009 Pasal 5 yang menyatakan: --------------------------------------  

Pasal 5  

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik 
reguler dan tarif Tenaga Listrik prabayar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan oleh Direksi  
PT Perusahaan Listrik negara (Persero) 

Atas dasar ketentuan tersebut, Majelis Komisi berpendapat 

bahwa sangat jelas terdapat perbedaan pengaturan 

mekanisme penentuan harga jual gas bumi untuk pengguna 

umum dengan penentuan tarif tenaga listrik, dimana dalam 

penentuan harga jual gas bumi untuk pengguna umum 

melalui pipa sama sekali tidak menyebutkan pendelegasikan 

kewenangan khusus kepada Terlapor; ------------------------------  

5.3.5 Bahwa pendapat Majelis Komisi tersebut diperkuat dengan 

peraturan dan bukti sebagai berikut: --------------------------------  

5.3.5.1 Ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri 

ESDM Nomor 09 Tahun 2009  yang menyatakan: --  

“ Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk 
badan hukum yang menjalankan jenis usaha 
bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ” 

 
Dengan demikian, pengertian  badan usaha yang 

dimaksud tersebut adalah siapa saja atau badan 

hukum mana saja yang menjalankan jenis usaha 

bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Sehingga tidak menunjuk secara khusus pada 

Terlapor;  

5.3.5.2 Keterangan Ahli dari Direktorat Jenderal Minyak dan 

Gas Bumi memberikan keterangan pada Sidang 

Majelis Komisi pada tanggal 20 September 2017 

yang menyatakan pada pokoknya bahwa 

mekanisme penentuan harga gas di hilir dilakukan 

secara business to business (B to B); ------------------  

5.3.5.3 Bagian Menimbang Peraturan Menteri ESDM Nomor 

21 Tahun 2008 yang secara tegas menyatakan: ----  

a. ........ 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
sesuai dengan masukan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU) tanggal 30 Juni 
2008 perlu menetapkan Pedoman 
Penetapan Harga Jual Bahan Bakar 
Minyak dan Gas Bumi dalarn suatu 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral. 

5.3.6 Atas dasar hal tersebut, maka Majelis Komisi berpendapat 

bahwa kegiatan usaha jual beli gas bumi untuk pengguna 

umum sebagaimana dilakukan oleh Terlapor merupakan 

kegiatan usaha yang masih dalam ruang lingkup kewenangan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha; --------------------------------  

6 Tentang Industri Gas Bumi di Medan, Sumatera Utara; ------------------------  

6.1 Berdasarkan alat bukti persidangan diperoleh fakta bahwa Terlapor 

merupakan badan usaha milik negara yang diberikan izin usaha 

niaga gas bumi melalui pipa yang menyalurkan gas bumi di Area 

Medan – Sumatera Utara untuk kebutuhan seluruh segmen 

pelanggan; ----------------------------------------------------------------------  

6.2 Berdasarkan alat bukti persidangan diperoleh fakta bahwa Terlapor 

merupakan satu-satunya perusahaan yang melakukan kegiatan 

usaha niaga gas bumi melalui pipa distribusi (dedicated hilir) ke 

konsumen/pelanggan industri di Area Medan (vide B3, B7, B8, 

B25);   --------------------------------------------------------------------------  

6.3 Bahwa untuk wilayah Sumatera Utara, Terlapor telah  melakukan 

kegiatan usaha sejak tahun 1985 dengan nama               PT PGN 

(Persero) SBU Region III, dan berganti nama menjadi PGN Area 

Medan; --------------------------------------------------------------------------  
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6.4 Bahwa wilayah operasi penyaluran gas bumi melalui pipa distribusi 

milik Terlapor untuk Area Medan meliputi wilayah-wilayah sebagai 

berikut:  -------------------------------------------------------------------------  

6.4.1 Belawan; ---------------------------------------------------------------  

6.4.2 Kawasan Industri Medan I dan 2; ---------------------------------  

6.4.3 Labuhan Deli; ---------------------------------------------------------  

6.4.4 Seluruh Area Medan Kota; ------------------------------------------  

6.4.5 Binjai; ------------------------------------------------------------------  

6.4.6 Tanjung Morawa; -----------------------------------------------------  

6.4.7 Hamparan Perak; dan -----------------------------------------------  

6.4.8 Wampu;  

6.5 Bahwa pasokan gas di Area Medan diperoleh Terlapor mendapatkan 

pasokan gas dari beberapa sumber yaitu: --------------------------------  

6.5.1 PT Pertamina EP Lapangan Pangkalan Susu (decline); -------  

6.5.2 PT Pertamina EP Lapangan Pantai Pakam Timur (decline); --  

6.5.3 PT Pertamina EP Lapangan Benggala (shutdown); ------------  

6.5.4 Hasil Regasifikasi LNG Arun (new supply); ---------------------  

6.6 Bahwa pada pokoknya perkembangan pasokan gas yang diperoleh 

Terlapor di Sumatera Utara sejak tahun 2005 – September 2015 

dapat diuraikan sebagai berikut; -------------------------------------------  

6.6.1 Tahun 2010 - Agustus 2013, pasokan gas ke Terlapor 

berasal dari Pertamina EP dan PT Pertiwi Nusantara 

Resource (PNR); ----------------------------------------------------  

6.6.2 Pada bulan Agustus 2013, pasokan gas dari                       

PT Pertiwi Nusantara Resource terhenti sehingga pasokan 

gas hanya diperoleh Terlapor dari PT Pertamina EP;  --------  

6.6.3 Tanggal 1 Agustus 2015, pasokan gas diperoleh dari                

PT Pertamina EP (bersumber dari sumur gas Wampu) dan 

diperoleh dari PT Pertagas Niaga (bersumber dari hasil 

regasifikasi di LNG Arun).  ---------------------------------------     
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Pasokan Gas (yang diperoleh Terlapor di Sumatera Utara) 
(2005 – September 2015) 

 

 

6.7 Berdasarkan data volume penggunaan gas Sektor Industri di 

Sumatera Utara periode Bulan Januari 2013 s/d November 2015 

tercatat sebagai berikut;  ----------------------------------------------------  

No Bulan m3  No Bulan m3 

1 Jan-13 8.864,134  19 Jul-14 5.837,023 

2 Feb-13 7.436,915 
 

20 
Agust-

14 
5.465,531 

3 Mar-13 8.769,524  21 Sep-14 5.632,084 

4 Apr-13 8.183,946  22 Okt-14 5.769,367 

5 Mei-13 7.677,858  23 Nop-14 5.386,472 

6 Jun-13 7.163,457  24 Des-14 5.150,826 

7 Jul-13 6.806,203  25 Jan-15 4.631,955 

8 Agust-13 5.834,910  26 Feb-15 4.178,353 

9 Sep-13 5.756,758  27 Mar-15 4.157,225 

10 Okt-13 6.510,478  28 Apr-15 3.653,666 

11 Nop-13 8.547,146  29 Mei-15 3.280,828 

12 Des-13 9.482,779  30 Jun-15 3.248,187 

13 Jan-14 9.829,383  31 Jul-15 3.674,807 

14 Feb-14 8.896,757 
 

32 
Agust-

15 
6.283,574 

15 Mar-14 9.128,136  33 Sep-15 6.353,494 

16 Apr-14 6.784,102  34 Okt-15 5.723,867 

17 Mei-14 6.564,565  35 Nop-15 5.930,264 

18 Jun-14 6.048,023  36 Des-15 - 

6.8 Pada tahun 2015, PT Pertamina EP Pangkalan Susu tidak dapat 

memenuhi volume pasokan gas kepada Terlapor sesuai kontrak 

sebesar 6 MMSCFD, dan hanya dapat menyalurkan sebesar 4 

MMSCFD;   --------------------------------------------------------------------  
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6.9 Bahwa untuk mengatasi permasalahan defisit gas industri yang 

terjadi, Terlapor mencari sumber pasokan gas baru yang 

memungkinkan untuk memenuhi pasokan gas ke Medan Sumatera 

Utara. Alokasi yang didapat oleh Terlapor untuk menambah 

pasokan gas baru berupa LNG yang berasal dari ladang gas PT. 

Donggi-Senoro;   --------------------------------------------------------------  

6.10 Bahwa pasokan LNG dari PT. Donggi Senoro untuk Terlapor 

diadakan oleh PT. Pertagas Niaga. Kemudian karena tidak lagi 

terdapat pasokan gas dari sumur gas di daerah Sumatera Utara 

maka PT. Pertagas Niaga membuat perjanjian jual beli gas dengan 

PT. Pertamina sebagai Penjual LNG bagian negara pada tanggal 

pada tanggal 30 Juni 2015 dengan sebelumny  PT. Pertagas Niaga 

mengajukan permohonan alokasi gas kepada pemerintah;  ----------   

6.11 Bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan Direktur Utama PT 

Pertagas Niaga yang menyatakan ; ----------------------------------------  

“Pertamina persero adalah BUMN yang ditugaskan pemerintah 
sebagai penjual LNG bagian negara, karena ada permintaan dari 
beberapa calon konsumen di sumatera utara kepada kami dan tidak 
terdapatnya alokasi gas yang bersumber dari sumur gas yang 
tersedia, maka kami melakukan perjanjian jual beli gas (PJBG) LNG 
dengan pertamina persero, kemudian LNG tersebut dikapalkan dari 
donggi senoro ke arun, di arun di regas oleh perta arun gas, setelah 
diregas gas tersebut maka dialirkan oleh pertagas, melalui pipa 
transmisi arun belawan lalu kami melakukan penjualan kepada 
pembeli dimana saat itu hanya PGN. Saat itu tahun 2015” 

 
6.12 Bahwa harga LNG alokasi dari Donggi sampai di arun sebelum 

dilakukan proses regasifikasi telah ditetapkan oleh Pemerintah 

sebesar USD 7,80/MMBTU; -------------------------------------------------  

6.13 Bahwa dengan mempertimbangan harga alokasi LNG, Biaya 

Regasifikasi, Toll Fee yang harus ditanggung oleh PT. Pertagas 

Niaga maka Harga gas yang dialirkan ke Belawan kepada PGN pada 

periode 1 Agustus 2015 sampai dengan 30 November 2015 sebesar 

USD 13.80/MMBTU, dengan perhitungan sebagai berikut: -----------  

1.  Harga alokasi gas : USD 7.8 

2. Biaya Regasifikasi : USD 1.65 

3. Tol Fee : USD 2.78 

4. Biaya lain + Margin : USD 1.57 

 Total : USD 13.80 

6.14 Bahwa sebelum tanggal 1 Agustus 2015, Terlapor memperoleh 

pasokan gas dari PT Pertamina EP Pangkalan Susu. Gas ini 

bersumber langsung dari sumur gas tanpa ada proses tertentu dan 
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dapat langsung disalurkan melalui pipa transmisi dan pipa 

distribusi;   --------------------------------------------------------------------  

6.15 Bahwa sejak 1 Agustus 2015, Terlapor mendapat pasokan sekitar 

3-4 MMSCFD dari PT Pertamina EP dan 3-4 MMSCFD dari PT 

Pertagas Niaga. PT Pertagas Niaga membeli gas bumi dalam bentuk 

LNG ke PT Pertamina (Persero) dari Lapangan Donggi Senoro, 

kemudian dilakukan proses regasifikasi oleh PT Perta Arun Gas di 

Arun, Aceh. Gas tersebut kemudian disalurkan melalui pipa 

transmisi PT Pertagas untuk selanjutnya disalurkan melalui pipa 

distribusi milik Terlapor kepada konsumen/pelanggan; ---------------  

6.16 Bahwa alokasi gas yang bersumber LNG dari Donggi Senoro 

tersebut adalah berdasarkan keputusan alokasi gas yang 

ditetapkan oleh Menteri ESDM setelah melalui proses persetujuan 

SKK Migas dan Dirjen Migas (vide  B19); ---------------------------------  

6.17 Bahwa total pasokan dari kedua sumber tersebut yang diterima 

Terlapor pada kurun waktu bulan Agustus s/d November 2015 

adalah sebesar 1.060.614,15 MMBTU yang terdiri dari  PT 

Pertamina EP sebesar 600.739,40 MMBTU (57%) dan   PT Pertagas 

Niaga sebesar 459.874,75 MMBTU (43%); --------------------------------  

Bulan PT Pertamina EP PT Pertagas Niaga 

Agust-15 154.299,41 120.624,40 

Sep-15 141.523,96 130.866,79 

Okt-15 159.752,79 93.798,49 

Nop-15 145.163,24 114.585,07 

Total 600.739,40 459.874,75 

Persentase 57% 43% 

7 Tentang Praktek Monopoli;  ----------------------------------------------------------   

7.1 Tentang Harga yang berlebihan (excessive price); ---------------------------  

7.1.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator pada pokoknya 

menyatakan ;  -----------------------------------------------------------  

7.1.1.1 Berdasarkan keterangan para Saksi, Terlapor 

menaikkan harga gas secara sepihak pada tanggal 1 

Agustus 2015 melalui pemberitahuan via email pada 

tanggal 31 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 WIB (vide 

B3, B8, B17); -------------------------------------------------  

7.1.1.2 Selanjutnya Terlapor menyampaikan Surat kepada 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui 

Surat Nomor 015801.S/PP.01.01/COD/2015 tanggal 

28 Agustus 2015 perihal Laporan Penyesuaian Harga 

Jual Gas di Area Medan sebagaimana dimaksud pada 
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butir 7.1. di atas (vide C99). Hal ini menunjukkan 

Terlapor hanya melaporkan penyesuaian/menaikkan 

harga gas tersebut kepada Menteri, dan tidak 

meminta persetujuan kepada Menteri; ------------------  

7.1.1.3 Bahwa dengan adanya kenaikan harga gas per 1 

Agustus 2015, para pelanggan gas Terlapor 

menyatakan tidak mampu membayar dan 

mengajukan keberatan secara tertulis kepada 

Terlapor yaitu PT IntanMas Indologam,                         

PT Universal Gloves, PT Kedaung Medan Industrial, 

PT Industri Karet Deli, PT Growth Sumatra Industry, 

PT Maja Agung Latexindo,  PT Intan Havea Industry, 

PT Indorub Nusaraya,  PT Soci Mas  (vide C16, C26, 

C40, C41, C42, C59); ---------------------------------------  

7.1.1.4 Para pelanggan merasa tidak mampu membayar 

kenaikan harga gas karena tingginya biaya produksi 

dan tidak bersaingnya produk dengan pesaing dari 

daerah lain/negara lain yang membayar biaya gas 

jauh lebih murah. Misalnya Jawa Barat USD 

9,0/MMBTU, Jawa Timur USD 6.5/MMBTU, Batam 

USD 6,0/MMBTU, Singapore 3,87/MMBTU, Malaysia 

USD 3,58/MMBTU (vide C41). -----------------------------  

7.1.1.5 Berdasarkan keterangan beberapa Saksi, kenaikan 

harga gas tersebut tidak memperhatikan kemampuan 

daya beli perusahaan selaku konsumen/pelanggan 

gas. Kenaikan harga gas tersebut berpengaruh pada 

peningkatan biaya produksi (vide B7, B15); -------------  

7.1.1.6 Berdasarkan fakta persidangan, dalam melakukan 

konversi mata uang Rupiah ke US Dollar, Terlapor 

mengacu pada harga penjualan gas untuk pelanggan 

golongan P2 yaitu Rp 167.600/MMBTU + Rp 750/m3 

atau senilai USD 11,93/MMBTU + USD 

1,44/MMBTU. Asumsi kurs yang digunakan oleh 

Terlapor untuk menghitung harga gas tersebut 

adalah kurs par forward Bank Mandiri per 30 Juli 

2015 sebesar USD 1 = Rp.14.053, sedangkan untuk 

menghitung distribution cost, digunakan kurs USD 1 

= Rp 13.500 dengan asumsi konversi kalori 1 MMBTU 

= 26 m3, yang dapat disajikan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut;  ----------------------------------------------  
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Uraian Harga (Rp) Harga (USD) Asumsi kurs 

Harga gas 

tertimbang 

Rp 167.600/MMBTU USD 11,93/MMBTU Rp 14.053/USD 

Distribution cost Rp 750/m3 USD 1,44/MMBTU Rp 13.500/USD 

 

7.1.1.7 Bahwa harga gas sebesar USD 11,93/MMBTU 

merupakan HPP tertimbang dari 2 (dua) sumber gas 

yaitu dari PT Pertamina EP Pangkalan Susu dan dari 

PT Pertagas Niaga yang merupakan gas ex LNG --------  

7.1.1.8 Berikut uraian mengenai faktor-faktor pembentukan 

harga untuk gas yang dibeli dari                  PT 

Pertamina EP yang bersumber dari gas pipa adalah 

sebesar USD 9,16/MMBTU sebagaimana diuraikan 

oleh Terlapor sebagai berikut; -----------------------------  

Uraian Penjelasan 
USD/ 

MMBTU 

Sub 

Total 

Komoditas Gas Pipa  Harga Well Head Pangkalan Susu 8.24 8.24 

Biaya Pengangkutan Toll Fee Transmisi Pangkalan Brandan-Wampu 0.61 0.67 

PPN 10% 0.06 

Fuel + Loss Fuel Compressor 0.25 0.25 

Total Harga gas pipa PEP Pangkalan Susu 9.16 9.16 

 

7.1.1.9 Berikut uraian mengenai faktor-faktor pembentuk 

harga untuk gas yang dibeli dari PT Pertagas Niaga 

yang bersumber dari regasifikasi LNG sebagaimana 

dikemukakan oleh pihak Terlapor; ------------------------  

Uraian Penjelasan USD/ MMBTU Sub Total 

Komoditas LNG  Harga ex LNG Arun Kargo 1 7.80 7.80 

Biaya Regasifikasi Cost Regasifikasi Arun 1.50 1.65 

PPN 10% 0.15 

Biaya Pengangkutan Toll Fee Transmisi Arun-Belawan 2.53 2.78 

PPN 10% 0.25 

Biaya Niaga Gas GHV Losses 0.33 1.55 
Cost of Money 0.27 

Own used & BoG 0.65 

Margin BU Niaga 0.30 

Total Harga gas ex LNG 13.78 13.78 

 

7.1.2 Bahwa dalam kesimpulannya Terlapor pada pokoknya 

menyatakan;    ----------------------------------------------------------  

7.1.2.10 Terlapor telah mempertimbangkan kemampuan daya 

beli konsumen dalam negeri serta tingkat 

keekonomian dengan adanya fakta Terlapor yang 

telah melakukan sosialisasi dengan konsumen 

mengenai harga jual gas bumi yang ditetapkan oleh 

Terlapor. Sosialisasi yang dilakukan oleh Terlapor 
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merupakan bukti bahwa telah ada komunikasi antara 

Terlapor dan konsumen untuk mempertimbangkan 

dan mengukur kemampuan daya beli konsumen di 

wilayah Medan. Fakta ini dapat dibuktikan dengan 

adanya kegiatan survey kuesioner mengenai 

penetapan harga jual gas bumi yang disebarkan 

kepada para konsumen dari Terlapor;--------------------  

7.1.2.11 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti 

bahwa Terlapor dalam penentuan harga jual gas telah 

mempertimbangkan daya beli dari konsumen. 

Pertimbangan daya beli dari konsumen tersebut 

dilakukan dengan cara survei ke pelanggan, kegiatan 

sosialisasi baik berupa kegiatan pertemuan dan 

pengiriman surat pemberitahuan, serta menerima 

konfirmasi daya beli dan kesediaan dari pelanggan. 

Semua kegiatan tersebut dilakukan oleh Terlapor 

untuk memastikan bahwa perihal rencana kenaikan 

harga gas disertai alasan dan latar belakangnya 

sudah dilakukan dengan membertimbangkan daya 

beli dan disosialisasikan secara baik kepada 

konsumen; ----------------------------------------------------  

7.1.2.12 Bahwa sebelum dilakukan penetapan harga, tepatnya 

pada bulan Januari 2015, Terlapor sudah melakukan 

survei ke pelanggan dan melihat kebutuhan volume 

masing-masing atas tingkat harga yang 

memungkinkan. Dengan memperhatikan dinamika 

gas bumi di Medan, dimana sebelumnya dominan 

disuplai dengan sumur gas konvensional, kemudian 

menurun sehingga menyebabkan perubahan harga. 

Melalui surat nomor 047201.S/PP.00.00 

/SBUIII/2015 tertanggal 24 April 2015, sebagaimana 

ditampilkan di atas, Terlapor melakukan sosialisasi 

dan survei kembali kepada pelanggan mengenai 

kemungkinan adanya pasokan gas bumi dari LNG 

dengan harga yang berbeda dari sebelumnya. Indikasi 

harga yang disampaikan adalah 14-16 USD/MMBTU;  

7.1.2.13 Bahwa sebelum melakukan penerapan harga jual di 

Medan, konfirmasi daya beli konsumen sudah 

dilakukan melalui survei dan komunikasi melalui 
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Customer Management atau Sales Area Terlapor. Hal 

ini dikuatkan dengan adanya fakta persidangan yang 

dikemukakan oleh beberapa saksi pelanggan 

diantaranya yang dituangkan dalam Berita Acara 

Pemeriksaan, yaitu PT. Intan Swarkartika, PT. 

Latexindo Toba Perkasa, dan  PT. Universal Gloves, 

PT. Kedaung Medan, PT. Sochi Mas, PT. Sari Incofood, 

PT. Surya Buana Mandiri, dan PT. Smart Tbk yang 

mengkonfirmasi bahwa sebelum terjadi kenaikan 

harga pada 1 Agustus 2015, Terlapor telah 

mengirimkan surat pemberitahuan, sosialisasi, 

angket, dan beberapa pertemuan yang dilakukan 

guna membicarakan perihal rencana kenaikan harga 

disertai alasan dan latar belakangnya; -------------------  

7.1.2.14 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Terlapor, 

internal cost Terlapor di Medan saat perkara a quo 

adalah USD 1,44/MMBTU, sedangkan Pertagas Niaga 

adalah USD 1,57/MMBTU. Dapat dinilai sendiri 

bahwa Terlapor mengenakan biaya internal cost lebih 

rendah dibanding Pertagas Niaga. padahal Terlapor 

memiliki pipa 644 KM dan pelanggan lebih dari 

20.000 di daerah medan, sedangkan Pertagas Niaga 

tidak punya pipa;  -------------------------------------------  

7.1.2.15 Bahwa terkait harga tertimbang menurut 

Investigator, harga rata-rata tertimbang harusnya 

dihitung menggunakan realisasi pasokan gas. Dalam 

formula yang diterapkan Terlapor untuk menghitung 

harga rata-rata tertimbang, Terlapor menetapkan 

angka 4 untuk proyeksi pasokan Pertamina EP 

sedangkan 6 untuk proyeksi Pertagas Niaga. 

Kemudian Investigator mengemukakan bahwa 

realisasinya adalah kurang lebih 6 untuk Pertamina 

EP dan kurang lebih 4 untuk Pertagas Niaga, 

sehingga harusnya harga rata-rata tertimbang adalah 

USD 11,16/MMBTU. Hal ini adalah tidak tepat, 

karena dalam menghitung rata-rata tertimbang, 

Terlapor tidak dapat menggunakan realisasi sebagai 

acuan. Mengingat ketidakpastian pasokan dari 

Pertamina EP yang bersumber di sumur Pangkalan 

Susu. Sehingga suatu nilai harus ditentukan yaitu 
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nilai yang akan selalu terpenuhi, dalam hal ini adalah 

4;   ----------------------------------------------------------  

7.1.3 Atas hal tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan 

fakta sebagai berikut;  --------------------------------------------------  

7.1.3.16 Bahwa 1 (satu) kapal kargo LNG dari Donggi Senoro 

itu baru habis dalam satu tahun jika dialirkan 8,2 

MMSFD, sementara saat itu Terlapor hanya beli ± 3 

MMSCFD sehingga kami terbebani biaya storage dan 

kami menanggung cost of money di situ karena kargo 

baru habis ± 2 tahun untuk volume sebesar 3 

MMSCFD. Terlapor membayar berdasarkan volume 

pemakaian sesuai dengan penyaluran gas yang 

dihitung per bulan (vide B19 X). --------------------------  

7.1.3.17 Terlapor menyatakan mendapat pasokan dari                 

PT Pertamina EP sebesar 3-4 MMSCFD, dan dari PT 

Pertagas Niaga sebesar 3-4 MMSCFD); -------------------  

7.1.3.18 Bahwa Terlapor dalam persidangan menyatakan 

menetapkan proyeksi sebesar 6 MMBTUD; --------------  

7.1.4 Bahwa selanjutnya Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:  

7.1.4.19 Bahwa harga yang berlebihan (Excessive Price) dan 

tidak adil (unfair) terjadi ketika ada perusahaan yang 

memiliki posisi dominan menetapkan harga secara 

signifikan lebih tinggi daripada harga yang dihasilkan 

oleh suatu persaingan yang efektif atau di atas nilai 

ekonomi suatu produk; -------------------------------------  

7.1.4.20 Bahwa Majelis menilai berdasarkan fakta 

persidangan dalam melakukan penyaluran gas ke 

Indusri di Medan Sumatera Utara, Terlapor 

melakukan mixed gas yang berasal dari Pangkalan 

Susu yang merupakan sumber pasokan awal dengan 

gas yang berasal dari regasifikasi LNG di Arun;  --------  

7.1.4.21 Bahwa harga gas yang berasal dari Pangkalan Susu 

milik PT. Pertamina EP sebesar USD 9.16 dan harga 

tersebut jauh berbeda dengan harga gas hasil proses 

regasifikasi di Arun sebesar USD 13.8; ------------------   

7.1.4.22 Bahwa karena gas yang dijual oleh Terlapor kepada 

konsumen merupakan gas mixed maka dalam 

menetapkan harga jual gas, Terlapor harus 

melakukan penghitungan Harga Pokok Produksi 
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(HPP) Tertimbang agar tidak memberatkan konsumen 

dalam menanggung harga beli gas; -----------------------   

7.1.4.23 Bahwa Majelis Komisi menilai perhitungan HPP 

Tertimbang dilakukan dengan mengkalikan proyeksi 

volume dengan harga gas dari satu sumber pasokan 

gas ditambahkan dengan pengalian proyeksi volume 

dengan harga gas dari sumber pasokan gas lainnya 

yang kemudian dibagi dengan penjumlahan volume 

kedua sumber pasokan gas tersebut. Berikut 

merupakan rumusan perhitungan HPP Tertimbang 

dalam perkara a quo; ----------------------------------------  

 

     (Harga Beli PEP x Proyeksi Vol PEP) + (Harga Beli ARUN x Proyeksi Vol ARUN)  
       (Proyeksi Vol PEP + Proyeksi Vol ARUN)   

 

7.1.4.24 Bahwa berdasarkan rumus HPP Tertimbang tersebut, 

besaran HPP Tertimbang untuk mixed gas yang 

disalurkan ke Industri di Medan Sumatera Utara oleh 

PT. PGN sebesar USD 11.94/mmbtu dengan 

perhitungan sebagaimana berikut; -----------------------   

 

              (USD 9.16 x 4 BBTUD) + (USD 13.8 x 6 BBTUD) = USD 11.94/mmbtu  
                        (4 BBTUD + 6 BBTUD) 

 

7.1.4.25 Bahwa selain HPP Tertimbang, Konsumen juga 

dibebankan biaya Service Cost yang telah ditetapkan 

besarannya oleh Terlapor sebesar Rp. 750/m3. 

Service cost merupakan biaya transportasi gas, 

internal cost, dan juga margin yang diambil oleh 

Terlapor;  -----------------------------------------------------  

7.1.4.26 Bahwa Majelis menilai apakah harga gas sebesar USD 

11,94/MMBTU atau Rp.167.600/MMBTU adalah 

harga yang wajar dan sudah memperhatikan 

kemampuan daya beli konsumen/pelanggan, maka 

Majelis melakukan perhitungan harga jual gas 

berdasarkan realisasi penjualan volume gas 

periode Agustus-November 2015 sebagai 

pembanding harga jual gas yang ditentukan 

sebelumnya berdasarkan proyeksi volume gas yang 

dilakukan oleh Terlapor; ----------------------------------  
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7.1.4.27 Bahwa jika kalori yang dialirkan berdasarkan 

kesepakatan di Perjanjian Jual Beli Gas antara 

konsumen dengan Terlapor sebesar 26 m3. Maka 

pernghitungan service cost adalah Rp. 750 x 26 = Rp. 

19.500. jika mengacu kurs rata rata pada bulan 

Agustus – November 2015 yang digunakan dalam 

menghitung service cost untuk pelanggan industry di 

Medan Sumatera Utara sebesar 13.500 maka service 

cost Rp. 19.500 jika di kurs kan dalam dollar menjadi 

USD 1.44. Untuk lengkapnya dijelaskan dalam table 

berikut;  -------------------------------------------------------  

 

Harga 

Beli 

Proyeksi Vol 

(BBTUD) 

HPP 

service 

cost/m3 

Harga Jual 

(USD) 

 

Periode  Tertimbang  

 

Sumber 

Gas (USD)/MMBTU  

    

1 Agst - 30 Nov 2015 PEP 9,16 4 11,94 

Rp.750/ 

USD 13,38  

     

1,44 

  

 
ARUN 13,8 6 

   

     

        

 

7.1.4.28 Bahwa dengan demikian, Terlapor membebankan 

konsumen pada setiap 1 (satu) mmbtu gas yang 

disalurkan sebesar USD 13.38 yang didapat dari 

penjumlahan HPP Tertimbang dengan service cost 

sebagaimana telah dijabarkan diatas;  -------------------  

7.1.4.29 Bahwa harga pasokan gas memang sudah tinggi dari 

Arun karena komponen biaya pembentuknya seperti 

Harga Alokasi Gas, Biaya Regasifikasi, dan Toll Fee 

telah tinggi saat ditetapkan Pemerintah. Tetapi 

Majelis menilai jika Terlapor tidak menetapkan 

proyeksi volume yang tinggi untuk pasokan gas dari 

Arun pada saat menghitung HPP tertimbang, maka 

HPP seharusnya dapat ditekan lebih rendah dari USD 

11.94 dan pada akhirnya, harga yang sampai kepada 

konsumen juga dapat lebih rendah dari USD 13.38; --   

7.1.4.30 Bahwa penetapan proyeksi volume sebesar 6 BBTUD 

pada pasokan gas dari Arun yang dilakukan oleh PT. 

PGN tidak lah beralasan dan merupakan perilaku 

yang abusive sehingga menyebabkan harga menjadi 

berlebihan (excessive);  --------------------------------------  



  
177 

 

7.1.4.31 Bahwa dalam persidangan ditemukan fakta Terlapor 

melakukan pembelian gas dari   PT. Pertagas Niaga 

hanya sebesar ± 3 MMSCFD per hari dan melakukan 

pembayaran kepada  PT. Pertagas Niaga senilai gas 

yang disalurkannya sedangkan Terlapor melakukan 

pembelian gas dari PT. Pertamina EP Pangkalan Susu 

sebesar 3-3,8 MMSCFD; ------------------------------------  

7.1.4.32 Bahwa dari data penyaluran gas yang berasal dari PT. 

Pertamina EP dan PT. Pertagas Niaga sebagaimana 

ditunjukan pada tabel dibawah menunjukan tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan volume pasokan 

dari kedua perusahaan tersebut kepada Terlapor 

dalam periode Agustus 2015 – Maret 2016, bahkan 

terlihat di data pasokan gas PT. Pertagas Niaga relatif 

memiliki trend yang lebih kecil dibanding pasokan 

gas dari Pertamina EP yang disalurkan oleh Terlapor: 

(vide C102) ----------------------------------------------------  

Realisasi Penyaluran (Pasokan) Gas Realisasi Penyaluran(Pasokan) Gas 

Pertamina EP Pangkalan Susu Field ke TERLAPOR Pertagas Niaga ke TERLAPOR 

Bulan MSCF MMBTU Bulan MSCF MMBTU 

Agust-15 121.119,76 154.299,41 Agust-15 111.993,00 120.624,39 

Sep-15 112.639,02 141.523,96 Sep-15 121.473,00 130.866,79 

Okt-15 125.315,34 159.752,79 Okt-15 86.292,00 93.798,49 

Nop-15 114.978,78 145.163,24 Nop-15 106.897,00 114.585,06 

 Des-15 121.728,42 154.554,40 Des-15 96.967,00  103.341,51 

 Jan-16 120.979,68 154.797,79 Jan-16 99.039,00  105.438,16 

 Feb-16 100.329,39 126.641,16 Feb-16 114.354,00 121.867,00 

 Mar-16 109.441,24 140.231,68 Mar-16 105.682,00 112.400,86 

 

7.1.4.33 Bahwa Majelis menilai dengan melihat fakta dan alat 

bukti yang disampaikan diatas keterangan Saksi, 

Terlapor dan Data/Dokumen menunjukan volume 

gas yang disalurkan kepada Terlapor oleh PT. 

Pertagas Niaga dan PT. Pertamina EP memiliki 

proporsi hampir sama. Penetapan proyeksi volume 

sebesar 6 BBTUD pada pasokan gas dari Arun (PT. 

Pertagas Niaga) sedangkan proyeksi volume sebesar 4 

BBTUD pada pasokan gas dari Pangkalan Susu (PT. 

Pertamina EP) yang dilakukan oleh Terlapor tidak lah 

berdasar mengingat volume gas yang disalurkan dari 

kedua perusahaan PT. Pertagas Niaga dan PT. 

Pertamina EP hampir sama, sehingga penetapan 
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proyeksi volume yang dilakukan oleh Terlapor 

menyebabkan nilai HPP Tertimbang yang ditetapkan 

menjadi tinggi dan tidak berdasarkan volume yang 

sebenarnya sehingga Terlapor menikmati keuntungan 

lebih dari harga yang eksesif terhadap konsumen gas 

industri di Medan Sumatera Utara; -----------------------  

7.1.4.34 Bahwa selain itu Majelis menilai berdasarkan fakta 

persidangan PT. Pertagas Niaga dalam menghitung 

HPP Tertimbang dilakukan dengan cara Harga yang 

mahal dicampur harga yang rendah dibagi volume 

kemudian dijual, tapi juga melihat daya beli 

konsumen disana, dan tergantung juga kompetitor; ---  

7.1.4.35 Bahwa jika Terlapor menetapkan proyeksi volume 

pasokan gas dari Arun dibawah 4 BBTUD misalnya 3 

BBTUD saja, maka HPP Tertimbang akan turun 

menjadi USD 11.14/mmbtu atau bahkan jika 

Terlapor menetapkan pasokan gas dari Arun sebesar 

4 BBTUD sama dengan USD asokan gas dari 

Pangkalan Susu maka HPP Tertimbang akan turun 

menjadi USD 11.48. sebagaimana dijelaskan dengan 

perhitungan sebagai berikut; ------------------------------   

 

USD 9.16 x 4 BBTUD) + (USD 13.8 x 3 BBTUD) = USD     11.14/mmbtu 

(4 BBTUD + 3 BBTUD) 

(USD 9.16 x 4 BBTUD) + (USD 13.8 x 4 BBTUD) = USD  11.48/mmbtu 

(4 BBTUD + 4 BBTUD) 

 

7.1.4.36 Bahwa jika HPP Tertimbang sebesar USD 

11.14/mmbtu, dengan ditambah service cost sebesar 

USD 1.44 maka harga jual gas ke konsumen di 

Medan Sumatera Utara menjadi USD 12.58;  -----------  

7.1.4.37 Bahwa jika HPP Tertimbang sebesar USD 

11.48/mmbtu, ditambah dengan service cost USD 

1.44 maka harga jual gas ke konsumen di Medan 

Sumatera Utara menjadi 12.92;  --------------------------  

7.1.4.38 Bahwa harga gas yang disalurkan oleh Terlapor 

sebesar USD 13.38 pada periode 1 Agustus – 30 

November 2015 telah menimbulkan keberatan bagi 

konsumen Industri di Medan Sumatera karena 

kenaikan harga gas dari USD 8.58/mmbtu menjadi 
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USD 13.38/mmbtu sangat berpengaruh terhadap 

biaya produksi dari konsumen industry; ----------------  

7.1.4.39 Bahwa Majelis menilai Terlapor menganggap angka 6 

hanya proyeksi, namun hal tersebut tidak berdasar 

mengingat dalam kontrak Perjanjian Jual Beli Gas 

(PJBG) antara PT. PGN dan Konsumen Industri telah 

ditentukan besaran volume pasokan yang 

dibutuhkan oleh Konsumen Gas Industri;---------------   

7.1.4.40 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai 

Terlapor telah menetapkan harga yang berlebihan 

(excessive price) serta tidak mempertimbangkan 

kemampuan daya beli konsumen dalam negeri dalam 

menetapkan kenaikan harga gas dalam kurun waktu 

Agustus-November 2015; -----------------------------------  

7.2 Tentang Perjanjian Jual Beli Gas ;  -------------------------------------------  

7.2.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator pada pokoknya 

menyatakan;    -----------------------------------------------------------  

7.2.1.41 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Perjanjian 

Jual Beli Gas (PJBG) Pelanggan Industri Jasa dan 

Komersial/Industri Manufaktur dan Pembangkit 

Listrik dengan Terlapor mencerminkan 

ketidakseimbangan posisi tawar antara Terlapor 

dengan pelanggan yang mengakibatkan perilaku 

abusive Terlapor terhadap konsumen/pelanggan; -----  

7.2.1.42 Berdasarkan alat bukti dokumen Draft Perjanjian 

Jual Beli Gas (PJBG) antara Terlapor dengan 

Pelanggan Industri Jasa dan Komersial/Industri 

Manufaktur dan Pembangkit Listrik, pada Pasal 3 

mengenai Harga Gas, dalam ayat (1) dan (2) 

disebutkan bahwa (vide C90): ------------------------------  

a. Harga Gas yang berlaku dalam Perjanjian ini adalah harga 
sesuai dengan Keputusan Direksi PGN yang berlaku; ---  

b. Para Pihak sepakat bahwa harga Gas termaksud pada ayat 
(1) Pasal ini dapat ditinjau kembali atau diubah oleh PGN dan 
perubahan harga Gas tersebut akan berlaku efektif setelah 
ditetapkan oleh Direksi PGN. Perubahan harga Gas 
diberlakukan secara langsung kepada Pelanggan tanpa 
membuat amandemen terhadap Perjanjian ini, yaitu dengan 
pemberitahuan tertulis mengenai perubahan harga Gas 
tersebut dari PGN kepada Pelanggan yang merupakan satu 
kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
Perjanjian ini dan mengikat Para Pihak; ----------------------------  

7.2.1.43 Selain itu Investigator berpendapat adanya klausula 

baku terhadap ketentuan PJBG Pasal 3 ayat (1) dan 

(2);   -----------------------------------------------------------  
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7.2.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor pada pokoknya 

menyatakan; --------------------------------------------------------------  

7.2.2.44 Bahwa didalam hukum perjanjian tidak ada atau 

tidak dikenal istilah perjanjian yang tidak seimbang 

diantara para pihak, apabila perjanjian tersebut telah 

disepakati secara sah atau jika telah memenuhi 

syarat sahnya perjanjian sebagaimana pada pasal 

1320 KUHperdata; -------------------------------------------  

7.2.2.45 Bahwa berkaitan dengan keberatan dari pelanggan 

terhadap klausula dalam PJBG Pasal 3 ayat (1), Pasal 

3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 10 ayat (3), di dalam 

LDP tidak disebutkan bahwa di dalam PJBG tersebut 

terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada 

konsumen untuk melakukan amandemen PJBG 

tersebut. Di dalam Pasal 12 PJBG disebutkan bahwa 

perubahan terhadap perjanjian harus dituangkan 

dalam suatu amandemen atau dokumen tertulis 

lainnya yang disepakati Terlapor dan pelanggan (Para 

Pihak). Dasar PJBG mengatur mengenai amandemen 

karena PJBG merupakan perjanjian yang dibuat 

dengan bersumber dan berdasar pada ketentuan 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, 

yaitu: (a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

(b) cakap untuk membuat suatu perjanjian; (c) 

mengenai suatu hal tertentu; (d) suatu sebab yang 

halal; -----------------------------------------------------------  

7.2.2.46 Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah 

sebuah perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak 

atau lebih yang mengikatkan dirinya dengan satu 

pihak atau lebih lainnya. Asas yang paling penting 

dalam perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak 

atau Pacta Sunt Servanda yang diatur dalam Pasal 

1338 KUHPerdata. Persetujuan-persetujuan yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi para pihak yang membuatnya. Syarat sahnya 

perjanjian sendiri dalam Pasal 1320 KUHPerdata 

adalah kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan 

kausa yang halal; --------------------------------------------  
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7.2.2.47 Bahwa keberatan terhadap Pasal 4 PJBG yang 

mengatur mengenai Perhitungan Pemakaian Gas dan 

Pembayaran Pemakaian Gas, Terlapor telah 

menetapkan Pemakaian Minimun dan Maksimum per 

Bulan Kontrak yang terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu P0 

(1.001 m3 - 10.000 m3 per Bulan Kontrak), P1 

(10.001 m3 - 50.000 m3) dan P2 (lebih dari 300.000 

m3);  -----------------------------------------------------------  

7.2.2.48 Bahwa pembatasan pemakaian minimum dan 

maksimum tersebut dapat dilakukan amandemen 

yang disepakati oleh para pihak. Hal tersebut sudah 

dilakukan oleh Terlapor dan PT Growth Sumatera 

Industry (salah satu pelanggan Terlapor) yang 

melakukan amandemen terhadap jumlah pemakaian 

minimum dan maksimum gas per bulan kontrak.  ----  

7.2.3 Atas hal tersebut Majelis Komisi memberikan pertimbangan  

sebagai berikut;  --------------------------------------------------------  

7.2.3.49 Berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta 

sebagai berikut; ----------------------------------------------  

a. PT Surya Buana Mandiri menyatakan yang 

menetapkan harga gas adalah Direksi PGN. 

Harga sewaktu-waktu bisa dinaikkan direksi 

berdasarkan ketentuan Pasal 3 PJBG (vide B17) ;  

b. Bahwa saksi PT Sari Incofood Corporation 

menyatakan dalam kontrak ada kewenangan 

Terlapor untuk mengubah harga tanpa 

persetujuan dari pelanggan. Bahwa implementasi 

dari ketentuan Pasal 3 mengenai Harga Gas ayat 

(1) dan (2) juga kami terima saja harga yang dari 

Terlapor, kita tidak bisa buat apa-apa (vide B15);  

c. Saksi PT Kedaung Medan Industrial menyatakan 

PJBG itu tidak untuk negosiasi harga. Kenaikan 

atau penurunan itu sepenuhnya kewenangan 

PGN (vide B10); ------------------------------------------  

d. Saksi PT Aica Mugi Indonesia menyatakan 

kenaikan harga tidak bisa dinegosiasikan karena 

Keputusan Direksi PGN. Harga gas tidak 

dicantumkan dalam PJBG. (vide BAP PT Aica 

Mugi Indonesia); ----------------------------------------  
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e. Saksi PT Sari Incofood Corporation menyatakan 

tidak ada ketentuan PGN harus meminta 

persetujuan ke konsumen untuk menaikkan 

harga (vide  B3); -----------------------------------------  

f. Saksi PT Intan Suar Kartika menyatakan harga 

ditentukan oleh PGN secara sepihak, tidak dapat 

dimusyawarahkan. Harga gas tidak tertera dalam 

PJBG (vide  B4); -----------------------------------------  

g. Saksi APIGAS menyatakan bahwa Pelanggan 

tidak dapat melakukan negosiasi dengan PGN. 

Jika menggunakan gas di bawah volume 

minimum, dikenakan harga minimum. Jika 

menggunakan gas di atas volume maksimum, 

dikenakan surcharge sebesar 150%. Jika 

pelanggan telat membayar, dikenakan denda. 

Jika pelanggan tidak membayar jaminan bank 

garansi, gas diputus. Jika PGN tidak dapat 

memenuhi volume yang dijanjikan, tidak ada 

kompensasi ke pelanggan (vide B8); -----------------  

h. Saksi PT Universal Gloves yang menyatakan 

keberatan dengan isi perjanjian (vide B5); ----------  

i. Saksi PT Aica Mugi Indonesia menyatakan 

penggunaan gas di bawah minimum, harus bayar 

minimum. Penggunaan di atas maksimum, harus 

bayar surcharge (vide B3); -----------------------------  

j. Saksi PT Surya Buana Mandiri menyatakan ada 

ketentuan minimum dan maksimum penggunaan 

dan surcharge 120%. Jika terlambat membayar, 

bank garansi dicairkan. Namun tidak ada 

kompensasi pada saat tekanan gas turun atau 

apabila mutu pelayanan tidak terpenuhi (vide 

B17);  -----------------------------------------------------  

k. Saksi PT Soci Mas yang menyatakan PJBG yang 

ditanda-tangani itu tidak seimbang/tidak equal. 

Volume yang disepakati dalam kontrak tidak 

dapat dipenuhi oleh PGN. Volume yang dipenuhi 

hanya 50% dari kebutuhan. PGN menurunkan 

volume secara sepihak meskipun tidak diatur 

dalam PJBG. PGN tidak dapat memenuhi volume 
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yang diminta, tapi jika penggunaan di atas 

volume maksimum, dikenakan surcharge. Ada 

perubahan tekanan gas dari tahun ke tahun. 

Tekanan yang menentukan pihak Terlapor. Start 

pertama tekanan itu 4-16 bar dan dulu bisa 2-3 

bar, sekarang 4-6 bar yang ditentukan melalui 

teknisi. Namun demikian, Terlapor tidak 

memberikan kompensasi atas penurunan 

tekanan tersebut. Perusahaan tetap membayar 

harga sesuai kontrak (vide B9);-----------------------  

l. Bahwa Saksi PT Gunung Gahapi Sakti 

menyatakan permasalahan PGN adalah 

keterbatasan kuota volume gas. Terkait tekanan 

gas, tidak ada satu pelaku usaha di Medan yang 

berhasil untuk berkompromi mengubah PJBG 

atau mendapat kompensasi. Sebelum kenaikan 

harga gas, suplai gas tidak memenuhi 3 bar, tapi 

di bawah 1 bar (0.05 bar) sejak tahun 2010. 

Perusahaan tidak bisa minta kuota lebih, kalau 

pemakaian lebih, maka akan dikenakan 

surcharge. Di PJBG, kalau mau menurunkan 

kuota harus 4 (empat) bulan sebelumnya. Selama 

4 (empat) bulan perusahaan bayar minimum 

kuota (vide B7); -----------------------------------------  

m. Saksi PT Sari Incofood Corporation menyatakan 

tahun 2012 sampai sebelum Agustus 2015, 

pasokan gas menurun terus, tekanan menurun. 

Tekanan gas sampai 2 bar sehingga tidak dapat 

digunakan oleh perusahaan. Jumlah kalori setiap 

bulan tidak sama. Tahun 2013, kontrak 

130.000/MMBTU, tiba-tiba dikurangi 

pasokannya oleh PGN. Ada salah satu pasal yang 

berbunyi jika melakukan amandemen 

pengurangan kuota, maka itu diasumsikan 4 

(empat) bulan kemudian. Namun jika untuk 

penambahan kuota maka dapat dilayani 

kapanpun (vide B15); ---------------------------------  

n. Saksi PT Intan Suar Kartika menyatakan dahulu 

permasalahan terkait dengan suplai gas, saat ini 
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permasalahan terkait dengan tekanan gas. PGN 

tidak dapat menjamin kualitas gas berdasarkan 

kalori yang turun dari 28 menjadi 24. Penetapan 

surcharge sebesar 150% tidak pernah 

dibicarakan. Jaminan pembayaran nilainya 2 

(dua) kali lipat dari nilai kontrak yang dicairkan 

apabila telat bayar (vide B4); --------------------------  

o. Saksi PT Latexindo Toba Perkasa menyatakan 

PJBG tidak dapat dirubah, perusahaan hanya 

mengikuti saja. Seharusnya surcharge tidak 

dikenakan karena menghambat perusahaan 

dalam melakukan ekspansi usaha (vide B6); ------  

7.2.3.50 Selain itu berdasarkan pendapat Ahli Hukum 

Prahasto W Pamungkas diketahui hal-hal sebagai 

berikut;  -------------------------------------------------------  

a. perjanjian yang sifatnya berlangganan dengan 

konsumen, maka UU Perlindungan Konsumen 

dapat berlaku (vide B18); ------------------------------  

b. Bahwa dalam hubungan perjanjian yang sifatnya 

standar maka merupakan hal yang wajar apabila 

pihak yang menyusun draft kontrak memiliki 

posisi yang lebih dominan daripada pihak lain. 

Dalam setiap kontrak standar pasti pihak yang 

membuat perjanjian standar itu mempunyai 

posisi yang lebih kuat; ---------------------------------  

c. bahwa Mahkamah Agung berpendapat dalam 

kontrak standar, salah satu pihak pasti 

mempunyai bargaining position yang lebih tinggi 

dan satunya memiliki bargaining position yang 

lebih rendah. Itu adalah kedudukan yang tidak 

seimbang. Tetapi ketidak-seimbangan itu tidak 

bisa menjadi alasan untuk membatalkan 

perjanjian. Sepanjang para pihak sepakat maka 

mereka terikat dalam perjanjian. Sekarang 

masalahnya apakah bisa dibatalkan atau tidak, 

bisa saja dibatalkan kalau memang Mahkamah 

Agung berpendapat demikian. Sekarang preseden 

sudah banyak yang mengatakan bahwa 

pengadilan banyak mengkoreksi perjanjian, dan 
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pengadilan bisa membatalkan hanya klausula 

tertentu saja di dalam perjanjian dan 

menyatakan klasula lain tetap berlaku;-------------  

d. pada hakekatnya pelaku usaha yang mempunyai 

bargaining position power bisa saja memaksakan 

kehendaknya. Kalau dari segi hukum perjanjian, 

that is ok as long as the parties agree. Sekarang 

bagaimana dari sudut pandang UU Nomor 

5/1999 apakah boleh atau tidak? Kalau pihak 

yang mempunyai bargaining position yang lebih 

tinggi kemudian menekan yang lemah, is that 

okay or not okay? If that is not okay, it means 

something. Apakah perjanjian tersebut itu bisa 

dibatalkan dengan melanggar syarat causa yang 

halal that is something else. UU 5/1999 lex 

specialis, tentunya posisi dominan itu ada ruang 

untuk mengatakan bahwa satu perjanjian 

merupakan suatu abuse dari posisi dominan? 

Melalui dibuatnya perjanjian di mana salah satu 

pihak mempunyai bargaining position lebih tinggi 

bisa saja bersifat abusive; -----------------------------  

e. Standar kontrak atau dalam bahasa belandanya 

standard overseenkomst adalah suatu perjanjian 

yang dibuat, misalnya satu pihak sudah 

mempersiapkan draft perjanjian untuk kemudian 

disampaikan kepada pihak lainnya untuk 

disetujui dan ditandatangani. Ini sah-sah aja 

berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Kontrak 

standar ini mengandung prinsip take it or leave it, 

if you like you can take it if don’t like you can leave 

it. Contohnya adalah perjanjian yang dibuat oleh 

bank dengan nasabahnya, seperti pemberian 

kredit, pembukaan kartu kredit dan sebagainya.  

Selain itu perjanjian yang dibuat oleh perusahaan 

asuransi dengan nasabahnya juga merupakan 

kontrak standar. Perjanjian apapun juga yang 

sifatnya adalah perjanjian berlangganan juga 

merupakan kontrak standar. Perjanjian yang 

bersifat berlangganan karena sifatnya tidak 
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memungkinkan untuk dinegosiasikan satu per 

satu dengan pihak lawannya karena selain 

memakan waktu juga menimbulkan tidak adanya 

keseragaman, hal ini sah saja asal disepakati 

berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata 

dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 

KUHPerdata sehingga mengikat para pihak yang 

membuatnya; --------------------------------------------  

7.2.3.51 Bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Ing 

Deendarlianto menyatakan sebagai berikut (vide 

B21);    --------------------------------------------------------  

a. tekanan dan volume saling berhubungan, ketika 

tekanan naik maka volume mengecil. Tekanan 

tidak bisa dipastikan konstan dari hulu sampai 

konsumen dan tidak akan sama. Tekanan akan 

turun ketika usia sumur semakin tua, selain itu 

panjang pipa pun menjadi faktor lain yang 

menyebabkan terjadinya penurunan tekanan; ----  

b. Untuk meningkatkan tekanan gas bisa saja 

dilakukan dengan penggunaan kompresor. 

Namun kompresor sendiri tidak serta merta bisa 

digunakan untuk setiap jenis pipa dan umur 

pipa. Selain itu penggunaan kompresor tentu 

akan membutuhkan biaya investasi yang besar 

sehingga berpengaruh pada biaya produksi yang 

meningkat dan pada akhirnya harga jual gas pun 

akan semakin mahal; ----------------------------------  

7.2.4 Selanjutnya berkaitan perjanjian jual beli gas yang dilakukan 

Terlapor, maka Majelis Komisi memberikan pendapat pendapat 

sebagai berikut:   -------------------------------------------   

7.2.4.52 Bahwa dalam perkara  a quo, Majelis Komisi tidak 

menilai sah atau tidaknya perjanjian yang dilakukan 

oleh Terlapor terkait dengan jual beli gas. Akan tetapi 

menilai apakah perjanjian digunakan oleh Terlapor 

sebagai sarana untuk melakukan penyalahgunaan 

posisi monopoli yang dimilikinya; -------------------------  

7.2.4.53 Bahwa Majelis Komisi berpendapat penguasan pasar 

yang dimiliki Terlapor di wilayah atau Area Medan 

Sumatera Utara memberikan posisi tawar yang lebih 
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dan/atau membuat Terlapor memiliki kekuatan pasar 

jual beli gas bumi melalui pipa ke konsumen industri 

di Area Medan Sumatera Utara; ---------------------------  

7.2.4.54 Bahwa Majelis Komisi menilai dalam fakta 

persidangan terungkap tidak ada kompensasi yang 

diperoleh pelanggan jika pasokan dari PGN di bawah 

jumlah volume yang diminta pelanggan, dan 

pengaturan tentang kompensasi tersebut tidak ada 

dalam PJBG;  -------------------------------------------  

7.2.4.55 Selain itu Majelis Komisi menilai apabila tekanan gas 

turun atau kurang dari yang ada di PJBG pelanggan 

juga tidak mendapatkan kompensasi; --------------------  

7.2.4.56 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan pendapat 

ahli Dr. Ing Deendarlianto menyatakan tekanan dan 

volume saling berhubungan, ketika tekanan naik 

maka volume mengecil. Tekanan tidak bisa 

dipastikan konstan dari hulu sampai konsumen dan 

tidak akan sama. Tekanan akan turun ketika usia 

sumur semakin tua, selain itu panjang pipa pun 

menjadi faktor lain yang menyebabkan terjadinya 

penurunan tekanan;-----------------------------------------  

7.2.4.57 Bahwa Majelis Komisi menilai diketahui tekanan gas 

itu bersifat teknis dan penurunan tekanan dapat 

diantisipasi dengan kompresor sesuai dengan 

pendapat ahli Dr.Ing Deendarlianto (Vide butkti BAP 

Ahli Deendarlianto); -----------------------------------------  

7.2.4.58 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan terlapor yang 

memasukkan klausula tekanan gas termasuk dalam 

keadaan kahar tidaklah tepat, karena 

keadaan/kejadian kahar haruslah hal-hal yang 

terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat 

dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat 

dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan 

sebagaimana mestinya; -------------------------------------  

7.2.4.59 Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa 

apabila terjadi penurunan tekanan gas dapat 

diselesaikan melalui kompresor dan perawatan pipa 

yang baik; -----------------------------------------------------  
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7.2.4.60 Dengan demikian Majelis Komisi menilai Terlapor 

menghilangkan tanggungjawab perihal berubahnya 

tekanan gas; --------------------------------------------------  

7.2.4.61 Bahwa Majelis Komisi menilai terkait klausula baku 

dalam PJBG berdasarkan fakta persidangan banyak 

dari pelanggan yang merasa klausula dalam PJBG 

bersifat merugikan; ------------------------------------------  

8 Tentang Dampak;   ---------------------------------------------------------------------------  

8.1 Bahwa  berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999, pengertian 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”;   -------------------------------------------------------------------------   

8.2 Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 1 

angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “persaingan 

antara 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”;   -------------------------------------------------------------------------   

8.3 Bahwa berdasarkan Pedoman Komisi Nomor 11 Tahun 2011 Dampak  

negatif  yang  ditimbulkan  oleh  penyalahgunaan  Posisi  Monopoli  

tidak  hanya berdampak  langsung  kepada  konsumen,  melainkan  

juga  berdampak  negatif  kepada kesejahteraan  pasar  secara  

keseluruhan.  Turunnya  jumlah  output  yang  dihasilkan  oleh 

perusahaan  monopoli  (dibandingkan  pasar  persaingan  sempurna)  

dan  tingginya  harga yang  harus  dibayar  oleh  konsumen  

menyebabkan  penurunan  kesejahteraan  total (konsumen  dan  

produsen); ------------------------------------------------------------------------   

8.4 Bahwa Majelis Komisi menilai dampak praktek monopoli yang 

dilakukan Terlapor adalah sebagai berikut; --------------------------------  

8.4.1 Bahwa Majelis menilai berdasarkan perhitungan harga 

excessive maka dapat disimpulkan terdapat kerugian 

konsumen dengan perhitungan sebagai berikut; -------------------  

8.4.1.1 Bahwa berdasarkan acuan volume proyeksi  Terlapor 

dan Volume Rill, terdapat selisih perhitungan HPP 

tertimbang. Jika selisih HPP tertimbang tersebut 

dikalikan dengan volume rill 100% kemudian 

dikalikan dengan kurs par forward yang digunakan 
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Terlapor sebesar USD 1 = Rp 14.053, maka terdapat 

kerugian konsumen sebagai berikut: -----  

Acuan Volume 
Proyeksi Terlapor  

dengan Volume Rill 
(MMBTU) 

Perhitungan  Selisih HPP Tertimbang 11,94-11,14 
Selisih HPP Tertimbang 0,8 
Selisih HPP x Volume Rill 100% (0,8 x 1.060.614,14) 
Kerugian konsumen (dalam USD) 848.491,31x14.053 
Kerugian konsumen (dalam Rp) 
(pembulatan) 

Rp 11.923.848.407 

8.4.1.2 Bahwa dengan demikian, dampak harga yang 

excessive oleh Terlapor telah mengakibatkan kerugian 

yang dialami konsumen pada pasar bersangkutan 

yaitu Rp.11.923.848.707 (sebelas milyar Sembilan 

Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat 

Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah); 

8.4.1.3 Bahwa selain itu terdapat kerugian dimana 

konsumen tidak mendapatkan kompensasi dari 

suplai gas yang tidak sesuai spesifikasinya yang 

tercantum dalam SPBG; --------------------  

9 Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999;   ----------------  

9.1 Menimbang bahwa Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai 

berikut;   --------------------------------------------------------------------------  

“(1)  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”; ---  

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan 

atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) apabila:  ---------------------------------------------   

a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;  

atau;   -------------------------------------------------------------------------   

b.  mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam 

persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau ------------  

c.   satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasa   

lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang 

atau jasa tertentu; -------------------------------------------------------------  

9.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya 

pelanggaran Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi 

mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----------------------  

9.2.1 Unsur pelaku usaha; ---------------------------------------------------   

9.2.1.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam 

Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah setiap 
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orang perorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik 

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, 

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam 

bidang ekonomi;  -------------------------------------------  

9.2.1.2 Bahwa yang dimaksud sebagai pelaku usaha dalam 

perkara a quo adalah Terlapor sebagaimana 

dimaksud dalam butir 1 bagian tentang Hukum; ------  

9.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha 

terpenuhi; -----------------------------------------------------            

9.2.2 Penguasaan Atas Produksi dan/atau Pemasaran Barang 

dan/atau Jasa;  ----------------------------------------------------------  

9.2.2.4 Bahwa menurut Pasal 17 ayat 2 Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha 

patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan 

atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau 

jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila”; -  

1) barang dan atau jasa yang bersangkutan belum 

ada substitusinya;  atau; --------------------------------  

2) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat 

masuk ke dalam persaingan usaha barang dan 

atau jasa yang sama; atau ; ----------------------------  

3) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku 

usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh 

persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa 

tertentu;  ----------------------------------------------------  

9.2.2.5 Bahwa yang dimaksud dengan penguasaan adalah 

penguasaan yang nyata atas suatu pasar 

bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha 

sehingga dapat menentukan dan mengendalikan 

harga barang dan/atau jasa di pasar; --------------------  

9.2.2.6 Bahwa berdasarkan pada uraian pada butir 6 tentang 

hukum, diketahui Terlapor merupakan satu-satunya 

pelaku usaha yang menguasai lebih dari 50% (lima 

puluh persen) pangsa pasar penjualan dan 

penyaluran gas bumi yang disalurkan melalui pipa 

distribusi untuk Pelanggan Industri di Area Medan, 
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Sumatera Utara. Sehingga secara mutatis mutandis 

menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;--------------   

9.2.2.7 Bahwa dengan demikian unsur penguasaan atas 

produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa 

terpenuhi; -----------------------------------------------------  

9.2.3 Unsur Mengakibatkan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan 

Usaha Tidak Sehat;  -----------------------------------------------------  

9.2.3.8 Bahwa yang dimaksud praktik monopoli dalam UU 

Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 angka 2 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;  -----------------------------------------------------  

9.2.3.9 Bahwa yang dimaksud pemusatan ekonomi menurut 

UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 angka 3 adalah 

penguasaan yang nyata atas suatu pasar 

bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha 

sehingga dapat menentukan harga barang dan jasa. --  

9.2.3.10 Bahwa secara teoretis, penyalahgunaan posisi 

Dominan merupakan perilaku yang didalamnya 

mengandung unsur: (i) pencegahan, pembatasan, dan 

penurunan persaingan, dan (ii) eksploitasi; -------------  

9.2.3.11 Bahwa dalam perkara a quo Terlapor telah 

menetapkan harga yang excessive dan merugikan 

pelanggan sebagaimana  dijelaskan pada butir 7 

tentang hukum sehingga secara  mutatis mutandis 

menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;--------------  

9.2.3.12 Bahwa prilaku abusive Terlapor mengakibatkan 

dampak sebagaimana dijelaskan pada butir 8 tentang 

hukum sehingga secara  mutatis mutandis menjadi 

satu kesatuan dalam putusan ini; ------------------------   

9.2.3.13 Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan 

praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 

sehat terpenuhi. ----------------------------------------------  

10 Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----------------------------------------------------  

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi memandang perlu 

memberikan rekomendasi kepada:  -------------------------------------------------  
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10.1 Pemerintah cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 

dalam pengaturan energi gas bumi nasional, menyangkut harga gas 

bumi melalui pipa untuk pengguna umum perlu selaras dengan 

perundang undangan yang berlaku sehingga peraturan menteri perlu 

lebih rinci dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan di 

atasnya. Sehingga pelaku usaha tidak memanfaatkan in absence of 

government regulation;   -------------------------------------------------  

10.2 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk  melakukan 

revisi atas Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2009 ketentuan Pasal 

21 ayat (4) dan diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 

Tahun 2009 ketentuan Pasal 72; ----------------------------------------------  

11 Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;   --------------------  

Menimbang bahwa sebelum memutus Majelis Komisi menilai tidak ada 

hal-hal yang memberatkan atau meringankan bagi Terlapor selama 

persidangan;  -------------------------------------------------------------------------  

12 Tentang Perhitungan Denda;  --------------------------------------------------------------------  

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi Terlapor, Majelis 

Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut; ------------------------------  

12.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya 

disebut “Pedoman Pasal 47”) tentang Tindakan Administratif, denda 

merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan 

oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. 

Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar 

tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar 

lainnya;   --------------------------------------------------------------------------  

12.2 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l  jo. Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 

Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan 

administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU 

No. 5 Tahun 1999;  --------------------------------------------------------------  

12.3 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g UU No. 5 

Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan 

administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 

25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);  -----------------------  

12.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan 

besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, 

penentuan besaran nilai dasar dan kedua, penyesuaian besaran nilai 
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dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai 

dasar tersebut;   -----------------------------------------------------------------  

12.5 Bahwa dalam penentuan rentang besaran denda, Majelis menilai 

berdasarkan dampak kerugian pada pengenaan harga excessive di 

pasar bersangkutan perkara aquo;  -------------------------------------------  

13 Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ----------------------------------------------------  

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan 

kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU No. 5 

Tahun 1999, Majelis Komisi:   -------------------------------------------------------  

 

MEMUTUSKAN  

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan 

melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ------------------  

2. Menghukum Terlapor denda sebesar Rp.9.923.848.407 (Sembilan 

Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat 

Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah) dan disetor ke Kas 

Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang 

persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 

(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); --------------  

3. Bahwa setelah Terlapor melakukan pembayaran denda, maka salinan 

bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU; 

 

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis 

Komisi yang terdiri dari Prof. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S.. sebagai 

Ketua Majelis Komisi; Drs.Munrokhim Misanam,M.A.,Ec.,Ph.D. dan R. Kurnia 

Sya’ranie,S.H.,M.H. masing masing sebagai Anggota Majelis Komisi pada hari 

Jumat tanggal 20 Oktober 2017 dan dibacakan di muka persidangan yang 

dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 

oleh Majelis Komisi yang terdiri dari  Prof. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S. 

sebagai Ketua Majelis Komisi; Drs. Munrokhim Misanam,M.A.,Ec.,Ph.D. dan R. 

Kurnia Sya’ranie,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, 

dengan dibantu oleh Detica Pakasih,S.H.,M.H, R.Arif Yulianto,S.H. dan Jafar 

Aly Barsyan, S.H., masing-masing sebagai Panitera. ----------------------------------  
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Ketua Majelis Komisi, 

 

Prof. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S. 

 

    Anggota Majelis Komisi, 

  

Drs.Munrokhim Misanam,M.A.,Ec.,Ph.D. 

    Anggota Majelis Komisi, 

 

R. Kurnia Sya’ranie,S.H.,M.H. 

Panitera, 

 

R.Arif Yulianto, S.H. 

 

Jafar Aly Barsyan, S.H. 

    
 

 

                                      Detica Pakasih, S.H.,M.H. 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


