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P U T U S A N 

 Perkara Nomor 10/KPPU- I/2016 

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya 

disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016 tentang 

Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf 

a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri 

Telekomunikasi terkait Jasa Telepon Tetap, Jasa Internet dan Jasa IP TV di 

Indonesia oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. yang dilakukan oleh; ------  

 

Terlapor         : PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk yang beralamat 

di Jalan Japati No.1, Bandung 40133; --------------------  

 

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 melakukan penelitian 

tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1999 berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2), 

Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 
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Tahun 1999 dalam Industri Telekomunikasi terkait Jasa Telepon Tetap, 

Jasa Internet dan Jasa IP TV di Indonesia oleh PT Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk;  --------------------------------------------------------------------  

2. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian, terdapat 

bukti awal dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1999 yang dilakukan oleh pelaku usaha; -----------------------------  

3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian tersebut, 

Komisi memutuskan untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan; -------  

4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan 

terhadap Laporan Hasil Penelitian, dan memperoleh bukti yang cukup, 

kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan 

dalam Laporan Hasil Penyelidikan; ---------------------------------------------  

5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil 

Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan 

disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; --------  

6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui 

Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi  Laporan 

Dugaan Pelanggaran; --------------------------------------------------------------  

7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan 

Komisi Nomor 55/KPPU/Pen/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 

tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016 

(vide bukti A1); ----------------------------------------------------------------------  

8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan 

tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi 

melalui Keputusan Komisi Nomor 11/KPPU/Kep.3/II.2017 tanggal 13 

Februari 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis 

Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 10/KPPU-

I/2016 (vide bukti A2); ------------------------------------------------------------  

9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-

I/2016  menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 

08/KMK/Kep/II/2017 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan 

Pendahuluan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016, yaitu dalam jangka 

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 21 

Februari 2017  sampai dengan tanggal 04 April 2017 (vide bukti A5); ----  

10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan 

Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan 
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Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka 

Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis 

Komisi I kepada Terlapor (vide bukti A9 , A6, A5); ----------------------------  

11. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Februari 2017 Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan 

Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator 

kepada Terlapor (vide bukti I.1); -------------------------------------------------  

12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh 

Investigator, Terlapor (PT Telekomunikasi Indonesia,Tbk) (vide bukti 

B1); -----------------------------------------------------------------------------------  

13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator 

membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi 

hal-hal sebagai berikut (vide bukti I.1) -----------------------------------------  

13.1. Dugaan Pelanggaran dalam perkara ini adalah Pasal 15 ayat (2), 

Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999; --------------------------------------------------------  

13.2. Objek perkara adalah layanan Jasa dalam Industri Telekomunikasi 

terkait jasa telepon tetap (fixed line), Jasa Internet (fixed 

broadband), dan Jasa TV berbayar (IP TV) yang dipasarkan oleh 

Terlapor di seluruh wilayah Indonesia dengan periode waktu mulai 

bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2016; ------------  

13.3. Analisa dugaan pelanggaran : ----------------------------------------------  

Dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 

tersebut maka Tim akan menguraikan secara rinci sebagai berikut:   

1. Unsur Pelaku Usaha : ---------------------------------------------  

a. Bahwa pelaku usaha usaha yang dimaksud dalam 

UU Nomor 5 Tahun 1999 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. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam kasus 

ini PT. Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk; ------  
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c. Bahwa Terlapor merupakan Badan Usaha Milik 

Negara yang beralamat kantor di Jln. Japati No. 1 

Bandung  40133, Telp. (022) 4521404/Faks. (022) 

7206757, dengan bentuk Perseroan Terbatas milik 

negara (Persero) yang didirikan berdasarkan Akta 

Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 24 

September 1991 di Jakarta; ------------------------------  

d. Bahwa Terlapor bergerak di bidang jasa layanan 

telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia. 

Lingkup bisnis Terlapor adalah menyelenggarakan 

jaringan dan layanan telekomunikasi, informatika 

serta optimalisasi sumber daya perusahaan; ----------  

e. Atas dasar uraian tersebut maka cukup jelas bahwa 

unsur bahwa Terlapor telah memenuhi unsur 

pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 karena 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia; ---------------------------------------------------------  

2. Unsur Perjanjian ; -------------------------------------------------  

a. Bahwa dalam perkara A Quo terkait Pasal 15 ayat 

(2) terdapat sekurang-kurangnya 2 pihak yang 

melakukan perjanjian;-------------------------------------  

b. Bahwa dalam perkara A Quo, Terlapor sebagai pihak 

yang memberikan layanan (pemasok) kepada pihak 

lain (penerima pasokan); ----------------------------------  

c. Bahwa perjanjian dalam perkara A Quo adalah 

perjanjian untuk berlangganan layanan triple play 

Indihome yang disediakan oleh Terlapor melalui 

berbagai akses untuk registrasi berlangganan 

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

- Telepon ke 147; ---------------------------------------  

- e-mail ke (customer care Terlapor) -----------------  

- Website (http://www.indihome.co.id) -------------  

- Plasa Telkom ------------------------------------------  

http://www.indihome.co.id/
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d. Bahwa kesepakatan untuk berlangganan layanan 

triple play Indihome dituangkan dalam bentuk 

Kontrak Berlangganan Indihome yang 

ditandatangani oleh Petugas Telkom dan 

Pelanggan/Kuasa Pelanggan; ----------------------------   

e. Bahwa melalui kontrak tersebut terjadi kesepakatan 

antara PT. Telkom dengan Pelanggan untuk 

berlangganan jasa layanan Indihome; ------------------  

f. Bahwa dengan adanya kesepakatan antara Terlapor 

dan Pelanggan yang tertuang dalam kontrak 

berlangganan, maka telah memenuhi unsur 

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 

ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999; ---------------------------  

3. Unsur Pihak Lain (pihak yang menerima); --------------------  

a. Bahwa yang dimaksud pihak lain dalam perkara A 

Quo adalah pihak yang menerima layanan produk; --  

b. Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang 

menerima adalah Pelanggan layanan Indihome; ------  

4. Unsur memuat persyaratan (kewajiban pembelian); ---------  

a. Bahwa Terlapor hanya menjual paket Indihome yang 

merupakan paket yang berisi tiga layanan yaitu 

layanan telepon tetap (fixed line), layanan Internet 

(fixedbroadband), dan layanan IP TV; -------------------   

b. Bahwa Terlapor tidak melayani penjualan salah satu 

layanan/single produk saja (tidak melayani 

penjualan terpisah); ----------------------------------------  

c. Bahwa dalam kontrak berlangganan Indihome yang 

mengatur tentang Pengakhiran Kontrak, disebutkan 

bahwa pengakhiran kontrak berlangganan Indihome 

adalah berlaku untuk seluruh layanan Indihome, 

tidak dapat dilakukan secara parsial/sebagian 

layanan Indihome, berikut bukti klausula kewajiban 

yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh 

Terlapor: -----------------------------------------------------  
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d. Bahwa diketahui Terlapor sebelumnya menawarkan 

jasa layanan telepon tetap (fixed line), layanan 

Internet (fixedbroadband), dan layanan TV berbayar 

(IPTV) secara terpisah; -------------------------------------  

e. Bahwa adanya persyaratan yang mewajibkan 

pelanggan untuk menggunakan ketiga layanan 

tersebut berpotensi untuk merugikan konsumen; ----  

5. Unsur Barang dan/atau jasa lain; ------------------------------  

a. Bahwa barang menurut pasal 1 angka 16 UU No. 5 

Tahun 1999 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. Bahwa jasa menurut pasal 1 angka 17 UU No. 5 

Tahun 1999 adalah setiap layanan yang berbentuk 

pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam 

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen 

atau pelaku usaha; ----------------------------------------  

c. Bahwa jasa dalam perkara A Quo adalah layanan 

jasa yang terdiri atas layanan telepon tetap (fixed 

line), Internet (fixedbroadband), dan TV berbayar (IP 

TV) yang dikeluarkan oleh Terlapor; --------------------  

13.4. Selanjutnya terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 17 UU 

Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka Tim akan menguraikan 

secara rinci sebagai berikut: ------------------------------------------------  

1. Unsur Pelaku Usaha; ------------------------------------------  
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a. Bahwa pelaku usaha usaha yang dimaksud dalam 

UU Nomor 5 Tahun 1999 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. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam kasus 

ini adalah PT. Telekomunikasi Indonesia (persero) 

Tbk; -----------------------------------------------------------  

c. Bahwa Terlapor merupakan Badan Usaha Milik 

Negara yang beralamat kantor di Jln. Japati No. 1 

Bandung  40133, Telp. (022) 4521404/Faks. (022) 

7206757, dengan bentuk Perseroan Terbatas milik 

negara (Persero) yang didirikan berdasarkan Akta 

Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 24 

September 1991 di Jakarta; ------------------------------  

d. Bahwa Terlapor bergerak di bidang jasa layanan 

telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia. 

Lingkup bisnis Terlapor adalah menyelenggarakan 

jaringan dan layanan telekomunikasi, informatika 

serta optimalisasi sumber daya perusahaan; ----------  

e. Atas dasar uraian tersebut maka cukup jelas bahwa 

unsur bahwa Terlapor telah memenuhi unsur 

pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 karena 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia; ----------------------------------------------------  

2. Unsur Penguasaan; -----------------------------------------------  

a. Bahwa di Indonesia terdapat tiga pelaku usaha yang 

memiliki ijin penyelenggaraan jaringan tetap lokal 

berbasis circuit switched yaitu Terlapor, Tbk, PT 

Indosat, Tbk dan PT Batam Bintan Telekomunikasi; -  
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b. Bahwa PT Indosat, Tbk hanya menyelenggarakan 

telepon tetap pada segmen corporate dan tidak 

menyelenggarakan telepon tetap pada segmen 

retail/rumahan; --------------------------------------------  

c. Bahwa PT Batam Bintan Telekomunikasi hanya 

menyelenggarakan jaringan telepon tetap pada 

wilayah geografis di daerah kawasan industri 

Mukakuning pulau Batam, kawasan industri Lobam 

dan kawasan resort Lagoi di pulau Bintan. Baik 

Batam maupun Bintan merupakan dua zona 

ekonomi khusus; -------------------------------------------  

d.  Bahwa Terlapor merupakan market leader dengan 

pangsa pasar 99 % atas layanan jasa telepon tetap 

(fixed line); ---------------------------------------------------  

3. Unsur barang dan/atau jasa; ------------------------------------  

a. Bahwa barang menurut pasal 1 angka 16 UU No. 5 

Tahun 1999 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. Bahwa jasa menurut pasal 1 angka 17 UU No. 5 

Tahun 1999 adalah setiap layanan yang berbentuk 

pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam 

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen 

atau pelaku usaha; ----------------------------------------  

c. Bahwa jasa dalam perkara A Quo adalah layanan 

telepon tetap (fixed line) yang ditawarkan oleh 

Terlapor; -----------------------------------------------------  

4. Unsur Praktek Monopoli; -----------------------------------------  

a. Bahwa Terlapor pada tahun 1995 memperoleh hak 

untuk menyediakan layanan telekomunikasi lokal 

tidak bergerak (fixed line) yang berlaku hingga 31 

Desember 2010; --------------------------------------------  
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b. Bahwa Terlapor merupakan market leader dengan 

porsentase 99% pangsa pasar atas jasa layanan 

telepon tetap (fixed line) di Indonesia;  ------------------  

c. Bahwa Terlapor juga menawarkan berbagai jenis 

layanan dengan karakteristik produk yang berbeda 

seperti jasa layanan internet (fixed broadband), jasa 

layanan TV berbayar (IP TV), jasa layanan mobile 

phone, dan jasa lainnya; ----------------------------------  

d. Bahwa Terlapor menyadari market power atas jasa 

layanan telepon tetap (fixed line) kemudian 

membuat paket layanan jasa dengan nama 

Indihome yang terdiri atas layanan telepon 

tetap/telepon rumah (fixed line), Internet (fixed 

broadband), dan TV berbayar (IP TV); -------------------  

e. Bahwa pelanggan tidak memiliki pilihan untuk 

memilih layanan dalam paket Indihome, pelanggan 

wajib untuk menggunakan ketiga layanan tersebut; -  

f. Bahwa pelanggan/konsumen tidak memiliki pilihan 

lain untuk memasang telepon fixed line (single 

service) karena hanya Terlapor yang mampu 

menyediakan layanan tersebut; --------------------------  

g. Bahwa adanya kewajiban yang mengikat 

pelanggan/konsumen untuk berlangganan tiga jenis 

layanan sekaligus berpotensi merugikan konsumen;  

h. Bahwa Terlapor menetapkan biaya telepon fixed line 

yang terlalu tinggi dan menawarkan paket indihome 

yang lebih murah dibanding hanya biaya telepon; ---  

i. Bahwa terdapat pemutusan seluruh layanan apabila 

pelanggan/konsumen hanya ingin menggunakan 

satu atau dua layanan tertentu; -------------------------  

5. Unsur Persaingan Usaha tidak Sehat; -------------------------  

a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 dalam UU 

No.5/1999 menyatakan bahwa; -------------------------   

“Persaingan usaha tidak sehat adalah 
persaingan antarpelaku usaha dalam 
menjalankan kegiatan produksi dan/atau 
pemasaran barang dan/atau jasa yang 
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dilakukan dengan cara tidak jujur atau 
melawan hukum atau menghambat persaingan 
usaha”. 

 
b. Bahwa belum ada pelaku usaha lain yang dapat 

menyelenggarakan layanan triple play dengan 

telepon fixed line seperti halnya produk Indihome 

dari Telkom; -------------------------------------------------  

c. Bahwa dengan mewajibkan pelanggan untuk 

menggunakan 3 layanan sekaligus, maka 

menyebabkan konsumen tidak memiliki pilihan lain;  

d. Bahwa dengan adanya kewajiban menggunakan 

layanan dari Terlapor maka pelanggan/konsumen 

tidak dapat memilih produk kompetitor untuk jenis 

layanan internet (fixedbroadband) dan layanan TV 

berbayar (IP TV); --------------------------------------------  

e. Bahwa besarnya kekuatan monopoli Terlapor dalam 

jasa layanan telepon tetap (fixed line) berpotensi 

menghambat pelaku usaha pesaing khususnya 

dalam jasa layanan internet (fixedbroadband) dan 

layanan TV berbayar (IP TV) setelah adanya program 

paket jasa Indihome; ---------------------------------------  

f. Bahwa adanya klausul kewajiban paket dalam 

perjanjian berlangganan Indihome memberikan 

dampak persaingan usaha tidak sehat karena 

pelanggan/konsumen tidak memiliki kesempatan 

untuk dapat pindah pada jasa internet 

(fixedbroadband) dan/atau TV berbayar (IP TV) yang 

ditawarkan oleh kompetitor Terlapor; -------------------  

13.5. Selanjutnya terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 25 ayat 1 

huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut 

maka Tim akan menguraikan secara rinci sebagai berikut; -----------  

1. Unsur Pelaku Usaha; ---------------------------------------------  

a. Bahwa pelaku usaha usaha yang dimaksud dalam 

UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah; -----------------------  

” setiap orang perorangan atau badan usaha, baik 
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan 
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
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melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian, menyelenggarakan 
berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi ” 

 

b. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam kasus 

ini adalah PT. Telekomunikasi Indonesia (persero) 

Tbk; -----------------------------------------------------------   

c. Bahwa Terlapor merupakan Badan Usaha Milik 

Negara yang beralamat kantor di Jln. Japati No. 1 

Bandung  40133, Telp. (022) 4521404/Faks. (022) 

7206757, dengan bentuk Perseroan Terbatas milik 

negara (Persero) yang didirikan berdasarkan Akta 

Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 24 

September 1991 di Jakarta; ------------------------------  

d. Bahwa Terlapor bergerak di bidang jasa layanan 

telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia. 

Lingkup bisnis Terlapor adalah menyelenggarakan 

jaringan dan layanan telekomunikasi, informatika 

serta optimalisasi sumber daya perusahaan; ----------  

e. Atas dasar uraian tersebut maka cukup jelas bahwa 

unsur bahwa Terlapor telah memenuhi unsur 

pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 karena 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia; ----------------------------------------------------  

2. Unsur Menggunakan Posisi Dominan Secara Langsung 

maupun tidak langsung; -----------------------------------------  

a. Bahwa di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tertulis Posisi dominan 

adalah; -------------------------------------------------------  

“keadaan dimana pelaku usaha tidak 
mempunyai pesaing yang berarti di pasar 
bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa 
pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha 
mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya 
di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan 
kemampuan keuangan, kemampuan akses pada 
pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk 
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menyesuaikan pasokan atau permintaan barang 
atau jasa tertentu”. 

 
b. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) huruf a 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat, pelaku usaha memiliki posisi dominan 

sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila satu pelaku 

usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 

50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar 

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

c. Bahwa Terlapor memiliki posisi dominan dengan 

menguasai pangsa pasar sebesar 99%; -----------------  

3. Unsur syarat-syarat perdagangan; -----------------------------   

a. Bahwa Terlapor membuat produk dengan nama 

paket Indihome yang terdiri atas 3 layanan, yaitu 

layanan telepon tetap (fixed line), layanan internet 

(fixed broadband) dan layanan TV berbayar (IP TV); ---  

b. Bahwa Terlapor membuat persyaratan yang tidak 

memberikan pilihan bagi calon pelanggan untuk 

memilih salah satu dari layanan telepon tetap (fixed 

line), layanan internet (fixed broadband) dan 

layanan TV berbayar (IP TV); -----------------------------  

c. Bahwa dengan adanya syarat untuk menggunakan 

tiga layanan sekaligus dan tidak menyediakan 

alternatif pilihan merupakan pemaksaan pada pihak 

konsumen; ---------------------------------------------------  

d. Bahwa seharusnya Terlapor menawarkan dan/atau 

memberikan pilihan kepada konsumen berdasarkan 

kebutuhannya;  ---------------------------------------------  

4. Unsur mencegah dan/ atau menghalangi konsumen; ------  

a. Bahwa adanya kewajiban pelanggan/konsumen 

untuk mengambil 3 layanan sekaligus dalam paket 

indihome berpotensi untuk mencegah dan/atau 

menghalangi konsumen untuk memperoleh barang 

dan/atau jasa yang bersaing baik dari segi harga 

maupun kualitas; ---------------------------------------  
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b. Bahwa tidak adanya pilihan yang dimiliki oleh 

konsumen untuk beralih atau mencoba produk 

layanan yang ditawarkan oleh pelaku usaha lain 

merupakan akibat dari adanya perjanjian paket 

berlangganan Indihome yang dibuat oleh Terlapor; --  

5. Unsur menghambat pelaku usaha lain; -----------------------  

a. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha lain adalah 

pelaku usaha yang berkaitan dalam perkara A Quo. 

Tindakan Terlapor dalam membuat paket indihome 

memberikan hambatan pada pelaku usaha terkait 

yang menjadi pesaing dalam pasar layanan jasa 

khususnya untuk layanan internet (fixedbroadband) 

dan layanan TV berbayar (IP TV); ------------------------  

b. Bahwa tingginya market share yang dimiliki oleh 

Terlapor dalam jasa layanan telepon tetap (fixed line) 

dan merupakan satu-satunya perusahaan yang 

mampu menyediakan layanan telepon fixed line 

dengan jaringan nasional memudahkan Terlapor 

untuk membuat paket tying product dengan jenis 

layanan jasa lainnya;  -------------------------------------  

c. Bahwa tindakan Terlapor membuat persyaratan-

persyaratan dalam layanan Indihome sebagaimana 

dijabarkan sebelumnya, yaitu tidak memberikan 

pilihan layanan single service kepada 

pelanggan/konsumen merupakan penyalahgunaan 

posisi dominan sebagai perilaku eksklusif 

(exclusionary strategic behavior) untuk membatasi 

atau menyingkirkan pelaku usaha pesaing 

khususnya untuk layanan internet dan layanan TV 

berbayar (IP TV); --------------------------------------------  

19.3.1 Bahwa berdasarkan analisis dan bukti-bukti diatas, tim 

investigator merekomendasikan kepada majelis komisi 

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

a. Berdasarkan verifikasi, klarifikasi, penelitian, analisis 

dan penilaian, maka dapat disimpulkan bahwa 

Laporan Hasil Penyelidikan layak untuk masuk ke 
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Tahap Sidang Majelis Komisi dengan dugaan 

pelanggaran ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 dan 

Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh PT 

Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk sebagai 

Terlapor; --------------------------------------------------------  

b. Menyatakan telah cukup bukti bahwa Terlapor telah 

melakukan pelanggaran Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 

dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----------  

c. Membatalkan perjanjian baku Terlapor yang memuat 

ketentuan pengikatan produk secara paksa yang 

berakibat pada tidak adanya pilihan pada konsumen; -  

d. Menghukum Terlapor berdasarkan Pasal 47 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -  

14. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor (PT 

Telekomunikasi Indonesia,Tbk) menyerahkan Tanggapan terhadap 

Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal 

sebagai berikut (vide bukti T.I): --------------------------------------------------  

14.1. Pasar Bersangkutan Sebagaimana Diuraikan Dalam LDP Tim 

Investigator Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur);--------------------  

14.2. Terlapor Tidak Melanggar Pasal 15(2) UU No. 5/1999 Dalam 

Penyelenggaraan Jasa Telepon Tetap, Jasa Internet, Dan Jasa 

IPTV Di Indonesia; -----------------------------------------------------  

14.3. Terlapor Tidak Melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999 Dalam 

Penyelenggaraan Jasa Telepon Tetap, Jasa Internet, Dan Jasa 

IPTV Di Indonesia; -----------------------------------------------------  

14.4. Terlapor Tidak Melanggar Pasal 25 (1) Huruf (A) Dan (C) Uu 

No. 5/1999 Dalam Penyelenggaraan Jasa Telepon Tetap, Jasa 

Internet, Dan Jasa IPTV Di Indonesia; ------------------------------  

14.5. Bahwa berdasarkan analisis dan bukti-bukti di atas, Terlapor 

memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi agar 

menyatakan dan memutus sebagai berikut: -----------------------  
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14.5.1 Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 15(2), 

Pasal 17, dan Pasal 25(1) huruf (a) dan (c) Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat dalam Industri Telekomunikasi terkait Jasa 

Telepon Tetap, Jasa Internet, dan Jasa IPTV di 

Indonesia oleh Terlapor yang diajukan oleh Tim 

Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

tertanggal 21 Februari 2017 yang terdaftar pada 

KPPU dengan Perkara No. 10/KPPU-I/2016 untuk 

seluruhnya; ------------------------------------------------  

14.5.2 Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 

15(2), Pasal 17, dan Pasal 25(1) huruf (a) dan (c) 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat dalam Industri Telekomunikasi terkait 

Jasa Telepon Tetap, Jasa Internet, dan Jasa IPTV 

di Indonesia oleh Terlapor yang diajukan oleh Tim 

Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

tertanggal 21 Februari 2017 yang terdaftar pada 

KPPU dengan Perkara No. 10/KPPU-I/2016 tidak 

layak untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan 

lanjutan pada KPPU; -------------------------------------  

14.5.3 Menyatakan Terlapor tidak melakukan 

Pelanggaran Pasal 15(2), Pasal 17, dan Pasal 25(1) 

huruf (a) dan (c) Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri 

Telekomunikasi terkait Jasa Telepon Tetap, Jasa 

Internet, dan Jasa IPTV di Indonesia; -----------------  

14.5.4 Menyatakan bahwa perjanjian baku Terlapor tidak 

memuat ketentuan pengikatan produk secara 

paksa (tying) yang berakibat tidak adanya pilihan 

pada konsumen; ------------------------------------------  
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15. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh 

Investigator, Terlapor (PT Telekomunikasi Indonesia,Tbk), (vide bukti 

B2); -----------------------------------------------------------------------------------  

16. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, 

Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan 

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

17. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil 

Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk 

dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 10/KPPU-

I/2016 --------------------------------------------------------------------------------  

18. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya 

Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 13/KPPU/Pen/IV/2017 

tanggal 04 April 2017 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 

10/KPPU-I/2016 (vide bukti A10); ----------------------------------------------  

19. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi 

menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 23/KPPU/Kep.3/IV/2017 

tanggal 05 April 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai 

Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-

I/2016  (vide bukti A11); ----------------------------------------------------------  

20. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-

I/2016  menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 

18/KMK/Kep/IV/2017 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan 

Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016 yaitu dalam jangka waktu paling lama 

30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 05 April 2017 sampai 

dengan tanggal 12 Juli (vide bukti A14); ---------------------------------------  

21. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi 

menerbitkan Surat Penyesuaian Jangka Waktu dalam penanganan 

perkara yang semula dari tanggal 05 April 2017 sampai dengan tanggal 

13 Juli 2017 2017 menjadi dari 05 April 2017  sampai dengan tanggal 

14 Juli 2017 (Vide Bukti A86);  --------------------------------------------------  

22. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan 

Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, 

Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu 

Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi 

kepada Terlapor (vide bukti A16. A15, A14) -----------------------------------  
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23. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan lanjutan dan Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan sidang Majelis 

Komisi dengan melakukan pemeriksaan sebagai berikut :  -----------------  

23.1 Sdr Effendi Budiman selaku Direktur Utama PT MNC Kabel 

Mediacom sebagai Saksi pada tanggal 12 April 2017 (Vide 

Bukti B1.2);  ------------------------------------------------------------   

23.2 Sdr Eko Budiraharjo  selaku Direktur Utama PT.First Media  

sebagai Saksi pada tanggal 30 November 2016 (Vide Bukti 

B2);  ----------------------------------------------------------------------   

23.3 Sdr.Ruby Budiman selaku Direktur Utama PT MNC Sky 

Vision pada tanggal 20 April 2017 (Vide Bukti B3):  -------------  

23.4 Sdr. Fajar Aji Suryawan dan Sdr. August Bualazaro Hulu 

selaku Direktur Utama PT Indosat,Tbk pada tanggal 26 April 

2017 (Vide Bukti B3):  -------------------------------------------------  

23.5 Sdr. Erwin Aditya Brataatmadja selaku Direktur Utama PT 

Indonusa Telemedia pada tanggal 02 Mei 2017 (Vide Bukti 

B5);  ----------------------------------------------------------------------  

23.6 Sdr.IK Prihadi Kresna Murti selaku  Ketua Badan Regulasi 

Telekomunikasi Indonesia (BRTI) pada tanggal 07 Juni 2017 

(Vide Bukti B6);  --------------------------------------------------------  

23.7 Sdr. Gomgom Parlindungan selaku Pelanggan IndieHome 

pada tanggal 08 Juni 2017 (Vide Bukti B7);  ----------------------  

23.8 Sdr. Handoyo Taher selaku Asosiasi Penyedia Jasa Internet 

Indonesia (APJII) pada tanggal 11 Juli 2017 (Vide Bukti B8);  -  

23.9 Sdr Timbul Nainggolan selaku PT Batam Bintam 

Telekomunikasi pada tanggal 12 Juli 2017 (Vide Bukti B(); ----  

23.10 Sdr. Ilmianto selaku VP Enterprose Business Development PT 

Telkom pada tanggal 12 Juli 2017 (Vide Bukti B10);  ------------  

23.11 Sdr. Prayudi Utomo selaku Consumer CIM PT Telkom pada 

tanggal 12 Juli 2017(Vide Bukti B11);  -----------------------------  

23.12 Sdr. Rani Hapsari selaku CSR Plasa Telkom Gunung Sahari 

Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juli 2017 (Vide Bukti B12);  ---  

23.13 Sdri.Tri Ayu Retnaningsih selaku CSR Plaza Telkom Tantular 

pada tanggal 13 Juli 2017 (Vide Bukti B13);  ---------------------  

23.14 Sdri. Ageng Manggala Putri selaku CSR Plasa Telkom 

Tasikmalaya pada tanggal 13 Juli 2017 (Vide Bukti B14);  -----  
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23.15 Sdri. Dini Aprilia Puspitasari selaku pelanggan IndieHome 

pada tanggal 17 Juli 2017 (Vide Bukti B15);  ---------------------  

23.16 Sdr.Mokh Arifin selaku perwakilan PT Infomedia Nusantara 

pada tanggal 17 Juli 2017 (Vide Bukti B16);  ---------------------  

23.17 Sdri.Gustu Ayunda Pratiwi selaku CST Plasa Telkom 

Surabaya pada tanggal 17 Juli 2017 (Vide Bukti B17);  ---------  

23.18 Sdri. Komang Setiabudi selaku Konsumen IndiHome pada 

tanggal 26 Juli 2017 (Vide Bukti B18);  ----------------------------  

23.19 Sdr. Abar Suapri selaku konsumen IndieHome pada tanggal 

26 Juli 2017 (Vide Bukti B19);  --------------------------------------  

23.20 Sdri. Asni Eka Dirta Yasa selaku Konsumen IndieHome pada 

tanggal 31 Juli 2017 (Vide Bukti B20);  ----------------------------  

23.21 Sdr. Suridwan selaku Konsumen IndieHome pada tanggal 31 

Juli 2017 (Vide Bukti B121);  ----------------------------------------  

23.22 Sdr. Sumardi selaku Konsumen IndieHome pada tanggal 31 

Juli 2017 (Vide Bukti B22);  ------------------------------------------  

23.23 Sdri.Fahrida Nur Aisyah selaku Konsumen IndiHome pada 

tanggal 01 Agustus 2017 (Vide Bukti B23);  -----------------------  

23.24 Sdr. Susilo selaku Konsumen IndieHome pada tanggal 01 

Agustus 2017 (Vide Bukti B24);  ------------------------------------  

23.25 Sdri.Ilda Nursiah selaku Konsumen IndieHome pada tanggal 

07 Agustus 2017 (Vide Bukti B25);  ---------------------------------  

23.26 Sdr. Ahli Tulus Abadi selaku Ketua YLKI pada tanggal 07 

Agustus 2017 (Vide Bukti B26);  ------------------------------------  

23.27 Sdr. Ahli Prahasto W Pamungkas, SH.,LLM MCIArb.,FCIL 

selaku Ahli Hukum Persaingan pada tanggal 14 Agustus 2017 

(Vide Bukti B27);  ------------------------------------------------------  

23.28 Sdr. Prof.Dr.Nindyo Pramono,SH.,MS. Selaku ahli Hukum 

Persiangan pada tanggal 14 Agustus 2017 (Vide Bukti B28);  

23.29 Sdr Agus Winarno Selaku Direktur Utama                                      

PT Telekomunikasi Indonesia,Tbk pada tanggal 16 Agustus 

2017 (Vide Bukti B29);  -----------------------------------------------  

24. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti 

berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator 

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

Kode keterangan kode keterangan 
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I.1 
Laporan dugaan 
pelanggan 

I.13 
Multi channel aggrement dari                      
PT Link and PT Segitiga Plaza Hotel 

I.1a 
Daftar saksi dan 
ahli 

I.14 Billing statement First media 

I.2 
CD data pendukung  
Berita Acara 
Pemeriksan 

I.15 Surat Kuasa Khusus BRTI 

I.3 Brosur MNC I.16 Surat Kuasa PT Batam Bintan 

I.3a 
data pelanggan MNC 
Sky Vision dari 
2012-2016 

I.17 
Surat Bukti Perekaman E-KTP atas 
nama Asni Eka Dirta Yasa 

I.3b 
Surat Kuasa MNC 
Sky 

I.18 
Bukti pembayaran berlangganan 
saksi Asni Eka Dirta Yasa 

I.3c 
Akta MNC Sky 
Vision tahun 2016 

I.19 
Permintaan sambungan 
telekomunikasi indihome (Kontrak 
berlangganan 1 layanan 

I.3b 
Form berlangganan 
Top Tv, Indovision 
dan Oke Vision 

I.20 
Kontrak berlanggan 2Layanan atas 
nama Retna 

I.4 
BAST Dengan MNC 
Sky Vision 

I.21 
Perubahan kontrak berlangGANAN 
pt Telekomunikasi Indonesia dengan 
Pelanggan 

I.5 
surat kuasa 
Transvison 

I.22 
dokumen pengajuan berlanggan 
kepada PT Telkom 

I.6 Surat Kuasa Indosat I.23 
Ringkasan tagihan Paket Indihome 
atas Nama Fuad Hasan 

I.7 

surat permohonan 
penundaan 
pemeriksaan 
sebagai saksi dari 
transvison 

I.24 Surat Kuasa Infomedia 

I.8 KTP Bapak Ruby I.26 
Checklist kelengkapan berkas 
pelanggan 

I.9 
Surat Kuasa 
Indovision Bapak 
Ruby dari Indovision 

I.26 Brosur MNC Play Media 

I.10 
KTP Bapak Effendi 
Budiman 

I.27 BROSUR Top Tv 

I.11 
Surat Kuasa First 
Media 

I.28 
Laporan tahunan MNC Sky Vision 
2015 

I.12 
BAST demham First 
Media 

I29 
screen shoot dari web 
http://indihome.co.id/faq-

indihome 

  

1.30 
Screenshot FAQ Telkom Care on 

Twitter 

  

I.31 
Penetrasi dan perilaku pengguna 

internet indonesia 

  

I.32 
profil pengguna internet 

Indonesia 2014 

  

I.33 
Pengguna internet sektor bisnis 

2013 

25. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti 

berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor (PT 

Telekomunikasi Indonesia,Tbk) sebagai berikut; -----------------------------  

No Nama Dokumen 
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T1 Jawaban LDP dari Telkom  

T2 Surat kuasa Khusus PT Telkom 

T3 Revisi daftar saksi dan ahli 

T4 surat perubahan saksi fakta dan ahli terlapor 

T5 surat tambahan saksi fakta terlapor  

T6 brosur paket Indihome fiber 

T7 
LIST Dokumen daftar tambahan bukti tertulis oleh PT 
Telekomunikasi Indonesia,Tbk 

T7.1 
Grafik penurunan pendapatan penyelenggaraan Jasa Telepon 
Tetap (Fixed line) 

T7.2 
Data Penurunan pendapatan penyelenggaraan Jasa telepon Tetap 
(Fixed Line) 

T7.3 
Grafik dan Tabel Jumlah Trafik percakapan telepon (outgoing) dari 
telepon tetap (fixed line) ke telepon tetap lainnya maupun ke 
seluler 

T7.4 
Data Jumlah Trafik percakapan telepon (outgoing) dari tetelpon 
tetap (fixed line) ke telepon tetap lainnya maupun ke seluler 

T7.5 
Grafik dan tabel data pelanggan pasang baru jasa telepon tetap 
(fixed line) 

T7.6 Data pelanggan pasang baru jasa telepon tetap (fixed line) 

T7.7 
Grafik dan tabel data pelanggan yang berhenti berlangganan jasa 
telepon tetap (fixed line) 

T7.8 
Data pelanggan yang berhenti berlabgganan jasa telepon tetao 
(fixed line) 

T7.9 Grafik data pelanggan migrasi dari 3P ke 1P 

T7.10 Grafik data pelanggan migrasi dari 3P ke 2P 

T7.11 
Scrennshoot syarat dan ketentuan kontrak pada website 
http://www.indihome.co.id/syarat-ketentuan-indihome 

T7.12 Kontrak berlangganan 1P (telepon) atas nama Phan Hartono  

T7.13 
Data 1P (telepon), !P (interne), 1P (IPTV), 2P (telepon dan internet), 
3P (Telepon, internet, IPTV) tahun 2013 sampai dengan tahun 
2016 

T7.14 
Kontrak migrasi 3P ke 2P (telepon, Internet) atas nama Edwin 
Akexandy  

T7.15 
Kontrak migrasi 3P ke 2P (telepon dan internet) atas nama Yusuf 
Nic Panjaitan 

T7.16 
Formulir permohonan berlangganan TELKOMPhone (Kop Telkom 
Biru)  

T7.17 Formulir permohonan berlangganan telkom speedy 

T7.18 Form pembayaran/tagihan pelanggan Fuad Rahadi 

T7.19 Checklist Kelengkapan berkas pelanggan  

T7.20 Permintaan sambungan telekomunikasi  

T7.21 Checklist kelengkapan berkas pelanggan kop merah 

T7.22 Checklist kelengkapan pelanggan kop biru 

T7.22 Kontrak berlangganan atas nama bipem chandra 

T7.23 Kontrak berlangganan 2P  atas nama Bifen Chandra 

T7.24 
Kontrak berlangganan 1P (Internet) atas nama Retna Sutrisna 
kartika  

T7.25 Checklist kelengkapan pelanggan kop biru 

T7.26 Kontrak berlangganan indihome 

T7.27 
Checklist pasang baru/mutasi 3p ke 2p atas nama Asep jaya 
per,ama 

T7.28 Kontrak migrasi 3P ke 2P atas nama evi Irmayanti 

T7.29 Lembar check list SOA 

T7.30 Lembar check list SOA 
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T7.31 Cehck list kelengkapan berkas pelanggan kop merah  

T7.32 Form alasan cabutan dan kelengkapan berkas cabutan  

T7.33 Cehck list kelengkapan berkas pelanggan kop merah  

T7.34 Lembar check list SOA 

T7.35 Lembar check list SOA 

T7.36 Lembar check list SOA 

T7.37 Kontrak berlanggan sumardi 

T7.38 Formulir permohonan berlangganan telkom phone 

T7.39 Form permohonan berlangganan telkomphone kop biru 

T8 Brosur Indihome paket merdeka 

T9 Brosur Indihome paket ramadhan 

T10 Brosur indihoome rumah 

T11 Brosur Indihome fiber 

T12 Surat Kuasa OVP Consumer Insurance dan Fulfillment 

T13 Akta PT Telekomunikasi No 16 Tahun 2017 

T.14 SOP Layanan Indiehome 

T.15 Berita Acara Komnseling atas nama Diana Mayasari 

T.16 Market share voice 2013-2017 

T.17 Revenue telkom 2013-2017 

T.18 Perbandingan harga kompetitor  

T.19 Lis Telpon Rumah 

T.20 
SOP Aktivasi dan perubahan data pelanggan fixed phone home 
customer  

T.21 SOP Layanan Indome  

T.22 
SOP Aktivasi dan perubahan data pelanggan fixed phone personal 
customer 2014 

T.23 
SOP Aktivasi dan perubahan data pelanggan fixed phone personal 
customer 2013 

26. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:  -----  

26.1 Dugaan Pelanggaran; --------------------------------------------------  

Dugaan Pelanggaran yang dilakukan Terlapor adalah Pasal 5 

ayat (1)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi 

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

 

Pasal 15 ayat (2) 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang 

memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa 
tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku 

usaha pemasok. 

 

Pasal 17 

(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 
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c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 

lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu 

Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c 

(1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara 

langsung maupung tidak langsung untuk : 

a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk 
mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang 

dan atau jasa  yang bersaing, baik dari segi harga maupun 

kualitas; atau 

c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi 

pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. 

 

26.2 Objek Perkara; ----------------------------------------------------------  

26.2.1 Objek perkara adalah layanan Jasa 

Telekomunikasi (jaringan telepon dasar di jaringan 

telepon tetap (fixed line) atau jaringan tetap lokal 

berbasis circuit switched), Jasa Layanan Internet 

(fixed broadband), dan Jasa layanan TV berbayar 

(IP TV) atau disebut dengan produk ”IndiHome” 

yang dipasarkan oleh PT Telekomunikasi 

Indonesia,Tbk di seluruh wilayah Indonesia dengan 

periode waktu mulai bulan Desember 2013 sampai 

dengan bulan Maret 2016; ------------------------------  

26.3 Pasar Bersangkutan; --------------------------------------------------  

26.3.1 Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara A Quo 

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

1. Pasar Produk (Product Market); ---------------------  

a. Layanan Jasa dalam Industri 

Telekomunikasi terkait jasa telepon tetap 

(fixed line)sebagai Tying Product  dan Jasa 

Internet (fixed broadband ) dan Jasa TV 

berbayar (IPTV) sebagai Tyied Product. 

b. Layanan Jasa dalam Industri 

Telekomunikasi terkait jasa telepon 

tetap(fixed line)sebagai pasar produk 

praktek monopoli (monopoly practise)  dan 

penyalahgunaan posisi dominan (abuse of 

dominant position). 

2. Pasar geografis (GeographicMarket) ; --------------  
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Bahwa berikut pemaparan geografis produk 

perkara A Quo: --------------------------------------------------  

a. Bahwa pasar berdasarkan cakupan 

geografis terkait dengan jangkauan 

dan/atau daerah pemasaran; ------------------  

b. Bahwa berdasarkan fakta penyelidikan, 

jangkauan distribusi IndiHome oleh 

Terlapor meliputi wilayah di Indonesia; ------  

c. BahwaTerlapor memiliki 7 regional (regional 

I Sumatera, regional II Jakarta, regional III 

Jabar, regional IV Jateng dan DIY, regional 

V Jatim, Bali, Nusra, regional VI 

Kalimantan, regional VII Indonesia Timur) 

yang meng-cover seluruh penjualan dan 

operasional di Indonesia; -----------------------  

d. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pasar geografis dalam perkara ini adalah di 

seluruh Indonesia; -------------------------------  

 

26.4 Perilaku Terlapor; ------------------------------------------------------  

26.4.1 Mengenai Perjanjian Tertutup (Tying Agreement); ---  

1. Bahwa dalam hukum persaingan usaha dikenal 

istilah perjanjian yang dilarang diantaranya 

adalah perjanjian tertutup yang salah satunya 

adalah perjanjian penjualan/pembelian barang 

PASAR GEOGRAFIS 

JANGKAUAN PRODUK 

DAN DISTRIBUSI 

PRODUK 

7 REGIONAL 

SUMATERA, JAKARTA, 

JABAR,JATENG-DIY, JATIM, BALI, 

NUSRA, KALIMANTAN,INDONESIA 

TIMUR 
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dan/atau jasa tertentu yang bersifat mengikat 

(Tying agreement); ---------------------------------------------  

2. Bahwa Tying Agreement adalah suatu 

perjanjian berdasarkan perjanjian tersebut, si 

penjualmenjual produknya kepada pembeli 

dengan menetapkan persyaratanbahwa pembeli 

akan membeli produk lain dari penjual. Produk 

yangdiinginkan oleh pembeli adalah produk 

pengikat (tying product) danproduk yang oleh 

penjual diwajibkan untuk dibeli oleh pembeli 

disebutsebagai produk ikatan (tied product); ----  

3. Bahwa dalam Tying Agreement, kewajiban 

untukmembeli produk ini ditetapkan secara 

sepihak (penjual) tanpa dapat dihindari 

olehpembeli karena tidak ada pilihan penjual 

lainnya, penjual akan memilikiposisi tawar 

yang tinggi (dominant bargaining 

power/position) danmenjadikan perjanjiannya 

berat sebelah. Nilai produk yang diikatkan 

dalam suatu penjualan harus berbeda dengan 

produk utamanya; ------------------------------------   

4. Bahwa dalam perkara ini, yang menjadi produk 

pengikat (tying product) adalah layanan telepon 

fixed line dan produk ikatan (tyied product) 

layanan lainnya jasa internet (broadband) dan 

IP TV; ---------------------------------------------------  

5. Bahwa berdasarkan informasi saksi-saksi, 

Terlapor merupakan market leader untuk 

jaringan telpon dasar dengan jaringan telepon 

tetap; ---------------------------------------------------  

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, 

Terlapormerupakan pemegang pangsa pasar 

terbesar untuk penyelenggara layanan internet 

tetap, keunggulan tersebut karena Terlapor 

memiliki right of way melalui jaringan nomor 

telepon rumah yang telah ada sejak lama dan 
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menyebar di seluruh Indonesia. Right of way 

yang lain adalah sarana infrastruktur dasar 

misalnya tiang telepon; ------------------------------  

7. Bahwa perjanjian tertutup yang secara actual 

maupun potensial berakibat secara umum 

merugikan pelaku usaha lain dan/atau 

konsumen dan/atau secara khusus 

melanggar/menghambat persaingan usaha 

yang sehat; --------------------------------------------  

26.4.2 Mengenai Praktek Monopoli; ----------------------------  

1. Bahwa di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat, Monopoli adalah penguasaan atas 

produksi dan atau pemasaran barang dan atau 

atas penguasaan jasa tertentu oleh satu pelaku 

usaha atau satu kelompok pelaku usaha; -------  

2. Bahwa di dalam Pasal 1 Angka 2 berdasarkan 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat, 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; ------  

3. Bahwa dalam perkara A Quo, Terlapor 

merupakan pelaku usaha yang memiliki 

kemampuan monopoli untuk jasa layanan 

telepon tetap (fixed line); ------------------------------------  

4. Bahwa strategi Terlapor dalam menerapkan 

tying product sekaligus dengan layanan jasa 

telepon tetap (fixed line) diduga sebagai 

upayanya untuk mempertahankan dan 
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meningkatkan layanan jasa internet (fixed 

broadband) dan jasa TV berbayar (IPTV); ---------  

5. Bahwa adanya kewajiban untuk menggunakan 

3 layanan jasa sekaligus dan tidak dapat 

dilakukan secara parsial merupakan bentuk 

tindakan anti persaingan dan menghilangkan 

peluang pesaing nyata maupun pesaing 

potensial; ----------------------------------------------  

6. Bahwa adanya kewajiban untuk menggunakan 

3 layanan jasa sekaligus dan tidak adanya 

alternatif pilihan bagi konsumen merupakan 

bentuk tindakan praktek monopoli. ---------------  

26.4.3 Mengenai Penyalahgunaan Posisi Dominan (Abuse 

of Dominant Position) -----------------------------------------------  

1. Bahwa Terlapor merupakan pelaku usaha yang 

memiliki posisi dominan untuk jasa layanan 

telepon tetap (fixed line) dengan pangsa pasar 

sebesar 99%; ------------------------------------------  

2. Bahwa sebagai satu-satunya penyedia jasa 

layanan telepon tetap (fixed line), Terlapor 

memungkinkan untuk beroperasi di pasar 

tanpa terpengaruhi oleh persaingan dan 

melakukan tindakan yang dapat mengurangi 

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

3. Bahwa adanya strategi dari Terlapor 

mewajibkan konsumen untuk menggunakan 3 

layanan jasa sekaligus tersebut diduga 

digunakan untuk menghalangi perusahaan 

baru untuk masuk ke dalam pasar (potensial 

competitor) atau menghalangi pesaing yang 

sudah berada di pasar (existing competitor). ----  

26.5 Analisis unsur Pasal Sebagaimana telah disebutkan 

sebelumnya bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara ini 

adalah dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 17 

dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 



Salinan 

halaman 27 dari 124 

 

 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat : -------------------------------------  

 

Pasal 15 ayat (2) 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang 
memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau 

jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari 

pelaku usaha pemasok. 

Pasal 17 

(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 

Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c 

(1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik 

secara langsung maupung tidak langsung untuk : 
a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan 

untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen 

memperoleh barang dan atau jasa  yang bersaing, baik dari 

segi harga maupun kualitas; atau 

c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi 
pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan 

 

26.6 Selanjutnya apapabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 

15 ayat (2)UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat 

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

1. Pelaku Usaha; ---------------------------------------------------  

a. Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan 

Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah 

setiap orang perorangan atau badan usaha, baik 

yang berbadan hukum atau bukan badan hukum 

yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum 

negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian, 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang 

ekonomi; --------------------------------------------------  

b. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam kasus 

ini PT. Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk; ---  
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c. Bahwa Terlapor merupakan Badan Usaha Milik 

Negara yang beralamat kantor di Telkom 

Landmark Tower, Lantai 32, Jl. Gatot Subroto 

Kav. 52, Telp. 021 - 5215328, dengan bentuk 

Perseroan Terbatas milik negara (Persero) yang 

didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, 

S.H. No. 128 tanggal 24 September 1991 di 

Jakarta; ---------------------------------------------------  

d. Bahwa Terlapor bergerak di bidang jasa layanan 

telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia. 

Lingkup bisnis Terlapor adalah 

menyelenggarakan jaringan dan layanan 

telekomunikasi, informatika serta optimalisasi 

sumber daya perusahaan; -----------------------------  

e. Atas dasar uraian tersebut maka cukup jelas 

bahwa unsur bahwa Terlapor telah memenuhi 

unsur pelaku usaha sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 karena 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia; -------------------------------------------------  

f. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha 

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

2. Unsur perjanjian; -----------------------------------------------   

a. Bahwa yang dimaksud perjanjian berdasarkan 

Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1999 adalah; ---------------------------------------------   

“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” 

 

b. Bahwa perjanjian dalam perkara A Quo 

merupakan perjanjian tertutup yang merupakan 

bentuk perjanjian yang dilarang dalam hukum 

persaingan usaha; ---------------------------------------  

c. Bahwa perjanjian tertutup dalam perkara A Quo 

merupakan perjanjian tertutup yang dilakukan 
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oleh sekurang-kurangnya 2 pihak yang 

melakukan perjanjian; ----------------------------------  

d. Bahwa dalam perkara A Quo, Terlapor sebagai 

pihak yang memberikan layanan (pemasok) 

kepada pihak lain yaitu pelanggan/konsumen 

(penerima pasokan); ------------------------------------  

e. Bahwa perjanjian dalam perkara A Quo adalah 

perjanjian untuk berlangganan layanan triple play 

Indihome yang disediakan oleh Terlapor melalui 

berbagai akses untuk registrasi berlangganan 

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

- Telepon ke 147  

- e-mail ke (customer care Terlapor) 

- Website (http://www.indihome.co.id)  

- Plasa Telkom 

f. Bahwa kesepakatan untuk berlangganan layanan 

triple play Indihome dituangkan dalam bentuk 

Kontrak Berlangganan Indihome yang 

ditandatangani oleh Petugas Telkom dan 

Pelanggan/Kuasa Pelanggan; -------------------------  

g. Bahwa melalui kontrak tersebut terjadi 

kesepakatan antara Terlapor dengan 

Pelanggan/Konsumen untuk berlangganan jasa 

layanan Indihome; --------------------------------------  

h. Bahwa dengan adanya kesepakatan antara 

Terlapor dan Pelanggan/konsumen yang tertuang 

dalam kontrak berlangganan, maka telah 

memenuhi unsur Perjanjian sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) UU No. 5 

Tahun 1999; ---------------------------------------------  

i. Bahwa dengan demikian unsur perjanjian 

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

3. Unsur pihak Lain; ----------------------------------------------  

a. Bahwa yang dimaksud pihak lain dalam perkara 

A Quo adalah pihak yang menerima layanan 

produk; ----------------------------------------------------  

http://www.indihome.co.id/
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b. Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang 

menerima adalah Pelanggan layanan Indihome; ---  

c. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha 

pesaingnya terpenuhi. ----------------------------------  

4. Unsur membuat persyaratan (kewajiban pembelian); ----  

a. Bahwa Terlapor hanya menjual paket Indihome 

yang merupakan paket yang berisi tiga layanan 

yaitu layanan telepon tetap (fixed line), layanan                         

Internet (fixedbroadband), dan layanan IP TV; -----  

b. Bahwa Terlapor tidak melayani penjualan salah 

satu layanan / single produk saja (tidak melayani 

penjualan terpisah); -------------------------------------  

c. Bahwa dalam kontrak berlangganan Indihome 

yang mengatur tentang Pengakhiran Kontrak, 

disebutkan bahwa pengakhiran kontrak 

berlangganan Indihome adalah berlaku untuk 

seluruh layanan Indihome, tidak dapat dilakukan 

secara parsial/sebagian layanan Indihome, 

berikut bukti klausula kewajiban yang bersifat 

memaksa yang dilakukan oleh Terlapor: ------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Bahwa diketahui Terlapor sebelumnya 

menawarkan jasa layanan telepon tetap (fixed 

line), layanan Internet (fixedbroadband), dan 

layanan TV berbayar (IPTV) secara terpisah; -------  
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e. Bahwa adanya persyaratan yang mewajibkan 

pelanggan untuk menggunakan ketiga layanan 

tersebut berpotensi untuk merugikan konsumen; 

f. Bahwa dengan demikian unsur menetapkan 

harga terpenuhi ------------------------------------------  

5. Unsur Barang / Jasa; ------------------------------------------  

a. Bahwa barang menurut pasal 1 angka 16 UU No. 

5 Tahun 1999 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. Bahwa jasa menurut pasal 1 angka 17 UU No. 5 

Tahun 1999 adalah setiap layanan yang 

berbentuk pekerjaan atau prestasi yang 

diperdagangkan dalam masyarakat untuk 

dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;  

c. Bahwa jasa dalam perkara A Quo adalah layanan 

jasa yang terdiri atas layanan telepon tetap (fixed 

line), Internet (fixedbroadband), dan TV berbayar 

(IP TV) yang dikeluarkan oleh Terlapor; -------------  

d. Bahwa dengan demikian unsur barang terpenuhi;  

26.7 Bahwa dengan demikian, tim investigator menyatakan bahwa 

seluruh unsur Pasal 15 ayat 2 terpenuhi; -------------------------  

26.8 Selanjutnya terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 17 UU 

Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka Tim akan menguraikan 

secara rinci sebagai berikut: -----------------------------------------  

1. Unsur Pelaku Usaha; ------------------------------------------   

a. Bahwa pelaku usaha usaha yang dimaksud dalam 

UU Nomor 5 Tahun 1999 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 ” 
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b. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam kasus 

ini adalah PT. Telekomunikasi Indonesia (persero) 

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

c. Bahwa Terlapor merupakan Badan Usaha Milik 

Negara yang beralamat kantor diTelkom Landmark 

Tower, Lantai 32, Jl. Gatot Subroto Kav. 52, Telp. 

021 - 5215328, dengan bentuk Perseroan Terbatas 

milik negara (Persero) yang didirikan berdasarkan 

Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 

24 September 1991 di Jakarta; -------------------------  

d. Bahwa Terlapor bergerak di bidang jasa layanan 

telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia. 

Lingkup bisnis Terlapor adalah menyelenggarakan 

jaringan dan layanan telekomunikasi, informatika 

serta optimalisasi sumber daya perusahaan. --------  

e. Atas dasar uraian tersebut maka cukup jelas 

bahwa unsur bahwa Terlapor telah memenuhi 

unsur pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 karena 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia ---------------------------------------------------  

f. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha 

terpenuhi ---------------------------------------------------  

2. Unsur Penguasaan ---------------------------------------------  

a. Bahwa di Indonesia terdapat tiga pelaku usaha 

yang memiliki ijin penyelenggaraan jaringan tetap 

lokal berbasis circuit switched yaitu Terlapor, Tbk, 

PT Indosat, Tbk dan PT Batam Bintan 

Telekomunikasi; -------------------------------------------  

b. Bahwa PT Indosat, Tbk hanya menyelenggarakan 

telepon tetap pada segmen corporate dan tidak 

menyelenggarakan telepon tetap pada segmen 

retail/rumahan; -------------------------------------------  

c. Bahwa PT Batam Bintan Telekomunikasi hanya 

menyelenggarakan jaringan telepon tetap pada 
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wilayah geografis di daerah kawasan industri 

Mukakuning pulau Batam, kawasan industri 

Lobam dan kawasan resort Lagoi di pulau Bintan. 

Baik Batam maupun Bintan merupakan dua zona 

ekonomi khusus; ------------------------------------------  

d. Bahwa Terlapor merupakan market leader dengan 

pangsa pasar 99 %atas layanan jasa telepon tetap 

(fixed line); -------------------------------------------------  

e. Bahwa dengan demikian unsur penguasaan 

terpenuhi ---------------------------------------------------  

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

a. Bahwa barang menurut pasal 1 angka 16 UU No. 5 

Tahun 1999 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. Bahwa jasa menurut pasal 1 angka 17 UU No. 5 

Tahun 1999 adalah setiap layanan yang berbentuk 

pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan 

dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh 

konsumen atau pelaku usaha; -------------------------  

c. Bahwa jasa dalam perkara A Quo adalah layanan 

telepon tetap (fixed line) yang ditawarkan oleh 

Terlapor -----------------------------------------------------  

d. Bahwa dengan demikian unsur jasa terpenuhi ------  

4. Unsur Praktek Monopoli ---------------------------------------  

a. Bahwa Terlapor pada tahun 1995 memperoleh hak 

untuk menyediakan layanan telekomunikasi lokal 

tidak bergerak (fixed line) yang berlaku hingga 31 

Desember 2010; -------------------------------------------  

b. Bahwa Terlapor merupakan market leader dengan 

porsentase 99%pangsa pasar atas jasa layanan 

telepon tetap (fixed line) di Indonesia; -----------------   

c. Bahwa Terlapor juga menawarkan berbagai jenis 

layanan dengan karakteristik produk yang berbeda 
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seperti jasa layanan internet (fixed broadband), 

jasa layanan TV berbayar (IP TV), jasa layanan 

mobile phone, dan jasa lainnya; ------------------------  

d. Bahwa Terlapor menyadari market power atas jasa 

layanan telepon tetap (fixed line) kemudian 

membuat paket layanan jasa dengan nama 

Indihome yang terdiri atas layanan telepon 

tetap/telepon rumah (fixed line), Internet (fixed 

broadband), dan TV berbayar (IP TV); -----------------  

e. Bahwa pelanggan tidak memiliki pilihan untuk 

memilih layanan dalam paket Indihome, pelanggan 

wajib untuk menggunakan ketiga layanan 

tersebut; ----------------------------------------------------  

f. Bahwa pelanggan/konsumen tidak memiliki 

pilihan lain untuk memasang telepon fixed 

line(single service) karena hanya Terlapor yang 

mampu menyediakan layanan tersebut; --------------  

g. Bahwa adanya kewajiban yang mengikat 

pelanggan/konsumen untuk berlangganan tiga 

jenis layanan sekaligus berpotensi merugikan 

konsumen; -------------------------------------------------  

h. Bahwa Terlapor menetapkan biaya telepon fixed 

line yang terlalu tinggi dan menawarkan paket 

indihome yang lebih murah dibanding hanya biaya 

telepon; -----------------------------------------------------  

i. Bahwa terdapat pemutusan seluruh layanan 

apabila pelanggan/konsumen hanya ingin 

menggunakan satu atau dua layanan tertentu; -----  

j. Bahwa dengan demikian unsur praktek monopoli 

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

5. Unsur Persaingan Usaha tidak Sehat -----------------------  

a. Bahwa berdasarkanPasal 1 angka 6 dalam UU 

No.5/1999 menyatakan bahwa: “Persaingan usaha 

tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha 

dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau 

pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan 
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dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha”; ----------------------   

b. Bahwa belum ada pelaku usaha lain yang dapat 

menyelenggarakan layanan triple playdengan 

telepon fixed line seperti halnya produk Indihome 

dari Telkom; -----------------------------------------------  

c. Bahwa dengan mewajibkan pelanggan untuk 

menggunakan 3 layanan sekaligus, maka 

menyebabkan konsumen tidak memiliki pilihan 

lain; ---------------------------------------------------------  

d. Bahwa dengan adanya kewajiban menggunakan 

layanan dari Terlapor maka pelanggan/konsumen 

tidak dapat memilih produk kompetitor untuk jenis 

layanan internet (fixedbroadband) dan layanan TV 

berbayar (IP TV); ------------------------------------------  

e. Bahwa besarnya kekuatan monopoli Terlapor 

dalam jasa layanan telepon tetap (fixed line) 

berpotensi menghambat pelaku usaha pesaing 

khususnya dalam jasa layanan internet 

(fixedbroadband) dan layanan TV berbayar (IP TV) 

setelah adanya program paket jasa Indihome; -------  

f. Bahwa adanya klausul kewajiban paket dalam 

perjanjian berlangganan Indihome memberikan 

dampak persaingan usaha tidak sehat karena 

pelanggan/konsumen tidak memiliki kesempatan 

untuk dapat pindah pada jasa internet 

(fixedbroadband) dan/atau TV berbayar (IP TV) 

yang ditawarkan oleh kompetitor Terlapor.  ----------  

g. Bahwa dengan demikian unsur persaingan usaha 

tidak sehat terpenuhi; ------------------------------------  

h. Bahwa dengan demikian, tim investigator 

menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal 17 

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

26.9 Selanjutnya terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 25 ayat 

1 huruf a dan cUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
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tersebut maka Tim akan menguraikan secara rinci sebagai 

berikut:`------------------------------------------------------------------  

1. Unsur Pelaku Usaha; ------------------------------------------  

a. Bahwa pelaku usaha usaha yang dimaksud dalam 

UU Nomor 5 Tahun 1999 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. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam kasus 

ini adalah PT. Telekomunikasi Indonesia (persero) 

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

c. Bahwa Terlapor merupakan Badan Usaha Milik 

Negara yang beralamat kantor diTelkom Landmark 

Tower, Lantai 32, Jl. Gatot Subroto Kav. 52, Telp. 

021 - 5215328, dengan bentuk Perseroan Terbatas 

milik negara (Persero) yang didirikan berdasarkan 

Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 

24 September 1991 di Jakarta; -------------------------  

d. Bahwa Terlapor bergerak di bidang jasa layanan 

telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia. 

Lingkup bisnis Terlapor adalah menyelenggarakan 

jaringan dan layanan telekomunikasi, informatika 

serta optimalisasi sumber daya perusahaan. --------  

e. Atas dasar uraian tersebut maka cukup jelas 

bahwa unsur bahwa Terlapor telah memenuhi 

unsur pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 karena 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia ---------------------------------------------------  

f. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha 

terpenuhi ---------------------------------------------------  

2. Unsur Menggunakan Posisi Dominan Secara Langsung 

maupun tidak langsung; --------------------------------------  
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a. Bahwa di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tertulis Posisi dominan 

adalah “keadaan dimana pelaku usaha tidak 

mempunyai pesaing yang berarti di pasar 

bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar 

yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai 

posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar 

bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan 

keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau 

penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan 

pasokan atau permintaan barang atau jasa 

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

b. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) huruf a 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat, pelaku usaha memiliki posisi 

dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila 

satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku 

usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau 

lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa 

tertentu. ----------------------------------------------------  

c. Bahwa Terlapor memiliki posisi dominan dengan 

menguasai pangsa pasar sebesar 99% ----------------  

d. Bahwa dengan demikian unsur menggunakan 

posisi dominan terpenuhi -------------------------------  

3. Unsur syarat-syarat perdagangan; ---------------------------  

a. Bahwa Terlapor membuat produkdengan nama 

paket Indihome yang terdiri atas 3 layanan, yaitu 

layanan telepon tetap (fixed line), layanan internet 

(fixed broadband) dan layanan TV berbayar (IP TV);  

b. Bahwa Terlapor membuat persyaratan yang tidak 

memberikan pilihan bagi calon pelanggan untuk 

memilih salah satu dari layanan telepon tetap 

(fixed line), layanan internet (fixed broadband) dan 

layanan TV berbayar (IP TV); ----------------------------  
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c. Bahwa dengan adanya syarat untuk menggunakan 

tiga layanan sekaligus dan tidak menyediakan 

alternatif pilihan merupakan pemaksaan pada 

pihak konsumen; -----------------------------------------  

d. Bahwa seharusnya Terlapor menawarkan 

dan/atau memberikan pilihan kepada konsumen 

berdasarkan kebutuhannya. ----------------------------   

e. Bahwa dengan demikian unsur syarat-syarat 

perdagangan terpenuhi ----------------------------------  

4. Unsur mencegah dan/ atau menghalangi konsumen; ----  

a. Bahwa adanya kewajiban pelanggan/konsumen 

untuk mengambil 3 layanan sekaligus dalam paket 

indihome berpotensi untuk mencegah dan/atau 

menghalangi konsumen untuk memperoleh barang 

dan/atau jasa yang bersaing baik dari segi harga 

maupun kualitas; -----------------------------------------  

b. Bahwa tidak adanya pilihan yang dimiliki oleh 

konsumen untuk beralih atau mencoba produk 

layanan yang ditawarkan oleh pelaku usaha lain 

merupakan akibat dari adanya perjanjian paket 

berlangganan Indihome yang dibuat oleh Terlapor; -  

c. Bahwa dengan demikian unsur mencegah 

dan/atau menghalangi konsumen  terpenuhi -------  

5. Unsur menghambat pelaku usaha lain ---------------------   

a. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha lain adalah 

pelaku usaha yang berkaitan dalam perkara A Quo. 

Tindakan Terlapor dalam membuat paket indihome 

memberikan hambatan pada pelaku usaha terkait 

yang menjadi pesaing dalam pasar layanan jasa 

khususnya untuk layanan internet 

(fixedbroadband) dan layanan TV berbayar (IP TV); -  

b. Bahwa tingginya market share yang dimiliki oleh 

Terlapor dalam jasa layanan telepon tetap (fixed 

line) dan merupakan satu-satunya perusahaan 

yang mampu menyediakan layanan telepon fixed 

line dengan jaringan nasional memudahkan 
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Terlapor untuk membuat paket tying product 

dengan jenis layanan jasa lainnya; --------------------   

c. Bahwa tindakan Terlapor membuat persyaratan-

persyaratan dalam layanan Indihome sebagaimana 

dijabarkan sebelumnya, yaitu tidak memberikan 

pilihan layanan single service kepada 

pelanggan/konsumen merupakan penyalahgunaan 

posisi dominan sebagai perilaku eksklusif 

(exclusionary strategic behavior) untuk membatasi 

atau menyingkirkan pelaku usaha pesaing 

khususnya untuk layanan internet dan layanan TV 

berbayar (IP TV) -------------------------------------------  

d. Bahwa dengan demikian unsur menghambat 

pelaku usaha lain terpenuhi; ---------------------------  

e. Bahwa dengan demikian, tim investigator 

menyatakan bahwa seluruh unsurPasal 25 ayat 1 

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

6. Dampak anti persaingan; --------------------------------------  

a. Bahwa prilaku terlapor dalam perkara A Quo 

mengakibatkan pelanggan yang semula hanya 

membutuhkan satu atau dua layanan saja 

terpaksa mengambil 3 layanan sekaligus 

mengakibatkan pelanggan harus menangung 

beban (biaya) atas jasa yang tidak digunakannya; --  

b. Bahwa prilaku terlapor dalam perkara A Quo 

mengakibatkan konsumen baru kehilangan 

haknya untuk memilih produk sesuai dengan 

kebutuhannya melainkan terpaksa harus memilih 

paket bundling (3 layanan jasa sekaligus) atau 

tidak sama sekali; ----------------------------------------  

c. Bahwa prilaku terlapor dalam perkara A Quo 

memberikan dampak baik langsung maupun tidak 

langsung kepada pelaku usaha pesaing 

(competitor) khususnya untuk jasa internet dan IP 

TV. -----------------------------------------------------------  

26.10 Rekomendasi Putusan; ------------------------------------------------  
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26.10.1 Bahwa berdasarkan analisis dan bukit-bukti 

diatas, tim investigator merekomendasikan kepada 

majelis komisi sebagai berikut: ----------------------  

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara 

sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran 

Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) 

huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999; -------------------------------------------  

2. Menghukum Terlapor berdasarkan Pasal 47 

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

3. Merekomendasikan kepada majelis komisi 

untuk melarang Terlapor membuat dan/atau 

melakukan perbuatan pengingatan produk 

secara paksa yang dapat 

mengakibatkanhilangnya hak konsumen untuk 

memilih berdasarkan kebutuhannya; -------------  

27. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis 

Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, 

maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi 

Nomor 33/KMK/Kep/VII/2017 tentang Perpanjangan Pemeriksaan 

Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016, yaitu dalam jangka waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 14 Juli 

2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017  (Vide bukti  A76); --------  

28. Menimbang bahwa dalam melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan 

Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis 

Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 40/KPPU/Kep.3/VII/2017 

tanggal 11 Juli 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis 

Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 

10/KPPU-I/2016  (Vide bukti A75); ---------------------------------------------  

29. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan 

Penetapan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada Terlapor (Vide 

bukti A80);  --------------------------------------------------------------------------    

30. Menimbang bahwa Terlapor (PT Telekomuniskasi Indonesia,Tbk) 

menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya 

memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T24):  ---------------------------  
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30.1 Latar Belakang, Fakta dan Peristiwa yang Relevan dengan 

Perkara Aquo yang Disampaikan oleh Terlapor adalah Benar 

Dan Sesuai dengan Fakta yang Sebenarnya; ----------------------  

30.2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 

persidangan dan bukti-bukti yang diajukan olehTim 

Investigator dan Terlapor, serta saksi-saksi dan ahli yang 

diajukan oleh Tim Investigator dan Terlapor, dengan ini 

Terlapor menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: -----------  

30.2.1 Terbukti secara jelas dan nyata (prima facie) bahwa 

Tim Investigator tidak dapat membantah dalil-dalil 

Terlapor, sehingga terbukti sebagai berikut:  --------  

a. Telepon tetap (fixed line) merupakan sunset 

product; -----------------------------------------------  

b. Trend global dunia telekomunikasi menuju 

konvergensi layanan triple play atau bahkan 

quadruple play; --------------------------------------  

c. Penetrasi dan kualitas internet di Indonesia 

cukup rendah, Terlapor terpanggil untuk 

meningkatkannya; ----------------------------------  

d. Layanan triple play menguntungkan 

pelanggan, dimana Terlapor tetap 

menyediakan layanan bagi para pelanggan 

yang menginginkan layanan terpisah; -----------  

e. Pasar bersangkutan sebagaimana diuraikan 

dalam LDP Tim Investigator tidak jelas dan 

kabur (obscuur), karena batasan-batasan 

pengertian tentang pasar bersangkutan 

(relevant market), pasar produk, dan pasar 

geografis dalam Perkara aquo tidak jelas dan 

kabur (obscuur) sehingga LDP Tim 

Investigator harus dinyatakan ditolak atau 

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat 

diterima; ----------------------------------------------  

30.2.2 Terbukti secara jelas dan nyata (prima facie) bahwa 

Tim Investigator tidak dapat membuktikan dalil-
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dalil dalam LDP-nya sehingga terbukti sebagai 

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

a. Terbukti Terlapor tidak melanggar Pasal 15(2) 

UU No. 5/1999 dalam penyelenggaraan jasa 

telepon tetap, jasa internet, dan jasa IPTV di 

Indonesia berdasarkanalasan-alasan sebagai 

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

b. Kontrak Berlangganan IndiHome tidak dapat 

dijadikan bukti adanya pelanggaran Pasal 

15(2) UU No. 5/1999 oleh Terlaporkarena 

salah satu pihak di dalam kontrak 

berlangganan bukan pelaku usaha (vide Pasal 

1(7) UU No. 5/1999); --------------------------------  

c. Kontrak Berlangganan IndiHome yang 

tidakdiisi dan tidak ditandatangani oleh para 

pihak yang dijadikan bukti oleh Tim 

Investigator untuk mendalilkan terlapor telah 

melakukan praktek tyingbukan merupakan 

perjanjian karena belum memenuhi syarat 

sahnya perjanjian sebagaimana diatur Pasal 

1320 KUHPerdata; ----------------------------------  

d. Jasa telepon tetap (fixed line) bukanproduk 

pengikat (tying product) dimanainternet dan 

jasa IPTV diikatkan penjualannya (tied 

product) karena telah terbukti jasa telepon 

tetap (fixed line) bukan produk yang paling 

diinginkan oleh pelanggan; ------------------------  

e. Terbukti paket IndiHome merupakan mixed 

bundling, bukantying, karena Terlapor tidak 

hanya menjual paket IndiHome yang 

merupakan paket yang berisi tiga jasa (jasa 

telepon tetap (fixed line), jasa internet (fixed 

broadband), dan jasa IPTV), namun Terlapor 

juga senantiasa menjual jasa telepon tetap 

(fixed line), jasa internet (fixed broadband), 
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dan jasa IPTV masing-masing secara terpisah 

hingga saat ini; --------------------------------------  

f. Tim Investigator telah salah menafsirkan 

ketentuan Pasal 10.3 Kontrak Berlangganan 

IndiHome, karena Kontrak Berlangganan 

IndiHome merupakan kontrak khusus untuk 

pelanggan yang berlangganan jasa telepon 

tetap (fixed line), jasa internet (fixed 

broadband), dan jasa IPTV secara sekaligus, 

dimana apabila pelanggan bermaksud 

mengurangi layanan maka pelanggan dapat 

melakukan migrasi layanan dan 

menandatangani kontrak berlangganan baru 

untuk layanan yang diinginkan pelanggan; ----  

g. Klausula pengakhiran perjanjian dalam Pasal 

10.3 Kontrak Berlangganan IndiHometidak 

dapat dijadikan bukti untuk 

menuduhTerlapor melakukan praktek tying 

yang dilarang dalam Pasal 15(2) UU No. 

5/1999 karena Pasal 10.3 Kontrak 

Berlangganan IndiHometidakmemuat 

persyaratan bahwa pihak yang menerima 

barang dan atau jasa tertentu harus bersedia 

membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku 

usaha pemasok. Pasal 10.3 Kontrak 

Berlangganan merupakan exit clause yang 

hanya akan diterapkan apabila konsumen 

berhenti menjadi pelanggan IndiHome; dan; ---  

h. Bukti script berupa informasi layanan 

TELKOM 147 yang diakses melalui telepon 

tanggal 16 Maret 2016 (“Script Telkom 147”) 

tidak dapat menjadi bukti adanya praktek 

tying dalam penyediaan jasa telepon tetap 

(fixed line), jasa internet (fixed broadband), 

dan jasa IPTV karena bukan merupakan alat 

bukti yang sah (vide Pasal 42 UU No. 5/1999);  
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i. Terbukti Bahwa Bukti Twitter @Telkomcare 

tidakdapat menjadi bukti adanya kebijakan 

perusahaan Terlapor untuk memaksa 

pelanggan berlangganan paket Indihome 3P 

yang menyebabkan Terlapor melakukan 

praktek Tying dalam penyediaan Jasa Telepon 

Tetap (Fixed Line), Jasa Internet (Fixed 

Broadband), dan Jasa IPTV;-----------------------  

30.2.3 Terbukti Terlapor tidak melanggar Pasal 17 UU No. 

5/1999 dalam penyelenggaraan jasa telepon tetap, 

jasa internet, dan jasa IPTV di 

Indonesiaberdasarkan alasan-alasan sebagai 

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

a. LDP Tim Investigator tidak jelas atau kabur 

(obscuur) karena pasar bersangkutan untuk 

dugaan pelanggaran Pasal 17 UU No. 5/1999 

adalah layanan telepon tetap (fixed line) 

sedangkan hambatan kepada pelaku usaha 

pesaing adalah dalam jasa internet dan IPTV 

setelah adanya IndiHome; -------------------------  

b. Terbukti Terlapor tidak melakukan praktek 

monopoli dalam penyelenggaraan layanan 

telepon tetap (fixed line), layanan internet 

(fixed broadband), dan layanan IPTVkarena 

terbukti bahwa: -------------------------------------  

1. Pelanggan senantiasa memiliki pilihan 

untuk berlangganan paket IndiHome 

maupun jasa telepon tetap (fixed line), 

jasa internet (fixed broadband), dan jasa 

IPTV masing-masing secara terpisah; -----  

2. Terlapor tidak menetapkan biaya 

berlangganan telepon (fixed line) yang 

terlalu tinggi dan tidak pernah 

menawarkan biaya berlangganan paket 

IndiHome yang lebih murah dibanding 
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hanya biaya berlangganan telepon (fixed 

line); dan; ---------------------------------------  

3. Kontrak Berlangganan IndiHome 

merupakan kontrak khusus yang berlaku 

untuk layanan IndiHome sehingga 

pemutusan Kontrak Berlangganan 

IndiHome dilakukan secara keseluruhan, 

dimana pelanggan tetap dapat menikmati 

layanan lain yang diinginkannya; ----------  

30.2.4 Terlapor tidak melakukan persaingan usaha tidak 

sehat dalam penyelenggaraan layanan telepon 

tetap (fixed line), layanan internet (fixed 

broadband), dan layanan IPTV karena terbukti 

bahwa: ------------------------------------------------------  

1. Tim Investigator telah mencampuradukkan 

pasar bersangkutan jasa telepon tetap (fixed 

line) dengan layanan triple playIndiHome 

sehingga dugaan pelanggaran dalam LDP Tim 

Investigator menjadi kabur (obscuur); -----------  

2. Jasa layanan triple play IndiHome tidak 

menghambat pelaku usaha pesaing dalam 

pasar jasa internet dan/atauIPTV karena 

pelanggan tetap dapat memilih untuk 

menggunakan jasa telepon tetap (fixed line), 

jasa internet dan IPTV secara terpisah 

maupun menggunakannya secara bersama-

sama melalui layanan IndiHome; ----------------  

30.2.5 Terbukti Terlapor tidak melanggar Pasal 25 (1) 

huruf (a) dan (c) UU No. 5/1999 dalam 

penyelenggaraan jasa telepon tetap, jasa internet, 

dan jasa IPTV di Indonesiakarena terbukti bahwa: -  

a. Kontrak Berlangganan IndiHome tidak berisi 

syarat perdagangan yang memaksa pelanggan 

untuk berlangganan triple playIndiHome.Di 

sisi lain pelanggan tetap dapat berlangganan 
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jasa telepon tetap (fixed line), internet dan 

IPTV secara terpisah berdasarkan kontrak 

berlangganan dengan Terlapor. Pasal 10.3 

Kontrak Berlangganan merupakan exit clause 

yang hanya akan diterapkan apabila 

konsumen berhenti menjadi pelanggan 

IndiHome, sehingga sangat berbeda dengan 

pengertian tying; ------------------------------------  

b. Terlapor tidak menetapkan syarat 

perdagangan dalam Kontrak Berlangganan 

IndiHomeyang memaksa pelanggan untuk 

berlangganan triple play IndiHome sehingga 

membatasi atau menyingkirkan pelaku usaha 

pesaing khususnya untuk jasa internet dan 

IPTV; --------------------------------------------------  

c. Tim Investigator telah mencampuradukkan 

pasar bersangkutan jasa telepon tetap (fixed 

line) dengan triple playIndiHome sehingga 

pasar yang bersangkutan dalam Perkara aquo 

menjadi kabur (obscuur); --------------------------  

d. Layanan IndiHome tidak dihasilkan dengan 

memanfaatkan tingginya market 

shareTerlapor dalam jasa telepon tetap (fixed 

line), maupun memanfaatkan posisi Terlapor 

sebagai satu-satunya perusahaan yang 

mampu menyediakan jasa telepon tetap (fixed 

line) secara nasional; -------------------------------  

30.2.6 Berkenaan dengan hal tersebut di atas, 

perkenankanlah berikut ini disampaikan paparan 

landasan pengajuan kesimpulan Terlapor dalam 

Perkara aquo sebagai berikut: --------------------------  

1. Tentang Perusahaan Perseroan (Persero)  PT. 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk; ------------------  

a. Perusahaan Perseroan (Persero)             PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) 

merupakan Badan Usaha Milik Negara 
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yang bergerak di bidang jasa dan jaringan 

telekomunikasi dan informatika Indonesia. 

Pemegang saham TELKOM terdiri dari 

Pemerintah Republik Indonesia sebesar 

52,55% dan Publik 47,45%. Saham 

TELKOM diperdagangkan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan di New York Stock 

Exchange (NYSE); -------------------------------   

b. TELKOM saat ini tengah bertransformasi 

menuju Digital Company untuk menjadi 

The King of Digital in The Region serta 

mengembangkan dan memperkuat 

footprints bisnis di kawasan regional.  

Untuk menjadi perusahaan digital yang 

handal, TELKOM melakukan transformasi 

dari sisi bisnis, sumber daya manusia, 

budaya dan organisasi agar dapat 

memimpin inovasi digital di Indonesia dan 

memimpin Indonesia menuju globalisasi; --  

c. Semakin membaiknya kinerja TELKOM 

tersebut diikuti juga dengan meningkatnya 

kontribusi TELKOM terhadap negara. 

Pertumbuhan kontribusi pada negara YoY 

2015 untuk Total Pajak dan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak/PNBP (BHP 

Frekuensi, BHP Jastel, Konstribusi USO 

dan Dividen) sebesar 13,3%. Kontribusi 

TELKOM kepada negara selama 10 tahun 

terakhir secara total mengalami 

peningkatan dari Rp. 13,8 triliun pada 

tahun 2006 menjadi Rp.32,0 triliun pada 

2015 dengan CAGR sebesar 9,8%. Lebih 

lanjut, TELKOM berperan sebagai 

penyumbang penerimaan negara Rp.20 

triliun; --------------------------------------------  
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d. Kontribusi TELKOM lainnya adalah 

melalui peningkatan kualitas layanan dan 

perluasan jaringan yang secara tidak 

langsung meningkatkan kegiatan 

perekonomian daerah serta penyerapan 

tenaga kerja lokal di sekitar wilayah 

operasional sebagai komitmen langkah 

strategis dalam mendukung laju 

pertumbuhan ekonomi nasional; ------------     

e. Keberadaan TELKOM sebagai entitas 

bisnis dipengaruhi oleh berbagai faktor 

resiko yang dapat berdampak negatif 

terhadap bisnis, kondisi keuangan, 

kegiatan operasional maupun prospek 

usaha.  Sebagai pemegang lisensi jaringan 

tetap di Indonesia, TELKOM senantiasa 

berkomitmen untuk terus membangun 

jaringan dan melayani permintaan layanan 

telepon tetap (fixed line) di seluruh pelosok 

nusantara sebagai bentuk dedikasinya 

pada Negara; ------------------------------------  

f. IndiHome merupakan salah satu upaya 

untuk mengantisipasi tren pertumbuhan 

penggunaan layanan data oleh masyarakat 

dan tren declining pada layanan telepon 

tetap (fixed line), dimana pengembangan 

layanan telepon tetap (fixed line) saat ini 

hanya dilakukan oleh TELKOM.  Hal ini 

sebagai komitmen dan kewajiban 

pembangunan TELKOM sebagai pemegang 

lisensi jaringan tetap lokal dan teleponi 

dasar, sedangkan pemegang lisensi 

jaringan tetap lokal dan teleponi dasar 

lainnya tidak melakukan pengembangan 

jaringan maupun layanan; --------------------  
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g. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan 

dan mempercepat penetrasi pasar, 

TELKOM melakukan inovasi secara 

berkelanjutan.  Hal ini untuk mendukung 

terwujudnya “Indonesia Digital Society” 

dimana semakin banyak masyarakat 

Indonesia yang mendapat kemudahan 

untuk memanfaatkan teknologi informasi 

dan mendapat akses internet yang cepat, 

stabil, dan andal, untuk meningkatkan 

daya saing Indonesia di era pasar global; --  

h. TELKOM melalui program “Indonesia 

Digital Society” berkomitmen untuk 

membangun infrastruktur berbasis 

teknologi fiber optic yang mampu 

menyediakan koneksi internet dengan 

kecepatan hingga ratusan MbPS dengan 

lebih cepat, stabil, andal dan canggih; ------  

i. IndiHome adalah salah satu produk 

layanan yang dikeluarkan oleh TELKOM 

berupa paket layanan yang terpadu dalam 

satu paket triple play meliputi layanan 

komunikasi, data dan entertainment 

seperti telepon rumah (fixed line), internet 

(Internet on Fiber atau High Speed 

Internet) dan layanan televisi interaktif 

dengan teknologi IPTV (UseeTV); -------------  

j. TELKOM tetap menyediakan layanan bagi 

pelanggan yang ingin berlangganan 

masing-masing layanan secara terpisah. 

Lahirnya IndiHome telah memberikan 

semakin banyak pilihan dan kebebasan 

bagi pelanggan TELKOM untuk menikmati 

layanan yang disediakan oleh TELKOM 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 
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serta yang dipandang paling efisien bagi 

masing-masing pelanggan; --------------------  

30.2.7 IndiHome yang disediakan oleh TELKOM telah 

mendapatkan penghargaan-penghargaan sebagai 

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

a. Penghargaan Indonesia Best Brand Award 

2016 yang diselenggarakan oleh SWA, Metro 

TV dan lembaga riset MARS.  IndiHome 

menjadi merk terbaik kategori Internet 

Broadband. Penentuan merk terbaik 

dilakukan secara komprehensif dengan 

memperhitungkan brand value, top of mind 

advertising, top of mind brand, brand share 

dan tingkat kepuasan konsumen;----------------  

b. Penghargaan DigitalMarketing Award 2016, 

ICSA (Indonesia Customer Satisfaction 

Awards) 2016 dan Frost & Sullivan Indonesia 

Excellence Awards 2016; --------------------------  

c. TELKOM juga secara khusus memperoleh 

predikat sebagai “Indonesia Telecom Service 

Provider of the Year” yang diberikan oleh Frost 

& Sullivan, lembaga konsultan internasional, 

karena memandang TELKOM mampu 

memberikan kontribusi maksimal dan sangat 

mempengaruhi industri telekomunikasi 

nasional; ----------------------------------------------  

d.  Frost & Sullivan Indonesia Excellence Awards 

diberikan kepada perusahaan-perusahaan 

yang mampu melampaui batasan sebagai 

perusahaan dengan kinerja memuaskan dan 

menunjukkan kontribusinya dalam 

perkembangan perekonomian Indonesia; -------  

e. Selengkapnya penghargaan-penghargaan yang 

diperoleh TELKOM sebagai berikut: -------------  

Gambar 1: Preview Awards 
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f. Terbukti telepon Tetap (Fixed Line) Merupakan 

Sunset Product; -------------------------------------  

30.2.8 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 

persidangan, keterangan saksi-saksi dan Ahli, dan 

bukti-bukti yang diajukan oleh Terlapor, 

TERBUKTI bahwa telepon tetap (fixed line) 

merupakan sunset product; -----------------------------  

a. Bahwa terbukti perkembangan teknologi 

telekomunikasi dewasa ini telah memberi 

banyak alternatif kepada masyarakat untuk 

bertelekomunikasi baik suara saja maupun 

audio visual, dari yang berbayar maupun yang 

cuma-cuma.  Akibatnya, penggunaan jasa 

telepon tetap (fixed line) terus-menerus 

berkurang.  Hal ini sebagaimana diuraikan 

pada artikel-artikel sebagai berikut; ----------  

b. Telecoms.com (2015) dalam 

http://telecoms.com/opinion/why-we-

shouldnt-hang-up-on-the-landline/ menyebut 

telepon tradisional (fixed lines) sebagai spesies 

yang terancam punah.  Bahkan, banyak 

operator telekomunikasi mengalami kerugian 

dalam penyediaan layanan jasa telepon tetap 

(fixed line);--------------------------------------------  

c. ITU (2014) dalam press 

releasehttp://www.itu.int/net/pressoffice/pre

ss_releases/2014/23.aspx#.WLKaCxJ94_M 

menyebutkan bahwa penetrasi fixed-telephone 

telah mengalami penurunan (declining) 

selama 5 (lima) tahun terakhir dan akhir 

http://telecoms.com/opinion/why-we-shouldnt-hang-up-on-the-landline/
http://telecoms.com/opinion/why-we-shouldnt-hang-up-on-the-landline/
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2014/23.aspx#.WLKaCxJ94_M
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2014/23.aspx#.WLKaCxJ94_M
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tahun 2014 akan terdapat sekitar 100 juta 

lebih sedikit langganan dibandingkan tahun 

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

d. Pressreader.com (2013) dalam 

http://www.pressreader.com/viet-nam/ viet - 

nam-news/20130115/281749856710420 

menyebutkan bahwa the Vietnam Posts and 

Telecommunications Group (VNPT), operator 

telekomunikasi terbesar di Vietnam telah 

menderita kerugian dalam penyelenggaraan 

telepon tetap (fixed line) karena semakin 

berkurangnya permintaan jasa layanan 

telepon tetap, dan setiap tahun VNPT 

kehilangan sekitar 25% jumlah pelanggan 

fixed line; ---------------------------------------------  

e. African Business Review (2011) dalam 

http://www.africanbusinessreview.co.za/leade

rship/54/Telkom-suffers-35-percent-loss-in-

profit menyebutkan bahwa Telkom, operator 

fixed-line Afrika Selatan telah mengalami 

penurunan pendapatan sebesar 35% 

dibanding pendapatan tahun 2010 karena 

semakin populernya teknologi selular dan 

semakin berkurangnya pengguna fixed line; ---   

f. Bahwa terbukti Terlapor selaku penyelenggara 

jasa telepon tetap (fixed line) juga mengalami 

penurunan pendapatan dari penyelenggaraan 

jasa telepon tetap (fixed line) sebagaimana 

diuraikan dalam grafik berikut ini: --------------  

Grafik 1: Penurunan Pendapatan Penyelenggaraan Jasa Telepon Tetap (Fixed Line) 

http://www.pressreader.com/viet-nam/%20viet%20-%20nam-news/20130115/281749856710420
http://www.pressreader.com/viet-nam/%20viet%20-%20nam-news/20130115/281749856710420
http://www.africanbusinessreview.co.za/leadership/54/Telkom-suffers-35-percent-loss-in-profit
http://www.africanbusinessreview.co.za/leadership/54/Telkom-suffers-35-percent-loss-in-profit
http://www.africanbusinessreview.co.za/leadership/54/Telkom-suffers-35-percent-loss-in-profit
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*dalam satuan milyar Rupiah Sumber: Data Internal PT TELKOM 

g. Andaipun Terlapor menguasai pangsa pasar 

jasa telepon tetap (fixed line) sebesar 99% 

(sembilan puluh sembilan persen) 

sebagaimana dalil Tim Investigator pada Butir 

10 Halaman 19-20 LDP, pendapatan dari jasa 

ini terus menerus menurun sehingga tidak 

terlalu menguntungkan bagi Terlapor.  

Bahkan berdasarkan data yang ada meskipun 

pelanggan diberi fasilitas gratis telepon selama 

1.000 (seribu) menit per bulan, fasilitas 

tersebut tidak banyak digunakan oleh 

pelanggan, dimana hanya sekitar 17% (tujuh 

belas persen) dari seluruh pelanggan yang 

menggunakannya; ----------------------------------  

h. Bahwa terbukti pula trafik percakapan telepon 

(outgoing) dari telepon tetap (fixed line) ke 

telepon tetap lainnya maupun ke selular 

mengalami jumlah penurunan terus-menerus 

yang sangat signifikan sebagaimana diuraikan 

dalam grafikdan tabel berikut ini: ----------------   

Grafik 2: Jumlah Trafik Percakapan Telepon (Outgoing) dari Telepon Tetap (Fixed Line) ke 

Telepon Tetap Lainnya Maupun ke Selular(Bukti T-2a dan Bukti T-2b) 
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Tabel 1: Jumlah Trafik Percakapan Telepon (Outgoing) dari Telepon Tetap (Fixed Line) ke 

Telepon Tetap Lainnya Maupun ke Selular(Bukti T-2a dan Bukti T-2b) 

Traffic 
Telepo

n 
2013 2014 2015 2016 

Traffic 
3,513,016,34

8 

3,197,545,33

6 

2,908,007,14

4 
2,694,031,847 

Sumber: Data Internal PT. TELKOM 

i. Bahwa Terlapor dalam persidangan yang 

terbuka untuk umum tanggal 16 Agustus 

2017 menjelaskan bahwa tahun 2004 

penjualan layanan telepon mencapai puncak 

tertingginya, kemudian setelah itu turun.  

Sejak tahun 2007 sampai dengan 2014, 

revenue jasa telepon tetap (fixed line) Terlapor 

terus-menerus minus setiap tahunnya.  

Keterangan Terlapor dikutip sebagai berikut: --  

“Iya jadi di retail itu dulu primadonanya kan 
voice, jadi sampai tahun 2004 itu kita 
mencapai peak tertinggi, setelah itu turun. 
Sejak tahun 2007/2008 sampai terakhir 
kemarin tahun 2014 kita massive jualan 

IndiHome itu revenue kami minus terus-terusan 
setiap tahunnya.” 
 

j. Bahwa Terlapor dalam persidangan yang 

terbuka untuk umum tanggal 16 Agustus 

2017 menjelaskan bahwa voice trendnya 

turun karena sekarang untuk sudah bisa 

telepon gratis menggunakan skype dan 



Salinan 

halaman 55 dari 124 

 

 

whatsapp.  Keterangan Terlapor dikutip 

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

“Jadi secara voice tadi memang kan trend nya 
turun.  Kenapa turun? Ya sekarang orang 
telepon gratis aja kan bisa pakai skype, pakai 
whatsapp.  Jadi memang naturenya pasti 
turun.  Nah ini sekarang supaya solusinya gak 
turun ya ke data, jadi data yang kita dorong.” 
 

k. Bahwa selanjutnya Terlapor dalam 

persidangan yang terbuka untuk umum 

tanggal 16 Agustus 2017 juga menjelaskan 

bahwa revenue Terlapor selama 7-8 tahun 

minus terus menerus, tahun 2014 minus 

2,5%, dan tahun sebelumnya minus 5-6%; ----  

l. Bahwa Saksi Effendi Budiman mewakili PT. 

MNC Kabel Mediacomyang dihadirkan oleh 

Tim Investigator di bawah sumpah dalam 

persidangan yang terbuka untuk umum 

tanggal 12 April 2017 yang keterangannya 

sebagaimana tercantum dalam Halaman 

11Berita acara Sidang Majelis Komisi Perkara 

aquo pada saat ditanya oleh Kuasa Hukum 

Terlapor mengapa belum mengaktifkan 

layanan telepon menjelaskan bahwa 

marketnya belum ada karena konsumen pada 

saat ini lebih suka menggunakan telepon 

selular dan sudah menjadi suatu kebutuhan; -  

m. Keterangan Saksi Effendi Budiman yang 

mewakili PT. MNC Kabel Mediacom dikutip 

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

“Kami melihat market belum ada, orang lebih 
suka mobile.  Saya pribadi menggunakan HP 
karena sudah jadi kebutuhan.” 

 

n. Bahwa Saksi IK Prihadi Kresna Murti yang 

mewakili Ketua Badan Regulasi 

Telekomunikasi Indonesia (“BRTI”)  yang 

dihadirkan oleh Tim Investigatordi bawah 
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sumpah dalam persidangan yang terbuka 

untuk umum tanggal 7 Juni 2017 

sebagaimana tercantum dalam Halaman 6 

dan 9 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Perkara aquo menjelaskan sebagai berikut: ----  

“Di setiap izin dicantumkan kewajiban 
pembangunan di setiap provinsi. Telkom 
mungkin sudah semuanya, bahkan masuk ke 
kabupaten kota, tinggal  beberapa kabupaten 
yang belum, tahun 2017 misal ada 
penambahan wilayah kabupaten dan kota, itu 
berlaku sama untuk Indosat. Di awalnya 
khusus yang Indosat ingin melayani hampir 
semua provinsi. Namun, karena pertumbuhan 
teknologi seluler, akhirnya Indosat mengurangi 
pembangunan fixed line nya. Faktanya Telkom 
sudah lebih dulu tentunya memiliki jaringan 
yang lebih kuat  dari Indosat. 
 
Di awal 2002-2003, kami mulai mencoba 
merapikan izin Telkom dan Indosat 
disamaratakan, kemudian di tahun 2005 
memang secara prinsip seharusnya apa yang 
dibangun Telkom dibangun juga oleh Indosat, 
di provinsi dan kabupaten kota logikanya 
sama perlakuannya apalagi ada duopoly 
perlakuan terhadap kedua pelaku usaha ini.  
Indosat pasti berpikir kenapa saya harus 
bangun kabel sementara pengguna tidak 
banyak,...” 

 

30.2.9 Bahwa sebagai ilustrasi, bukti yang sangat 

sederhana tentang semakin menurunnya 

penggunaan jasa telepon tetap (fixed line) adalah 

dengan bertanya kepada diri masing-masing, 

termasuk Tim Investigator dan Yang Mulia Majelis 

Komisi kapan terakhir kali menggunakan telepon 

tetap (fixed line) di rumah, dan seberapa sering 

menggunakan telepon tetap (fixed line) dibanding 

dengan menggunakan handphone untuk 

bertelekomunikasi; ---------------------------------------   

30.2.10 Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa 

telepon tetap (fixedline) merupakan sunset 

productkarena merupakan produk yang semakin 
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tidak laku di pasar.  Oleh karenanya, terbukti pula 

bahwa telepon tetap (fixed line) bukan produk yang 

diinginkan atau sebagai produk pengikat (tying 

product) yang digunakan sebagai penarik produk 

lain yakni IPTV dan Internet sebagai produk ikatan 

(tied products) agar laku dijual di pasar; --------------  

30.2.11 Terbukti Trend Global Dunia Telekomunikasi 

Menuju Konvergensi Layanan Triple Play atau 

Quadruple Play; -------------------------------------------  

a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang 

terungkap di persidangan, keterangan saksi-

saksi dan Ahli, dan bukti-bukti yang diajukan 

oleh Tim Investigator dan Terlapor, TERBUKTI 

bahwa trend global dunia telekomunikasi 

menuju konvergensi layanan triple play atau 

quadruple play; --------------------------------------  

b. Bahwa www.telecomtech.com dalam 

http://www.telecomstechnews.com/ news/2015/ 

oct/06/future-converged-services-will-it-be-triple-play-

or-quad-play-comes-out-top/ menyebutkan layanan 

konvergensi bukan merupakan sesuatu yang 

baru dalam dunia telekomunikasi. Selama 

sepuluh tahun terakhir banyak penyedia telah 

melakukan bundling layanan telepon dan 

layanan broadband fixed line mereka menjadi 

satu dengan sukses besar.  Di Inggris, 46% 

dari rumah tangga membeli apa yang disebut 

paket “double-play”.  Baru-baru ini, paket 

triple-play telah memasuki pasar, 

menggabungkan fixed telepon line, broadband 

dan TV berbayar.  Jenis paket ini juga telah 

berhasil.  Demikian halnya, Prancis 

memimpin di Eropa dimana 30% dari rumah 

tangga kini memilih paket triple-play; -----------  

c. Bahwa Organisation for Economic Co-

operation and Development (“OECD”) Science, 

http://www.telecomtech.com/
http://www.telecomstechnews.com/%20news/2015/%20oct/06/future-converged-services-will-it-be-triple-play-or-quad-play-comes-out-top/
http://www.telecomstechnews.com/%20news/2015/%20oct/06/future-converged-services-will-it-be-triple-play-or-quad-play-comes-out-top/
http://www.telecomstechnews.com/%20news/2015/%20oct/06/future-converged-services-will-it-be-triple-play-or-quad-play-comes-out-top/
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Technology and Industry Policy Papers No. 23 

tentang Triple and Quadruple Play Bundles of 

Communication Services (2015) (“OECD 

Report 2015”) halaman 22 menyebutkan 

bahwa praktek bundle layanan 

telekomunikasi telah umum dilaksanakan di 

berbagai negara, dimana bundle yang paling 

umum adalah triple playyang terdiri dari 

layanan suara tetap (fixed voice), layanan 

akses internet broadband dan TV berbayar, 

yang selengkapnya dikutip sebagai berikut: -  

“By far the most common bundle in the selected 
countries is triple-play: fixed voice, fixed 
broadband Internet access and pay-television 
services. Of the 38 operators retained, only 
Telmex (Mexico) and Telecom Italia and Tiscali 
(Italy) do not offer pay-television services (the 
former as a result of a specific clause in its 
license terms).”; -------------------------------------------  

d. Bahwa selanjutnya data OECD (2015) 

menunjukkan jenis-jenis layanan yang 

disediakan dalam 3-play yang terdiri dari fixed 

line, broadband dan pay-tv; serta layanan 4-

play terdiri dari keseluruhan layanan 3-

playplus mobile; -------------------------------------  

 

Tabel 2: Jenis Layanan yang Disediakan dalam 3-Play dan 4-Play 

Sumber: OECD (2015) Report Halaman 20 

e. Bahwa www.comparetv.com.au dalam salah 

satu artikel yang dimuat pada 

https://www.comparetv.com.au/news/broadb

and/global-tripple-play-trends-333-million-

tripple-play-subscriptions-2018/ 

http://www.comparetv.com.au/
https://www.comparetv.com.au/news/broadband/global-tripple-play-trends-333-million-tripple-play-subscriptions-2018/
https://www.comparetv.com.au/news/broadband/global-tripple-play-trends-333-million-tripple-play-subscriptions-2018/
https://www.comparetv.com.au/news/broadband/global-tripple-play-trends-333-million-tripple-play-subscriptions-2018/


Salinan 

halaman 59 dari 124 

 

 

menyampaikan perkiraan terbaru dari Digital 

TV Research bahwa pada tahun 2018, 

sepertiga dari satu miliar rumah akan 

berlangganan bundle, termasuk TV berbayar, 

broadband dan fixed-line telepon dalam 

tagihan tunggal, yang selengkapnya sebagai 

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

“The latest forecast from Digital TV Research 
anticipates that by 2018, a third of a billion 
homes will have bundled subscriptions, 
including pay television, broadband and fixed-

line telephony on a single bill. This is an 
increase of nearly 210 million on the 2013 total. 
The forecast also says that total subscription 
revenues for so-called triple-play services will 
rise from $78 billion in 2013 to $144 billion in 
2018. These figures are really good for an 
industry that shows a lot of promise to 
consumers.” 

 

f. Bahwa Ahli Tulus Abadi di bawah sumpah 

dalam persidangan yang terbuka untuk 

umum tanggal 7 Agustus 2017 sebagaimana 

tercantum dalam Halaman 7 Berita acara 

Sidang Majelis Komisi Perkara aquo 

menjelaskan bahwa dalam dunia 

telekomunikasi, hampir semua produsen 

melakukan bundling.  Pendapat Ahli Tulus 

Abadi dikutip sebagai berikut: --------------------  

“Dalam dunia telekomunikasi, hampir semua 

produsen melakukan bundling.”;  

g. Bahwa Saksi Effendi Budiman mewakili PT. 

MNC Kabel Mediacomyang dihadirkan oleh 

Tim Investigator di bawah sumpah dalam 

persidangan yang terbuka untuk umum 

tanggal 12 April 2017 menjelaskan bahwa 

sejak pertama kali masuk market,PT. MNC 

Kabel Mediacom menjual paket quadruple 

yang terdiri dari internet, IPTV, telepon, dan 

security home.  Keterangan Saksi Effendi 
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Budiman yang mewakili PT. MNC Kabel 

Mediacom dikutip sebagai berikut: --------------  

“Sebenarnya produk kita, kita sebut quadruple.  
Jadi ada empat produk yang sebenarnya bisa 
kita tawarkan, yang pertama adalah internet, 
yang kedua adalah IPTV, yang ketiga adalah 
teleponi, yang ke empat kita sebutnya security 
home. 
Tahun 2014, pertamakali masuk ke market 
kita sudah menawarkan bundling produk. Kita 
menggunakan nama MNC Play langsung, jadi 
kita tidak pernah berubah nama-namanya.” 

 

h. Bahwa selanjutnya Saksi Effendi Budiman 

mewakili PT. MNC Kabel Mediacomyang 

dihadirkan oleh Tim Investigator di bawah 

sumpah dalam persidangan yang terbuka 

untuk umum tanggal 12 April 2017 

menjelaskan bahwa fiber optic memiliki 

banyak kemampuan, sehingga sayang kalau 

hanya dipakai untuk satu produk saja karena 

investasi untuk fiber optic sangat mahal.  

Oleh karena itu, PT. MNC Kabel Mediacom 

mengembangkan produk internet, IPTV, 

telepon, dan security home.  Keterangan Saksi 

Effendi Budiman yang mewakili PT. MNC 

Kabel Mediacom dikutip sebagai berikut: -------  

“Kalau dari segi kemampuan fiber optic itu, 
sebenarnya banyak sekali, sayang kalau 
hanya kita udah gelar kabel kemudian hanya 
dipakai untuk satu produk, karena 
investasinya mahal sekali. Saat ini memang 
yang dikembangkan oleh MNC adalah 4 
produk tersebut pak. Mungkin ada juga teman-
teman yang lain memilih produk lain yang bisa 
dipasarkan dengan hanya menggunakan 
infrastruktur kabel.” 

 

i. Bahwa Saksi Effendi Budiman mewakili PT. 

MNC Kabel Mediacom yang dihadirkan oleh 

Tim Investigatordi bawah sumpah dalam 

persidangan yang terbuka untuk umum 

tanggal 12 April 2017 pada saat ditanya oleh 
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Tim Investigator mengenai apakah First Media 

juga menawarkan bundling, menjelaskan 

bahwa semua pelaku usaha menawarkan 

bundling, karena sayang satu kabel fiber optic 

tetapi hanya menawarkan satu produk.  

Keterangan Saksi Effendi Budiman yang 

mewakili PT. MNC Kabel Mediacom dikutip 

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

“Tentunya semua player bundling pak yang 
ditawarkan. Karena memang kembali seperti 
saya bilang satu kabel ini kalau cuman 
ditawarkan satu produk sayang pak. Kalo bisa 
ditawarkan banyak produk kenapa enggak.” 

30.2.12 Bahwa Saksi IK Prihadi Kresna Murti yang 

mewakili Ketua BRTI yang dihadirkan oleh Tim 

Investigatordi bawah sumpah dalam persidangan 

yang terbuka untuk umum tanggal 7 Juni 2017 

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang 

Majelis Komisi Perkara aquo menjelaskan sebagai 

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

1. Dalam Halaman 7 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Perkara aquo, Saksi IK Prihadi Kresna 

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

“Awalnya tahun 2010 keluar peraturan 
kominfo terkait dengan IPTV, itu sebenarnya 
kami membuat peraturan menteri untuk 
mengantisipasi adanya konvergensi antara 
telekomunikasi dan penyiaran.” 
 

2. Dalam Halaman 12 Berita Acara Sidang 

Majelis Komisi Perkara aquo, Saksi IK Prihadi 

Kresna Murti menjelaskan bahwa pada 

penyelenggaraan IPTV, tidak ada pembobotan 

layanan mana yang paling utama di antara 

layanan yang mendukung penyelenggaraan 

IPTV. Definisi mengacu kepada peraturan 

menteri mengenai IPTV.  Semua layanan 

harus ada karena IPTV adalah layanan 

konvergen yang dijamin kualitasnya; ------------  
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3. Dalam Halaman 15 Berita Acara Sidang 

Majelis Komisi Perkara aquo, Saksi IK Prihadi 

Kresna Murti menjelaskan bahwa layanan 1 

play, 2 play disalurkan melalui  kabel fiber 

optic yang sama seperti menyalurkan layanan 

triple play dan kabel ini mahal. Namun, kalau 

harus dipecah-pecah hanya untuk satu 

layanan boleh. Akan tetapi, kalau dibanding 

dengan investasi ini mungkin jadi tidak 

sebanding;--------------------------------------------  

30.2.13 Bahwa Saksi Fahrida Nur Aisyah di bawah sumpah 

dalam persidangan yang terbuka untuk umum 

tanggal 1 Agustus 2017 menjelaskan bahwa Saksi 

merupakan pelanggan yang terdaftar dengan 

nomor telepon (021)5464063 dan ID pelanggan 

0508303269900001. Saksi pada awalnya 

merupakan pelanggan telepon dan melakukan 

migrasi ke paket IndiHome dengan nomor telepon 

yang sama karena dengan berlangganan telepon, 

internet, dan IPTV dalam satu paket IndiHome, 

harganya lebih efisien dibandingkan berlangganan 

secara terpisah.  Keterangan Saksi Fahrida Nur 

Aisyah dikutip sebagai berikut: -------------------------  

“Saya sempat diskusi dengan adik saya kalau 
ambil internet sekitar 270 ribuan, lagi pula saya 
sudah punya telepon rumah, habisnya per bulan 
sekitar 170 ribu.  Kalau punya masing-masing 
sendiri pengeluaran lebih besar, sedangkan saat 
ditawari produk IndiHome saya hanya kena 310 
ribu.” 

 

30.2.14 Bahwa Terlapor dalam persidangan yang terbuka 

untuk umum tanggal 16 Agustus 2017 

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

“Kenapa kita membawa konsep dibundle atau 
dipackages karena ketika dipackages itu 3 itu 
bukan satu tambah satu tambah satu secara 
pricing, tapi 3 itu mungkin harganya jauh lebih 
efisien begitu, sehingga tadinya orang yang tidak 
tertarik beli tv ternyata ditambah internet tambah tv 
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cuma segitu gitu.  Saya kira kalau dia berlangganan 
sendiri internet, kemudian sendiri tv jauh lebih 
mahal.  Nah ini yang kami pandang apa yang kami 
tawarkan ini menjadi sebuah daya tarik dan kira-
kira kalau kami melihat apa yang artinya memang 
pilihan banyak juga yang triple play atau bundling 
IndiHome tadi itu.” 
 

30.2.15 Bahwa Terlapor dalam persidangan yang terbuka 

untuk umum tanggal 16 Agustus 2017 

menjelaskan bahwa broadband, satu saluran bisa 

untuk digunakan untuk telepon, internet, dan 

IPTV.  Keterangan Terlapor dikutip sebagai berikut:  

“Nah dibisnis broadband ini multi pelayanan bisa 
kita lakukan dalam satu saluran bisa ada phone 
(voice), kemudian ada gambar dalam bentuk tv dan 
ada internet (data).  Nah itu yang kita improve 
sekarang, sehingga kita kenapa fokus kepada 
IndiHome karena memang secara teknologi sangat 
mendukung saat ini secara lifestyle pelanggan juga 
memang sudah seperti itu.“ 
 

30.2.16 Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa 

pertumbuhan dan perkembangan dunia 

telekomunikasi mengarah kepada konvergensi 

layanan, dimana sejalan dengan perkembangan 

teknologi jaringan, antara lain, dengan 

digunakannya fiber optic layanan yang disediakan 

oleh penyelenggara telekomunikasi meliputi 3-play 

yang terdiri dari fixed line, broadband dan pay-tv; 

serta layanan 4-play terdiri dari keseluruhan 

layanan 3-playplus mobile yang ditawarkan baik 

dalam satu paket (bundling) maupun terpisah 

sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap pelanggan; ------  

a. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti 

bahwa sejalan dengan perkembangan 

teknologi,praktek penjualan dengan satu paket 

(bundling) dalam layanan telekomunikasi telah 

umum dilakukan di berbagai negara, termasuk 

di Indonesia. -------------------------------------------  
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b. Terbukti Penetrasi dan Kualitas Internet Di 

Indonesia Cukup Rendah, Terlapor Terpanggil 

Untuk Meningkatkannya; -----------------------------------  

c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 

di persidangan, keterangan saksi-saksi dan 

Ahli, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tim 

Investigator dan Terlapor, TERBUKTI bahwa 

penetrasi kualitas internet di Indonesia masih 

jauh tertinggal dibandingkan negara lainnya, 

baik dari segi kualitas kecepatan maupun 

jumlah pengguna yang dapat dilayani. ---------------    

d. Berdasarkan data pada tahun 2014, penetrasi 

broadband di Indonesia masih sangat rendah 

dengan kecepatan rata-rata internet hanya 1,9 

Mbps dengan tingkat penetrasi hanya 5% paling 

rendah diantara negara-negara yang disurvey.  

Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan data 

dari Akamai’s state of the internet report di 

bawah ini: ---------------------------------------------------------  

Grafik 3: Fixed Broadband Speed and Penetration di 

Berbagai Negara 
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e. Berdasarkan data pada tahun 2016, kecepatan 

rata-rata internet di Indonesia naik menjadi 4,5 

Mbps akan tetapi Indonesia masih menempati 

posisi 94 ranking dunia dalam hal tingkat 

kecepatan internet.  Hal ini sebagaimana 

dibuktikan dengan data dari Akamai’s State of 

the internet report Q1 2016 dibawah ini: ---------  

Tabel 3: Kecepatan Rata-Rata Internet 

di Beberapa Negara pada Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Bahwa Saksi Effendi Budiman mewakili PT. 

MNC Kabel Mediacomyang dihadirkan oleh Tim 

Investigator di bawah sumpah dalam 

persidangan yang terbuka untuk umum 

tanggal 12 April 2017 yang keterangannya 

sebagaimana tercantum dalam Halaman 7 

Berita acara Sidang Majelis Komisi Perkara 

aquo menjelaskan bahwa berdasarkan riset, 

penetrasi internet di Indonesia masih kurang 

dari 10% sehingga marketnya masih sangat 

besar.  Keterangan Saksi Effendi Budiman yang 

mewakili PT. MNC Kabel Mediacom dikutip 

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

“Kita melihat market masih besar, dengan 
adanya Telkom, Biznet, First Media, dan player 
lainnya.  Saya rasa persaingan tidak terlalu 
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seketat model cellular.  Berdasarkan riset, 
penetrasi internet kurang dari 10% oleh seluruh 
player di Indonesia sisanya 90% ini seluruh 
kelas (A, B, C, D).  Apabila kita hanya 
menargetkan kelas A dan B (sekitar 40% dari 
masyarakat Indonesia) maka masih ada 30% 
lagi yang belum memiliki internet.  Dari segi 
persaingan, ini bukan hal yang menakutkan.” 

 

g. Bahwa Saksi IK Prihadi Kresna Murti yang 

mewakili Ketua BRTI  yang dihadirkan oleh Tim 

Investigatordi bawah sumpah dalam 

persidangan yang terbuka untuk umum 

tanggal 7 Juni 2017 sebagaimana tercantum 

dalam Halaman 14 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Perkara menjelaskan bahwa internet di 

Indonesia  memang lebih lambat dibandingkan 

Negara tetangga ASEAN apalagi dibandingkan 

dengan negara-negara Eropa; ----------------------  

h. Bahwa oleh karena rendahnya penetrasi dan 

kecepatan internet di Indonesia, maka Terlapor 

terdorong untuk meningkatkan kecepatan rata-

rata dan penetrasi akses internet di Indonesia, 

dengan melakukan inovasi berkelanjutan demi 

terwujudnya “Indonesia Digital Society”; ----------  

30.2.17 Terbukti paket bundling layanan triple play 

menguntungkan pelanggan, dimana terlapor tetap 

menyediakan layanan bagi para pelanggan yang 

menginginkan layanan terpisah; -----------------------  

30.2.18 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 

persidangan, keterangan saksi-saksi dan Ahli, dan 

bukti-bukti yang diajukan oleh Tim Investigator 

dan Terlapor, TERBUKTI bahwa paket bundling 

layanan triple play menguntungkan pelanggan, 

dimana Terlapor tetap menyediakan layanan bagi 

para pelanggan yang menginginkan layanan 

terpisah; ----------------------------------------------------  
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30.2.19 Bahwa keunggulan ketiga layanan yang 

ditawarkan dalam paket IndiHome adalah sebagai 

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

a) Telepon Rumah  

Layanan komunikasi telepon dengan 

keunggulan biaya yang murah dan kualitas 

suara yang jernih. Paket IndiHome Fiber 

menawarkan gratis menelepon 1000 (seribu) 

menit atau setara dengan 17 (tujuh belas) jam 

per bulan yang bisa digunakan baik untuk 

lokal maupun interlokal secara leluasa;   

b) Internet 

1) Jaringan fiber optic mampu mentransfer 

data hingga 100 Mbps, jauh lebih cepat 

dibandingkan jaringan kabel koaksial atau 

kabel tembaga. 

2) Jaringan fiber optic jauh lebih stabil 

dibandingkan jaringan kabel koaksial atau 

kabel tembaga pada saat dilakukan akses 

internet secara bersamaan. 

3) Kabel fiber optic lebih tahan dalam kondisi 

cuaca apapun seperti serangan petir dan 

gangguan elektromagnetik dibandingkan 

kabel koaksial atau kabel tembaga. 

4) Teknologi fiber optic merupakan teknologi 

penghantaran data tercanggih dan terbaru 

yang digunakan dalam layanan fixed 

broadband. 

c) IPTV (UseeTV)  

UseeTV merupakan layanan TV Interaktif 

pertama di Indonesia.  Pelanggan UseeTV 

bebas memilih channel premium, memperoleh 

tayangan yang berkualitas, memperoleh 

berbagai macam fitur yang tidak disediakan 

oleh penyedia layanan lainnya, seperti 
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pause&rewind tv, video on demand, video 

recorder dan lainnya.  

30.2.20 Bahwa Saksi Sumardiyang merupakan pelanggan 

Terlapor dengan nomor telepon (031)8299144 di 

bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka 

untuk umum tanggal 31 Juli 2017 menjelaskan 

bahwa Saksi merupakan pelanggan telepon sejak 

22 Agustus 2014.  Pada saat mendaftar untuk 

berlangganan telepon di Plasa Telkom Dinoyo, 

Saksi ditawarkan paket IndiHome oleh petugas, 

namun tidak dipaksa untuk berlangganan paket 

IndiHome, sehingga Saksi dapat berlangganan 

layanan telepon saja sesuai dengan kebutuhannya;  

30.2.21 Bahwa Saksi Susiloyang merupakan pelanggan 

Terlapor di bawah sumpah dalam persidangan 

yang terbuka untuk umum tanggal 1 Agustus 2017 

menjelaskan bahwa Saksi merupakan pelanggan 

2P (telepon dan internet) sejak Januari 2015.  Pada 

saat mendaftar untuk berlangganan telepon di 

Plasa Telkom Sidoarjo, Saksi tidak dipaksa untuk 

berlangganan paket IndiHome, sehingga Saksi 

dapat berlangganan layanan telepon dan internet 

saja sesuai dengan kebutuhannya; --------------------  

30.2.22 Bahwa Saksi Suridwan yang merupakan pelanggan 

Terlapor dengan nomor telepon (021)65301207 di 

bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka 

untuk umum tanggal 31 Juli 2017 menjelaskan 

bahwa Saksi merupakan pelanggan telepon sejak 

tahun 1990-an.  Pada pertengahan tahun 2015, 

Saksi melakukan migrasi ke paket IndiHome dan 

kemudian melakukan migrasi pengurangan 

layanan menjadi layanan telepon saja pada bulan 

Maret 2016.  Atas migrasi layanan yang dilakukan 

tersebut, nomor telepon (fixed line) milik Saksi 
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yang telah dipergunakan sejak awal berlangganan 

tidak mengalami perubahan; ---------------------------  

30.2.23 Bahwa Saksi Asni Eka Dirta Yasayang merupakan 

pelanggan Terlapor dengan nomor telepon 

(021)43905333 dan ID pelanggan 122502221571 di 

bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka 

untuk umum tanggal 31 Juli 2017 menjelaskan 

bahwa Saksi adalah pelanggan telepon dan 

internet sejak September 2014.  Saksi pernah 

ditawarkan untuk berlangganan paket IndiHome 

tetapi menolak karena Saksi tidak butuh IPTV dan 

tidak dipaksa untuk berlangganan IndiHome; -------  

30.2.24 Bahwa Saksi Sabar Suapriyang merupakan 

pelanggan Terlapor dengan ID pelanggan 

122116226679 di bawah sumpah dalam 

persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 26 

Juli 2017 menjelaskan bahwa Saksi dahulunya 

merupakan pelanggan internet dan IPTV sejak 

Maret 2014.   Saksi hanya berlangganan IPTV 

selama 5 bulan, lalu setelah itu melakukan 

pemutusan layanan IPTV melalui Telkom 147.  

Pada April 2016, Saksi melakukan pemutusan 

layanan internet di Plasa Telkom; ----------------------  

30.2.25 Bahwa Saksi Gomgom Parlindungan yang 

dihadirkan oleh Tim Investigatordi bawah sumpah 

dalam persidangan yang terbuka untuk umum 

tanggal 8 Juni 2017 sebagaimana tercantum dalam 

Halaman 7 Berita acara Sidang Majelis Komisi 

Perkara aquo pada saat ditanya oleh Majelis Komisi 

apakah Terlapor melayani pemasangan telepon 

saja menjelaskan bahwa sepengetahuan Saksi, 

pemasangan telepon saja dilayani; ---------------------  

30.2.26 Bahwa Saksi Prayudi Utomo dalam jabatannya 

sebagai Operational Senior Manager Customer 

Interface Management  Terlapor di bawah sumpah 
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dalam persidangan yang terbuka untuk umum 

tanggal 12 Juli 2017 sebagaimana tercantum 

dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi Perkara 

aquo  menjelaskan sebagai berikut: -------------------  

a. Dalam Halaman 5 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Perkara aquo  menjelaskan bahwa: 

“IndiHome adalah layanan berupa internet, 
telepon dan tv yang dikemas dalam paket 1P,2P 
dan 3P. Kami menyebutnya untuk paket 
layanan IndiHome ini mulai dari yang 2P, yang 
dimaksud layanan bisa telepon dan internet 
atau internet dan TV. 3P layanan telpon, internet 
dan TV. Kalau pelanggan hanya berlangganan 
1P saja, telepon/internet saja kami tidak 
menyebutnya sebagai layanan IndiHome. 
Produk ini dipasarkan sejak tahun 2015.” 

 
b. Dalam Halaman 6 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Perkara aquo  menjelaskan bahwa: 

“Supaya mendapatkan harga yang lebih hemat 
daripada dibeli terpisah. Kemudian dengan 
paket ini kita biasanya memberikan paket 
sesuai dengan kebutuhan pelanggan, misal 
telpon dan internet. Ada kalanya TV karena 
kebutuhannya banyak maka ini dibuat triple 
play.” 
 

c. Dalam Halaman 6 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Perkara aquo  menjelaskan bahwa: 

“IndiHome berbasis kabel fiber optic, terhadap 
jaringan ini. Ini mempunyai kualitas layanan 
yang lebih baik daripada kabel dan wireless 
dan saat ini masih dianggap sebagai yang 
terbaik.  Meskipun sama-sama menggunakan 
fiber optic,  tidak seluruh jaringan dari central  
sampai pelanggan menggunakan fiber optic 
(competitor) sedangkan kami dari central sampai 

pelanggan full fiber optic.” 
 

30.2.27 Bahwa Terlapor dalam persidangan yang terbuka 

untuk umum tanggal 16 Agustus 2017 juga 

menjelaskan bahwa apabila pelanggan 

berlangganan paket IndiHome memiliki 

keuntungan karena dapat menambahkan layanan 

add on yang tidak dapat diperoleh apabila 
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pelanggan berlangganan layanan basic.  Selain itu, 

harga paket IndiHome juga lebih efisien.  

Keterangan Terlapor dikutip sebagai berikut: --------  

“Mohon maaf ya sangat berbeda jadi kalau kita 
menggunakan single produk itu tidak bisa kita 
lakukan layanan add on tapi dengan IndiHome kita 
memiliki, satu bahwa layanan itu bisa di-expand, di 
upgrade menjadi paket layanan yang tidak hanya 
triple play saya, kita menambahkan layanan-
layanan add on diantaranya ya, seperti layanan 
mini pack, kemudian juga ada banyak sekali 
layanannya kalau kita menggunakan yang basic, 
yang high speed internet tidak ada fitur itu. 

…. 
Jadi memang kita punya produk yang satu persatu.  
Kenapa kita membawa konsep dibundle atau 
dipackages karena ketika dipackages itu 3 itu 
bukan satu tambah satu tambah satu secara 
pricing, tapi 3 itu mungkin harganya jauh lebih 
efisien begitu, sehingga tadinya orang yang tidak 
tertarik beli tv ternyata ditambah internet tambah tv 
cuma segitu gitu.  Saya kira kalau dia berlangganan 
sendiri internet, kemudian sendiri tv jauh lebih 
mahal.  Nah ini yang kami pandang apa yang kami 
tawarkan ini menjadi sebuah daya tarik dan kira-
kira kalau kami melihat apa yang artinya memang 
pilihan banyak juga yang triple play atau bundling 
IndiHome tadi itu.” 
 

30.2.28 Bahwa Terlapor dalam persidangan yang terbuka 

untuk umum tanggal 16 Agustus 2017 juga 

menjelaskan bahwa apabila pelanggan 

berlangganan paket IndiHome memiliki 

keuntungan karena IndiHome memiliki banyak 

fitur yang tidak dapat diperoleh apabila pelanggan 

berlangganan layanan basic.  Selain itu, harga 

paket IndiHome juga lebih efisien; ---------------------  

30.2.29 Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, terbukti 

bahwa layanan yang disediakan dalam paket 

IndiHome terdiri dari telepon rumah (fixed line), 

internet, dan IPTV.  Ketiga layanan tersebut 

merupakan layanan yang berdiri sendiri-sendiri 

dan oleh karenanya Terlapor juga menyediakan 

layanan tersebut secara terpisah sesuai dengan 
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kebutuhan pelanggan.  Terbukti pula bahwa paket 

IndiHome memberikan keuntungan kepada 

pelanggan antara lain adanya fitur-fitur tambahan, 

harga yang efisien, dan tagihan yang terintegrasi, 

sehingga memudahkan pelanggan untuk 

melakukan pembayaran tagihan setiap bulannya; --  

30.2.30 Terbukti Pasar Bersangkutan sebagaimana 

diuraikan dalam LDP tim investigator tidak jelas 

dan kabur (Obscuur); ------------------------------------  

30.2.31 Terbukti batasan-batasan pengertian tentang 

pasarbersangkutan (relevant market) tidak jelas 

dan kabur (obscuur); -------------------------------------  

30.2.32 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 

persidangan, keterangan saksi-saksi dan Ahli, dan 

bukti-bukti yang diajukan oleh Tim Investigator 

dan Terlapor, TERBUKTI bahwa batasan-batasan 

pengertian tentang pasar bersangkutan (relevant 

market) dalam LDP Tim Investigator tidak jelas dan 

kabur (obscuur); ------------------------------------------  

30.2.33 Bahwa Pasal 1 angka 10 UU No.5/1999 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pasar 

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

“pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau 
daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas 
barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau 
subtitusi dari barang dan atau jasa tersebut.” 
 

30.2.34 Bahwa Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang 

Pasar Bersangkutan Berdasarkan UU No. 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat(“Perkom No. 

3/2009”) menentukan bahwa terdapat dua aspek 

dalam penentuan pasar bersangkutan, yaitu pasar 

produk dan pasar geografis; ----------------------------  



Salinan 

halaman 73 dari 124 

 

 

30.2.35 Selanjutnya Butir 4.2.1 dan 4.2.2Halaman 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.” 
 

30.2.36 Bahwa penentuan pasar bersangkutan adalah 

langkah awal yang sangat penting bagi Tim 

Investigator apabila ingin memeriksa suatu 

perkara.  Bab I, Halaman 1 Perkom No.3/2009 

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

“Pendefinisian 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.” 
 

30.2.37 Bahwa Alison Jones dan Brenda Sufrin dalam 

“Text, Cases and Materials EC Competition Law”, 

Oxford University Press (2004) Halaman 48 

menyebutkan bahwa hanya dengan mendefinisikan 

relevant market maka penguasaan pasar pelaku 

usaha dapat diukur.  Adapun tujuan 

mendefinisikan relevant market adalah untuk 

mengetahui produk dan/atau jasa mana yang 

merupakan substitusi terdekat satu dengan yang 

lain, yang dikutip selengkapnya sebagai berikut:  --  

“It is only by defining the relevant market that a 
firm’s market power can be assessed.  The purpose 
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of defining the relevant market is to identify which 
products and services are such close substitutes for 
one another that they operate as a competitive 
constraint on the behaviour of the suppliers of those 
respective products and services.” 
 
Terjemahan bebas doktrin di atas adalah sebagai 

berikut: 

“Hanya dengan mendefinisikan pasar bersangkutan 
bahwa kekuatan pasar perusahaan dapat dinilai. 
Tujuan mendefinisikan pasar yang bersangkutan 
adalah untuk mengidentifikasi produk dan jasa 
mana yang merupakan pengganti terdekat untuk 
satu sama lain bahwa mereka beroperasi sebagai 
kendala kompetitif pada perilaku pemasok produk-
produk dan layanan masing-masing.” 
 

30.2.38 Bahwa Jones dan Sufrin (2004) Halaman 49 juga 

menyatakan bahwa mendefinisikan relevant 

market atau pasar bersangkutan sangat penting 

sebelum ditentukan ada atau tidaknya suatu 

pelanggaran, yang dikutip selengkapnya sebagai 

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

“The importance of market definition has been 
recognized by the European Court.  The Court has 
stressed that it is necessary to define the relevant 
market before a breach of Article 82 of the EC Treaty 
can be established as the application of that Article 
requires the existence of dominant position in a 
given market ‘which presupposes that such a 
market has already been defined.” 

 

Terjemahan bebas doktrin di atas adalah sebagai 

berikut: 

“Pentingnya definisi pasar telah diakui oleh 
Pengadilan Eropa. Pengadilan telah menekankan 
bahwa perlu untuk mendefinisikan pasar 
bersangkutan sebelum pelanggaran Pasal 82 dari 
Perjanjian EC dapat ditetapkan sebagai penerapan 
Pasal yang membutuhkan adanya posisi dominan 
di pasar tertentu 'yang mengandaikan bahwa pasar 
tersebut telah didefinisikan.” 

 

Lebih lanjut, Jones dan Sufrin (2004) halaman 51 

menyebutkan bahwa definisirelevant market 

merupakan alat untuk menentukan batasan 
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persaingan antara pelaku usaha dan merupakan 

prasyarat untuk menentukan kerangka dimana 

Komisi menerapkan peraturan persaingan, yang 

selengkapnya sebagai berikut: 

 

“The Commission states that market definition is a 
tool to identify and define the boundaries of 
competition between firms and that it serves to 
establish the framework within which the 
Commission applies competition policy.” 

 

Terjemahan bebas doktrin di atas adalah sebagai 

berikut: 

“Komisi menyatakan bahwa definisi pasar adalah 
alat untuk mengidentifikasi dan menentukan batas-
batas persaingan antara perusahaan dan bahwa 
itu berfungsi untuk membangun kerangka kerja bagi 
Komisi untuk memberlakukan kebijakan 
persaingan.” 

 

30.2.39 Bahwa Ahli Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S. di 

bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka 

untuk umum tanggal 14 Agustus 2017 

menjelaskan mengenai pentingnya penentuan 

pasar bersangkutan dan konsekuensi hukum atas 

kesalahan penentuan pasar bersangkutan dalam 

LDP Tim Investigator.  Pendapat Ahli Prof. Nindyo 

Pramono, S.H., M.S. dikutip sebagai berikut: --------  

“Ya, arti pentingnya penentuan relevan market 
secara teoritis untuk supaya dalam rangka 
menyelidiki atau menjustifikasi adanya 
pelanggaran anti monopoli atau peran persaingan 
usaha yang tidak sehat ya tidak keliru itu secara 
prinsip begitu. 
 
Saya katakan tidak keliru kalau kita bicara tentang 
market umpamanya  tuduhan terkait dengan posisi 
dominan, tuduhan yang terkait dengan posisi yang 
dominan pelaku usaha menguasai barangkali 
mungkin 90% pangsa pasar. Kalau dia tidak 
menyalahgunakan posisi dominannya kan tidak 
ada masalah, boleh. Begitu dia menyalahgunakan 
posisi yang dominan dipasar yang bersangkutan 
baru kena.  
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Nah, makanya untuk mengecek indikatornya apa, 
kita bisa melihat apakah dalam kaitannya dengan 
posisi dominannya yang disalahgunakan, dia 
menentukan harga tanpa memperdulikan 
pesaingnya, tanpa membutuhkan pelaku usaha 
yang masuk ditempat lain, dia tidak luput, dia lalu 
bisa mendapatkan keunutungan yang berbeda 
ketika dia tidak memberikan kesempatan kepada 
pelaku usaha lain untuk bersaing secara sehat baru 
indikasi itu menjadi jelas.  
 
Nah, kaitannya juga dengan pasar geografis. Kalau 
wilayahnya terlalu sempit barangkali mungkin 
posisi dominan akan sangat kelihatan tapi kalau 
wilayahnya sangat luas barangkali mungkin 
dengan nilai yang sangat luas pelaku usaha 
mungkin tidak akan kelihatan dia apakah posisi 
dominannya dapat disalahgunakan atau tidak 
maka indikator yang secara teoritis yang saya 
pahami itu untuk melihat adanya pelanggaran 
terhadap UU anti monopoli ,ada perbuatan praktek 
monopoli dan persaingan tidak sehat, itu kita 
melihat pasar yang bersangkutan kaitannya 
dengan indikator tentang harga, indikator tentang 
produk konsumen dan indikator tentang karakter 
produk ini.  Ini menjadi relevan kita bisa melihat 
pasar yang bersangkutan menjadi penting untuk 
diketahui supaya justifikasi tentang pelanggaran 
atas UU anti monopoli menjadi jelas atau tidak 
kabur. “ 

 

30.2.40 Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa 

penetapan batasan-batasan dan pengertian yang 

jelas dan tegas tentang Pasar Bersangkutan 

(relevant market) merupakan elemen dasar yang 

sangat penting bagi Majelis Komisi Yang Mulia 

untuk menentukan batas-batas persaingan yang 

pada gilirannya menentukan ada atau tidaknya 

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat serta ada atau tidaknya penyalahgunaan 

posisi dominan.  Dengan kata lain, dengan 

terbuktinya batasan-batasan pengertian tentang 

Pasar Bersangkutan (relevant market) tidak jelas 

dan kabur (obscuur), maka sangat beralasan bagi 

Majelis Komisi Yang Mulia untuk menolak dalil 

LDP Tim Investigator yang menyatakan adanya 
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dugaan pelanggaran Pasal Pasal 17 dan Pasal 25(1) 

huruf (a) dan (c).  ; ----------------------------------------  

30.2.41 Terbukti pasar produk dalam perkara aquo tidak 

jelas dan kabur (obscuur) sehingga ldp tim 

investigator harus dinyatakan ditolak atau setidak-

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----------  

30.2.42 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 

persidangan, keterangan saksi-saksi dan Ahli, dan 

bukti-bukti yang diajukan oleh Terlapor, terbukti 

bahwapasar produk dalam perkara aquo tidak jelas 

dan kabur (obscuur); -------------------------------------  

30.2.43 Bahwa secara umum pendekatan yang dapat 

digunakan untuk menentukan suatu produk 

merupakan subtitusi ataukah tidak dapat dilihat 

dari sisi kegunaan (fungsi), karakteristik dan 

harga; -------------------------------------------------------  

30.2.44 Bahwa Halaman 5 LDP Tim Investigator 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pasar 

produk pada perkara aquo adalah: --------------------  

a. Layanan jasa dalam Industri Telekomunikasi 

terkait jasa telepon tetap (fixed line) sebagai 

Tying Product dan jasa internet (Fixed 

Broadband) dan jasa TV berbayar (IPTV) 

sebagai Tied Product. 

b. Layanan jasa dalam industri telekomunikasi 

terkait jasa telepon tetap (fixed line) sebagai 

pasar produk praktek monopoli (monopoly 

practise) dan penyalahgunaan posisi dominan 

(abuse of dominan position). 

30.2.45 Bahwa dengan ditentukannya pasar produk pada 

Perkara aquo adalah layanan  jasa dalam industri 

telekomunikasi terkait jasa telepon tetap (fixed 

line), maka artinya menurut Tim Investigator 

layanan jasa dalam industri telekomunikasi terkait 

jasa telepon tetap (fixed line) tidak memiliki 
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subtitusi baik dari sisi kegunaan (fungsi), 

karakteristik dan harga; ---------------------------------  

30.2.46 Bahwa berdasarkan Butir 4.3.1 Perkom 

No.3/2009, preferensi konsumen diwakili oleh 

indikator utama yaitu harga, karakter atau ciri dari 

produk yang bersangkutan dan kegunaan; ----------  

a. Indikator Harga 

Faktor harga yang akan dipertimbangkan 

dalam menentukan pasar bersangkutan: 

i) Harga produk mencerminkan harga pasar 

yang wajar atau kompetitif. 

ii) Produk-produk yang dianalisis tidak harus 

memiliki kesamaan harga karena variasi 

harga dari produk-produk yang dianalisis 

sangat mungkin terjadi. 

iii) Peningkatan harga harus hanya terjadi di 

produk (A) sementara harga produk 

substitusi tidak berubah. 

iv) Peningkatan harga harus diasumsikan 

berkesinambungan, yaitu berlangsung 

lama. 

v) Peningkatan harga harus sedikit saja, 

namun signifikan. Sedikit kenaikan agar 

respon pembeli hanya berpindah ke 

produk yang merupakan substitusi dekat 

dari produk (A). 

b. Karakter dan Kegunaan Produk 

i) Produk dalam suatu pasar tidak harus 

perfect substitutes. Pendefinisan produk 

cukup didasarkan pada konsep close 

substitutes. 

ii) 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 
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dikatakan sebagai substitusi satu sama 

lain terlepas dari spesifikasi teknis, merk 

atau kemasan tertentu yang melekat di 

produk-produk tersebut. 

iii) Bahwa berdasarkan fakta persidangan, 

terbukti bahwa jasa telepon tetap (fixed 

line) banyak memiliki subtitusi baik dari 

sisi kegunaan (fungsi), karakteristik dan 

harga. Hal tersebut ditunjukan bahwa 

akhir-akhir ini penggunaan jasa telepon 

tetap (fixed line) hampir sepenuhnya 

digantikan oleh jasa telepon bergerak 

(mobile phone).Selain itu, sampai saat ini 

masih terdapat penyelenggara jasa telepon 

tetap selain Terlapor yaitu setidak-

tidaknya PT Indosat, Tbk dan PT Batam 

Bintan Telekomunikasi. 

iv) Bahwa selanjutnya, terbukti berdasarkan 

fakta persidangan sebagaimana diuraikan 

dalam Bagian II.B, penggunaan jasa 

telepon tetap (fixed line) semakin menurun 

dan hal tersebut berbanding terbalik 

dengan pertumbuhan permintaan jasa 

telepon bergerak (mobile phone), sehingga 

hal ini dapat menunjukkan bahwa 

sesungguhnya jasa telepon tetap (fixed 

line) sudah digantikan oleh jasa telephone 

bergerak (mobile phone).  

v) Bahwa LDP Tim Investigator harus 

mengacu ketentuan Butir 4.3 Perkom 

No.3/2009 dalam menentukan pasar 

bersangkutan yang menganalisis 

preferensi konsumen berdasarkan tiga 

parameter, yaitu: harga, karakter, dan 

kegunaan (fungsi) produk.  Namun 

demikian, justru LDP Tim Investigator 
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tidak menunjukkan penentuan pasar 

bersangkutan yang menganalisa preferensi 

konsumen sebagaimana Butir 4.3 Perkom 

No.3/2009. 

vi) Bahwa berdasarkan uraian di atas, 

terbukti bahwa Tim Investigator tidak 

mengacu kepada Perkom No. 3/2009 

dalam hal penentuan pasar produk, oleh 

karenanya dapat dikatakan penentuan 

pasar produk dalam LDP Tim Investigator 

tidak jelas dan kabur (Obscuur).  Lebih 

lanjut, kegagalan Tim Investigator dalam 

menentukan pasar bersangkutan (relevant 

market) dalam perkara aquo menyebabkan 

LDP Tim Investigator dalam perkara aquo 

menjadi kabur sehingga harus dinyatakan 

ditolak.  

30.2.47 Terbukti pasar geografis dalam perkara aquo tidak 

jelas dan kabur (obscuur) sehingga LDP tim 

investigator harus dinyatakan ditolak atau setidak-

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----------  

30.2.48 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di 

persidangan, keterangan saksi-saksi dan Ahli, dan 

bukti-bukti yang diajukan oleh Terlapor, 

TERBUKTI bahwa ketidakjelasan dan kabur dalam 

hal penentuan pasar bersangkutan yang dilakukan 

Tim Investigator dalam LDP tidak hanya terdapat 

pada pasar produk, tetapi juga dilakukan terhadap 

penentuan pasar geografis dalam LDP; ---------------   

30.2.49 Bahwa pada LDP Halaman 6 dinyatakan pasar 

geografis dalam perkara ini adalah di seluruh 

Indonesia; --------------------------------------------------  

30.2.50 Bahwa dasar dari Tim Investigator menentukan 

pasar geografis dalam LDP adalah berdasarkan 

fakta penyelidikan jangkauan distribusi IndiHome 
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oleh Terlapor meliputi wilayah di Indonesia, dan 

Terlapor memiliki 7 regional (Regional I Sumatera, 

Regional II Jakarta, Regional III Jawa Barat, 

Regional IV Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Regional V Jawa Timur, Bali dan Nusa 

Tenggara, Regional VI Kalimantan, dan Regional VII 

Indonesia Timur) yang mengcover seluruh 

penjualan dan operasional di Indonesia; --------------  

30.2.51 Bahwa dalamLDP Tim Investigator sebelumnya 

penentuan pasar produkadalah layanan jasa 

telepon tetap (fixed line), namun penentuan pasar 

geografis sebagaimanadisebutkan dalam Halaman 

6LDP Tim Investigator adalah jangkauan distribusi 

IndiHome oleh Terlapor.  Oleh karenanya, dapat 

dikatakan bahwa dasar yang digunakan dalam 

penentuan pasar geografis oleh Tim Investigator 

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

30.2.52 Bahwa Ahli Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S. di 

bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka 

untuk umum tanggal 14 Agustus 2017 

menjelaskan mengenai konsekuensi hukum atas 

kesalahan atau ketidakkonsistenan penyebutan 

pasar produk yang didistribusikan pada pasar 

geografis menjelaskan bahwa: --------------------------  

“…kita melihat pasar yang bersangkutan kaitannya 
dengan indikator tentang harga, indicator tentang 
produk konsumen dan indikator tentang karakter 
produk ini.  Ini menjadi relevan kita bisa melihat 
pasar yang bersangkutan menjadi penting untuk 
diketahui supaya justifikasi tentang pelanggaran 
atas UU anti monopoli menjadi jelas atau tidak 
kabur. “ 
 

30.2.53 Bahwa dengan tidak digunakannya metode yang 

benar dalam penentuan pasar bersangkutan maka 

cukup berdasar secara hukum bagi Yang Mulia 

Majelis Komisi untuk menyatakan unsur pasar 

bersangkutan tidak jelas dan kabur.  Lebih lanjut, 
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kegagalan Tim Investigator dalam menentukan 

pasar bersangkutan (relevant market) dalam 

Perkara aquo menyebabkan LDP dalam Perkara 

aquo menjadi kabur sehingga harus dinyatakan 

ditolak; ------------------------------------------------------  

30.2.54 Bahwa lebih kabur lagi sebagaimana diuraikan 

dalam Butir 5 Halaman 4 LDP, Tim Investigator 

menyebutkan bahwa objek perkara adalah layanan 

Jasa dalam Industri Telekomunikasi terkait jasa 

telepon tetap (fixed line), jasa internet (fixed 

broadband), dan jasa TV berbayar (IP TV) yang 

dipasarkan oleh Terlapor di seluruh wilayah 

Indonesia dengan periode waktu mulai bulan 

Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2016. 

; --------------------------------------------------------------  

30.2.55 Hal tersebut di atas membuat semakin kabur 

tentang apa sebenarnya pasar bersangkutan 

(relevant market) dalam Perkara aquo, yakni 

apakah jasa telepon tetap (fixed line), jasa Internet 

(fixed broadband), atau jasa IPTV atau gabungan 

dari ketiganya; ---------------------------------------------  

30.2.56 Terbukti terlapor tidak melanggar pasal 15(2) UU 

No. 5/1999 dalam penyelenggaraan jasa telepon 

tetap, jasa internet, dan jasa IPTV di Indonesia; ----  

30.2.57 Uraian Pasal 15(2) UU NO. 5/1999 ; ------------------  

a. Bahwa Tim Investigator telah mendalilkan 

dugaan pelanggaran Pasal 15(2) UU No. 5/1999 

terhadap Terlapor, selengkapnya Pasal 15(2) 

UU No. 5/1999 berbunyi sebagai berikut: 

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian 
dengan pihak lain yang memuat persyaratan 
bahwa pihak yang menerima barang dan atau 
jasa tertentu harus bersedia membeli barang 
dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.” 
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b. Bahwa Tim Investigator mendalilkan dalam 

LDP Tim Investigator bahwa Terlapor telah 

melakukan praktek tying berupa: 

(i) Terlapor hanya menjual paket IndiHome 

yang merupakan paket yang berisi 3 

layanan yaitu, telepon tetap (fixed line), jasa 

internet dan jasa IPTV; 

(ii) Terlapor tidak melayani penjualan layanan 

single productyaitu, jasa telepon tetap (fixed 

line), jasa internet dan jasa IPTV melainkan 

Pelanggan diharuskan membeli jasa-jasa 

tersebut secara sepaket (paket IndiHome); 

dan 

(iii) Pengakhiran Kontrak Berlangganan 

IndiHome berlaku untuk seluruh layanan 

IndiHome. 

c. Adapun bantahan Terlapor atas dalil-dalil 

dalam LDP Tim Investigator tersebut akan 

diuraikan di bawah ini.  

30.2.58 Terbukti kontrak berlangganan indihome tidak 

dapat dijadikan bukti adanya pelanggaran 

terhadap Pasal 15(2) UU No. 5/1999 oleh terlapor 

karena salah satu pihak di dalam kontrak 

berlangganan bukan pelaku usaha; -------------------  

30.2.59 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di 

persidangan, keterangan saksi-saksi dan Ahli, dan 

bukti-bukti yang diajukan oleh Tim Investigator 

dan Terlapor, TERBUKTI bahwa Kontrak 

Berlangganan IndiHome tidak dapat dijadikan 

bukti adanya pelanggaran terhadap Pasal 15(2) UU 

No. 5/1999 oleh Terlapor karena salah satu pihak 

di dalam Kontrak Berlangganan IndiHome bukan 

pelaku usaha; ---------------------------------------------  

30.2.60 Bahwa dalam Halaman 30 LDP, Tim Investigator 

menjadikan Kontrak Berlangganan IndiHome 
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sebagai dasar untuk mendalilkan Terlapor telah 

melakukan praktek tying; -------------------------------  

30.2.61 Bahwa dalam Halaman 29 LDP, Tim Investigator 

menguraikan unsur-unsur Pasal 15 UU No. 

5/1999, hal mana menurut Tim Investigator, 

Terlapor telah memenuhi unsur-unsur tersebut.  

Namun, faktanya Tim Investigator telah salah 

dalam menguraikan unsur-unsur tersebut yang 

akan Terlapor uraikan sebagai berikut: ---------------  

a. Tim Investigator telah salah dalam 

menguraikan “unsur perjanjian”, karena di 

dalam Halaman 29 LDP, Tim Investigator 

mendalilkan bahwa perjanjian dalam Perkara 

aquo adalah perjanjian untuk berlangganan 

layanan triple play IndiHome yang dituangkan 

dalam bentuk Kontrak Berlangganan 

IndiHome yang ditandatangani oleh Petugas 

TELKOM dan Pelanggan atau Kuasa 

Pelanggan.  Selanjutnya Tim Investigator 

mendalilkan bahwa melalui Kontrak 

Berlangganan IndiHome terjadi kesepakatan 

antara Terlapor dengan Pelanggan sehingga 

memenuhi unsur perjanjian; ----------------------  

b. Tim Investigator telah salah dalam 

menguraikan “unsur pihak lain”, karena di 

dalam Halaman 30 LDP, Tim Investigator 

mendalilkan bahwa yang dimaksud dengan 

pihak lain dalam Perkara aquo adalah pihak 

yang menerima layanan produk, yaitu 

pelanggan layanan IndiHome; --------------------  

30.2.62 Bahwa Pasal 1 Angka 7 UU No. 5/1999 

mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan 

antara satu atau lebih pelaku usaha untuk 

mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha 
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lain, baik tertulis maupun tidak tertulis.  Pasal 1 

Angka 7 UU No. 5/1999  dikutip sebagai berikut:  

“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.” 

30.2.63 Bahwa selanjutnya Pasal 15(2) UU No. 5/1999 

yang dituduhkan oleh Investigator kepada Terlapor 

berbunyi bahwa “pelaku usaha dilarang membuat 

perjanjian dengan pihak lain”.  Pasal 15(2) UU No. 

5/1999 dikutip sebagai berikut: -----------------------  

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan 
pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak 
yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus 
bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari 
pelaku usaha pemasok.”  

30.2.64 Bahwa selanjutnya Bab I Butir (2) Peraturan KPPU 

No. 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 

(Perjanjian Tertutup) UU No. 5/1999 (“Perkom No. 

5/2011”)menjelaskan mengenai bentuk perjanjian 

tertutup (tying) yang dimaksud dalam Pasal 15(2) 

UU No. 5/1999.  Bahwa Bab I Butir (2) Perkom No. 

5/2011 tersebut memperjelas bahwa kata-kata 

“pihak lain” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

15(2) UU No. 5/1999 dimaknai sebagai “pelaku 

usaha” yang mana sejalan dengan 

definisiperjanjian dalam Pasal 1 Angka 7 UU No. 

5/1999.  Bab I Butir (2) Perkom No. 5/2011 

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

“Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan 
pihak (pelaku usaha) lain yang memuat persyaratan 
bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa 
tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau 
jasa lain dari pelaku usaha pemasok (dalam hukum 
persaingan usaha, dalam Bahasa Inggris istilahnya 
adalah tying). 

30.2.65 Bahwa lebih lanjut Bab III Perkom No. 5/2011 

kembali mempertegas definisi “perjanjian” sebagai 

unsur dalam Pasal 15(2) UU No. 5/1999, hal mana 

definisi dalam Bab III Perkom No. 5/2011 sama 
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persis dengan definisi perjanjian dalam Pasal 1 

Angka 7 UU No. 5/1999; --------------------------------  

30.2.66 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas 

bahwa kata “Perjanjian” di dalam Pasal 15(2) UU 

No. 5/1999 harus diartikan sejalan dengan Pasal 1 

Angka 7 UU No. 5/1999 yakni, para pihak di 

dalam perjanjian dimaksud haruslah sama-sama 

pelaku usaha; ---------------------------------------------  

30.2.67 Bahwa Saksi Tri Ayu Retnaningsih yang 

merupakan Customer Service Representative 

(“CSR”) Plasa Telkomdi bawah sumpah dalam 

persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 13 

Juli 2017 yang keterangannya sebagaimana 

tercantum dalam Halaman 9 Berita acara Sidang 

Majelis Komisi Perkara aquo menjelaskan bahwa 

kontrak berlangganan antara Terlapor dengan 

Pelanggan merupakan bukti bahwa Pelanggan 

berlangganan layanan Terlapor; ------------------------  

30.2.68 Bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam 

persidangan dan penjelasan Tim Investigator 

sendiri dalam Halaman 30 LDP sebagaimana 

diuraikan di atas, diketahui bahwa pihak di dalam 

Kontrak Berlangganan IndiHome adalah Terlapor 

dan para pelanggannya atau konsumen yang 

memakai atau menggunakan layanan yang 

disediakan oleh Terlapor, oleh karenanya tidak 

dapat dikategorikan sebagai perjanjian antar 

pelaku usaha, sehingga tidak memenuhi unsur 

Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 7 

UU No. 5/1999, oleh karena itutidak dapat 

dijadikan bukti adanya pelanggaran Pasal 15(2) UU 

No. 5/1999 oleh Terlapor; -------------------------------  

30.2.69 Bahwa Ahli Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S. di 

bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka 

untuk umum tanggal 14 Agustus 2017 
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menjelaskan bahwa kata “Perjanjian” dalam Pasal 

15(2) UU No. 5/1999 harus dimaknai sama dengan 

Pasal 1(7) No. UU 5/1999.  Pendapat Ahli Prof. 

Nindyo Pramono, S.H., M.S. dikutip sebagai 

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

“Iya, pemahaman teori saya kalau kita bicara 
tentang perjanjian tertutup sebagaimana diatur 
dengan Pasal 15(2) tentu perjanjian antar pelaku 
usaha dengan pelaku usaha yang lain demikian“ 

30.2.70 Bahwa lebih lanjut Ahli Prof. Nindyo Pramono, 

S.H., M.S. di bawah sumpah dalam persidangan 

yang terbuka untuk umum tanggal 14 Agustus 

2017 menjelaskan bahwa kontrak berlangganan 

antara pelaku usaha dengan konsumen dalam 

penyediaan layanan oleh pelaku usaha bagi 

konsumennya tidak termasuk perjanjian yang 

dimaksud Pasal 15(2) No. UU 5/1999.  Pendapat 

Ahli Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S. dikutip 

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

“ Kalau perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumennya 

kembali kepada jawaban saya pada pertanyaan saudara 

terdahulu menurut saya itu tidak masuk, karena 15(2) itu 
adalah perjanjian antar pelaku usaha dengan pelaku usaha 
yang lain. Pemahaman teoritis saya demikian. begitu jadi 
kalau dengan konsumen perjanjian berlangganan tidak masuk 
dalam kualifikasi pasal 15(2). “ 
 

30.2.71 Bahwa andaipun Kontrak Berlangganan IndiHome 

dianggap berisi klausula yang merugikan 

konsumen (quad non), maka yang berhak untuk 

mengambil langkah hukum adalah konsumen yang 

bersangkutan.  Hal ini sebagaimana dijelaskan 

oleh Ahli Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S. di 

bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka 

untuk umum tanggal 14 Agustus 2017 yang 

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

“Pemahaman saya yah yang pertama harus 
merujuk pada kontrak berlangganan itu apakah ada 
klausula pasal yang mengatur tentang settlement of 
dispute. 
Kalau ada tentu itu yang pertama dirujuk. Kalau 
tidak ada kedua pemahaman saya kalau konsumen 
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yang merasa dirugikan menurut UU Perlindungan 
Konsumen pun UU No. 8 tahun 99 ada 
ketentuannya dapat mengadu pada  Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen.” 

 

30.2.72 Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti 

bahwaKontrak Berlangganan IndiHome bukan 

merupakan objek perkara dugaan pelanggaran 

Pasal 15(2) UU No. 5/1999 karena salah satu 

pihak di dalam Kontrak Berlangganan IndiHome 

bukan merupakan pelaku usaha.  Selain itu 

terbukti pula bahwa unsur-unsur “membuat 

perjanjian dengan pihak lain yang memuat 

persyaratan bahwa pihak yang menerima barang 

dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli 

barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha 

pemasok” tidak terpenuhi.Oleh karena itu, 

Terlapor memohon agar Yang Mulia Majelis Komisi 

yang memeriksa dan mengadili perkara ini 

menolak LDP Tim Investigator karena sangat tidak 

beralasan dan tidak berdasar hukum; ----------------  

30.2.73 Terbukti kontrak berlangganan indihome yang 

belum diisi dan belum ditandatangani oleh para 

pihak yang dijadikan bukti oleh investigator untuk 

mendalilkan terlapor telah melakukan praktek 

tying bukan merupakan perjanjian karena belum 

memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana 

diatur pasal 1320 kuhperdata ; ------------------------  

30.2.74 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di 

persidangan, keterangan saksi-saksi dan Ahli, dan 

bukti-bukti yang diajukan oleh Tim Investigator 

dan Terlapor, terbukti bahwaKontrak 

Berlangganan IndiHome yang belum diisi dan 

belum ditandatangani oleh para pihak yang 

dijadikan bukti oleh Investigator untuk 

mendalilkan Terlapor telah melakukan praktek 

tying bukan merupakan perjanjian karena belum 
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memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana 

diatur Pasal 1320 KUHPerdata; ------------------------  

30.2.75 Tim Investigator telah salah dalam menguraikan 

“unsur perjanjian”, di dalam Halaman 29 LDP. Tim 

Investigator mendalilkan bahwa perjanjian dalam 

Perkara aquo adalah perjanjian untuk 

berlangganan layanan triple play IndiHome yang 

dituangkan dalam bentuk Kontrak Berlangganan 

IndiHome yang ditandatangani oleh Petugas 

TELKOM dan Pelanggan atau Kuasa Pelanggan.  

Selanjutnya Tim Investigator mendalilkan bahwa 

melalui Kontrak Berlangganan IndiHome terjadi 

kesepakatan antara Terlapor dengan Pelanggan 

sehingga memenuhi unsur perjanjian; ----------------  

30.2.76 Bahwa sebagaimana Terlapor uraikan dalam 

Bagian IV.B di atas, Kontrak Berlangganan 

IndiHome yang dijadikan sebagai bukti oleh Tim 

Investigator tidak masuk dalam kualifikasi 

perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 15(2) No. 

UU 5/1999.  Selain itu, bukti Kontrak 

Berlangganan IndiHome tersebut juga masih 

berupa formulir kosong yang belum diisi dan 

ditandatangani oleh para pihak, sehingga 

sangatlah mengada-ada apabila Tim Investigator 

mendalilkan bahwa Kontrak Berlangganan 

IndiHome yang menjadi bukti Tim Investigator 

telah ditandatangan dan telah terjadi kesepakatan 

antara Terlapor dengan Pelanggan; --------------------  

30.2.77 Bahwa suatu perjanjian baru sah apabila telah 

memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang dikutip 

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

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat 

syarat: 
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1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal.” 

 

30.2.78 Bahwa jelas terbukti bahwa KontrakBerlangganan 

IndiHome yang belum diisi dan ditandatangani 

oleh para pihak tidak dapat dianggap sebagai 

suatu bentuk perjanjian, karena belum terdapat 

subjek yang membuat kesepakatan dan objek 

perjanjiannya juga belum jelas, oleh karenanya 

tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata; -----------------------------------------------  

30.2.79 Bahwa Ahli Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S. di 

bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka 

untuk umum tanggal 14 Agustus 2017 

menjelaskan bahwa formulir berlangganan yang 

disediakan oleh pelaku usaha bagi para calon 

konsumennya yang ingin berlangganan, belum 

ditandatangani oleh para pihak, tidak jelas siapa 

konsumennya, dan belum ada paket berlangganan 

bukan merupakan perjanjian.  Pendapat Ahli Prof. 

Nindyo Pramono, S.H., M.S. dikutip sebagai 

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

“ Kalau secara teoritis belum. Jadi, kalau formulir 
kalau saya pahami secara teoritis itu sama saja 
dengan iklan sama saja dengan brosur yang ingin 
menawarkan suatu produk barang atau jasa 
tertentu. 
 
Begitu didalam formulir itu kemudian ada pihak 
pembeli atau pihak pelanggan atau pihak konsumen 
memilih atau menyepakati apa produk yang 
ditawarkan di dalam formulir kemudian dilakukan 
pemesanan atau dilakukan penandatanganan dari 
formulir itu yang didalamnya berisi produk 
barang/jasa kalau kita kaitkan apakah seseorang 
pembeli atau seseorang kemudian menyewa suatu 
produk tertentu baru layanan perjanjian, kalau kita 
bicara perjanjian jual beli umpamanya membeli 
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produk tertentu kemudian rujukannya tentu kepada 
pasal tentang perjanjian jual beli. 

 

“Kalau dalam KUH perdata kita bisa merujuk pasal 
1457 KUHPerdata bahwa perjanjian jual beli itu 
layak terjadi sejak tercapainya konsensus tentang 
barang objek jual beli. kalau didalam formulir itu 
ada barang yang ditawarkan kemudian ada harga 
item dari barang yang ditawarkan begitu dia calon 
pembeli menyepakati formulir itu melakukan 
tandatangan, disitu didalamnya ada jual beli. 
Artinya disitu baru lahir perjanjian.” 

 

30.2.80 Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti 

bahwa dalil Investigator telah keliru mendalilkan 

Terlapor telah melakukan praktek tyingdengan 

mendasarkan pada bukti Kontrak Berlangganan 

IndiHome, karena Kontrak Berlangganan IndiHome 

belum merupakan perjanjian dan andaipun 

Kontrak Berlangganan IndiHome sudah memenuhi 

syarat sahnya perjanjian, Kontrak Berlangganan 

IndiHome bukan merupakan perjanjian yang 

termasuk kualifikasi perjanjian yang dimaksud 

Pasal 15(2) UU No. 5/1999, sehingga Terlapor 

terbukti tidak melakukan praktek tying 

sebagaimana dilarang dalam Pasal 15(2) UU No. 

5/1999.  Oleh karena itu, Terlapor memohon agar 

Yang Mulia Majelis Komisi yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini menolak LDP Tim 

Investigator karena sangat tidak beralasan dan 

tidak berdasar hukum; ----------------------------------   

30.2.81 Terbukti jasa telepon tetap (fixed line) bukan 

produk pengikat (tying product) dimana jasa 

internet dan jasa IPTV diikatkan penjualannya (tied 

product) karena telah terbukti jasa telepon tetap 

(fixed line) bukan produk yang paling diinginkan 

oleh pelanggan; --------------------------------------------  

30.2.82 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di 

persidangan, keterangan saksi-saksi dan Ahli, dan 
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bukti-bukti yang diajukan oleh Terlapor, terbukti 

bahwa jasa telepon tetap (fixed line) bukan tying 

product yang diikatkan dengan jasa internet dan 

jasa IPTV (tied product) karena telah terbukti  jasa 

telepon tetap (fixed line) bukan produk yang paling 

diinginkan oleh pelanggan; ------------------------------  

30.2.83 Bahwa dalam Butir 6.1 Halaman 5 dan Butir 9.4 

Halaman 19 LDP, Tim Investigator mendalilkan 

bahwa dalam Perkara aquo yang menjadi produk 

pengikat (tying product) adalah layanan telepon 

(fixed line), sementara produk ikatannya (tied 

product) adalah jasa internet dan IPTV; --------------  

30.2.84 Bahwa Bab III Pasal 2.b Perkom No. 5/2011 

mendefinisikan tying agreement sebagai berikut: ---  

“Adalah suatu perjanjian berdasarkan perjanjian 
tersebut, si penjual menjual produknya kepada 
pembeli dengan menetapkan persyaratan bahwa 
pembeli akan membeli produk lain dari 
penjual.Produk yang diinginkan oleh pembeli adalah 
produk pengikat (tying product) dan produk yang 
oleh penjual diwajibkan untuk dibeli oleh pembeli 
disebut sebagai produk ikatan (tied product).  Dalam 
hal kewajiban untuk membeli produk ini ditetapkan 
secara sepihak tanpa dapat dihindari oleh pembeli 
karena tidak ada pilihan penjual lain, penjual akan 
memiliki posisi tawar yang tinggi (dominant 
bargaining power/position) dan menjadikan 
perjanjiannya berat sebelah.” 

 

30.2.85 Bahwa terbukti jasa telepon tetap (fixed line) 

merupakan produk yang penggunaannya terus 

menerus menurun dan semakin tidak diminati 

oleh pelanggan, sehingga dalil LDP Tim Investigator 

tidak sesuai dengan fakta yang ada dan tidak 

berdasar hukum sehingga harus ditolak dan 

dikesampingkan.  Hal ini terbukti dengan 

terjadinya penurunan pendapatan Terlapor dari 

penyelenggaraan telepon tetap (Bukti T-1a dan 

Bukti T-1b) dan bertambahnya pelanggan yang 

berhenti berlangganan jasa telepon tetap (Bukti T-
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4a dan Bukti T-4b), sehingga jelas telepon tetap 

bukan produk yang diinginkan oleh pelanggan; -----  

30.2.86 Bahwa berdasarkan Pasal 163 Herzien Inlandsch 

Reglement (“HIR”) dan Pasal 1865 KUHPerdata, 

dalil LDP Tim Investigator harus disertai dengan 

bukti-bukti yang sah secara hukum.  Oleh karena 

dalil LDP Tim Investigator tidak disertai dengan 

bukti-bukti yang sah maka dalil termaksud harus 

ditolak dan dikesampingkan; ---------------------------  

Pasal 163 HIR selengkapnya berbunyi sebagai 

berikut: 

“Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau 
menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan 
hak itu atau untuk membantah hak orang lain, 
harus membuktikan adanya hak itu atau adanya 
kejadian itu.” 

Pasal 1865 KUHPerdata selengkapnya berbunyi 

sebagai berikut: 

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, 
atau menujuk suatu peristiwa untuk meneguhkan 
haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang 
lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau 
kejadian yang dikemukakan itu.” 

 

30.2.87 Bahwa tingginya market share Terlapor dalam jasa 

telepon tetap (fixed line) tidak dapat diartikan 

bahwa jasa telepon tetap (fixed line) merupakan 

produk yang paling diinginkan oleh konsumen, 

karena pada saat ini konsumen cenderung 

menggunakan telepon selular dan internet untuk 

berkomunikasi dibandingkan menggunakan 

telepon tetap (fixed line).  Selain itu, bundling 

telepon tetap (fixed line) dengan internet dan IPTV 

adalah karena tren konvergensi dalam bidang 

teknologi dimana telepon tetap (fixed line), internet 

dan IPTV merupakan layanan yang sama-sama 

menggunakan basis protokol internet sebagaimana 

telah Terlapor uraikan dalam Bagian II.C di atas; ---  
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30.2.88 Bahkan faktanya, jasa telepon tetap (fixed line) 

bukan merupakan produk yang diinginkan oleh 

konsumen, karena berdasarkan data pelanggan 

yang dimiliki oleh Terlapor, justru pertumbuhan 

jumlah pelanggan jasa telepon tetap (fixed line) 

semakin menurun.  Hal ini sebagaimana 

dibuktikan dengan grafik pelanggan pasang baru 

jasa telepon tetap (fixed line) periode Januari 2015 

sampai dengan November 2016 (Bukti T-3a dan 

Bukti T-3b)dan data pelanggan yang berhenti 

berlangganan jasa telepon tetap (fixed line) dalam 

periode 2013-2016 (Bukti T-4a dan Bukti T-4b) 

sebagaimana diuraikan di bawah ini: -----------------  

Grafik 4 
Data Pelanggan Pasang Baru Jasa Telepon Tetap (Fixed 

Line)(Bukti T-3a dan Bukti T-3b) 
 

 

 
Tabel 4: 

Tabel Data Pelanggan Pasang Baru Jasa Telepon Tetap (Fixed 
Line) (Bukti T-3a dan Bukti T-3b) 

 

Sumber: Data Internal PT TELKOM 

 

Grafik 5: Data Pelanggan yang Berhenti Berlangganan Jasa 
Telepon Tetap (Fixed Line)(Bukti T-4a dan Bukti T-4b) 
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Tabel 5:  
Data Pelanggan yang Berhenti Berlangganan Jasa Telepon Tetap (Fixed 

Line)(Bukti T-4a dan Bukti T-4b) 
 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Internal PT. TELKOM 

 

30.2.89 Bahwa Saksi Rani Hapsari yang merupakan CSR 

Plasa Telkom di bawah sumpah dalam persidangan 

yang terbuka untuk umum tanggal 13 Juli 2017 

yang keterangannya sebagaimana tercantum 

dalam Halaman 8 Berita acara Sidang Majelis 

Komisi Perkara aquo menjelaskan bahwa sejak 

2007 sampai dengan saat ini produk yang paling 

diminati adalah internet.  Keterangan Saksi Rani 

Hapsari dikutip sebagai berikut: -----------------------  

“Sejak 2007 sampai dengan sekarang paling 
diminati internet, Telpon ada peminatnya juga, tapi 
tidak sebanyak internet.” 

 

30.2.90 Bahwa Saksi Ageng Manggala Putriyang 

merupakan CSR Plasa Telkom di bawah sumpah 

dalam persidangan yang terbuka untuk umum 

tanggal 13 Juli 2017 yang keterangannya 

sebagaimana tercantum dalam Halaman 6 Berita 

 -
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acara Sidang Majelis Komisi Perkara aquo 

menjelaskan bahwa pada tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2016, produk Terlapor yang paling 

banyak diminati pelanggan adalah Internet; ---------   

30.2.91 Bahwa Saksi Fahrida Nur Aisyah di bawah sumpah 

dalam persidangan yang terbuka untuk umum 

tanggal 1 Agustus 2017 menjelaskan bahwa 

produk yang paling diminati pada saat 

memutuskan untuk berlangganan paket IndiHome 

adalah internet; -------------------------------------------  

30.2.92 Bahwa Saksi Effendi Budiman mewakili PT. MNC 

Kabel Mediacom yang dihadirkan oleh Tim 

Investigatordi bawah sumpah dalam persidangan 

yang terbuka untuk umum tanggal 12 April 2017 

menjelaskan bahwa saat ini yang dibutuhkan 

konsumen adalah internet, sedangkan telepon 

pasarnya tidak besar karena konsumen sudah 

memiliki telepon selular.  Keterangan Saksi Effendi 

Budiman yang mewakili PT. MNC Kabel Mediacom 

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

“Saat ini terus terang internet ini kebutuhannya 
lebih pada internet, jadi untuk kebutuhan kalau kita 
bicaranya untuk website, untuk kerja. Kedua 
adalah untuk nonton TV.  Saya rasa kalau teleponi 
secara internal sendiri MNC Kabel Mediacom, baik 
teleponi maupun security home pasarannya belum 
terlalu besar, kalau untuk teleponi kita melihatnya 
orang semudah megang handphone, jadi itu hanya 
sebagai identity aja untuk produk telepon.  Security 
home juga kayaknya sekarang  belum terlalu 
concern untuk pasang CCTV segala macam hanya 
rumah-rumah besar yang aja yang punya, sehingga 
marketnya masih kecil, kalau menurut assessment 
kita. 
….. 
Saat ini terbukti internet dan IPTV jadi dua produk 
pertama yang kita lihat masih oke di market.” 

 

30.2.93 Bahwa Saksi Fajar Aji Suryawan dan August 

Bualazaro Hulu yang mewakili PT. Indosat, Tbk 

yang dihadirkan oleh Tim Investigator di bawah 



Salinan 

halaman 97 dari 124 

 

 

sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk 

umum tanggal 26 April 2017 yang keterangannya 

sebagaimana tercantum dalam Halaman 9 dan 

Halaman 14 Berita acara Sidang Majelis Komisi 

Perkara aquo menjelaskan bahwa saat ini jumlah 

nomor end user dari Iphone yang digunakan milik 

indosat sejumlah 89.377, namun trendnya saat ini 

masih terletak pada keinginan menikmati layanan 

internet. Selain itu apabila dibandingkan 

pertumbuhan pelanggan fixed line Indosat dengan 

pelanggan internet, pelanggan internet lebih 

cenderung peminatnya karena lebih menarik; -------  

30.2.94 Bahwa Saksi Prayudi Utomo dalam jabatannya 

sebagai Operational Senior Manager Customer 

Interface Management  Terlapor di bawah sumpah 

dalam persidangan yang terbuka untuk umum 

tanggal 12 Juli 2017 sebagaimana tercantum 

dalam Halaman 10 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Perkara aquo menjelaskan bahwa untuk 

menyelenggarakan IPTV harus ada saluran internet 

terlebih dahulu, bukan saluran telepon sebagai 

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

“Ya layanan TV bisa diperoleh jika ada saluran 
internet ke pelanggan terlebih dahulu.  Yang penting 
harus ada internet dahulu.  Teknologi yang saat ini 
bisa untuk layanan 3 sehingga dalam delivery 
layanan, karena IPTV berdasar internet protocol, 
maka Telkom harus menyediakan layanan internet 
sehingga ada TVnya.”  

Lebih lanjut Saksi Prayudi Utomo dalam Halaman 

10 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Perkara 

aquo mengungkapkan bahwa layanan internet 

adalah layanan yang paling diminati oleh 

pelanggan dan sangat jarang pelanggan meminta  

layanan telepon.  Telepon banyak yang 

menggunakan telepon seluler. Namun, layanan 

telepon masih dibutuhkan  ketika pelanggan 

memiliki ruko dalam berbisnis. Kalau pelanggan 
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perumahan/residensial lebih banyak internet dan 

TV.  

30.2.95 Bahwa Saksi Ilmianto dalam jabatannya sebagai 

VP Enterprise Business Development PT Telkom 

yang dihadirkan oleh Tim Investigatordi bawah 

sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk 

umum tanggal 12 Juli 2017 yang keterangannya 

sebagaimana tercantum dalam Halaman 5 Berita 

acara Sidang Majelis Komisi Perkara aquo 

menjelaskan bahwa telepon tetap (fixed line) 

mengalami penurunan sejak maraknya pemakaian 

mobile phone serta adanya whatsapp di kalangan 

masyarakat. Sedangkan Internet terus mengalami 

peningkatan pertumbuhan; -----------------------------  

30.2.96 Bahwa Terlapor dalam persidangan yang terbuka 

untuk umum tanggal 16 Agustus menjelaskan 

bahwa dari ketiga produk yang ada di dalam paket 

IndiHome, produk pokoknya adalah internet; -------  

30.2.97 Bahwa Ahli Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S. di 

bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka 

untuk umum tanggal 14 Agustus 2017 

menjelaskan mengenai tying product dan tied 

product.  Pendapat Ahli Prof. Nindyo Pramono, 

S.H., M.S. dikutip sebagai berikut: --------------------  

“Tying atau tying product yang seperti saudara 
ilustrasikan tadi itu adalah praktek dari pelaku 
usaha dalam menjual produksi barang atau 
jasanya kepada pihak lain kemudian mensyaratkan 
pihak lain harus memberl produk ikutan yang 
dikenal dengan tied product sekalipun bersama-
sama dengan produk tying. “ 
 

30.2.98 Bahwa selanjutnya Prof. Nindyo Pramono, S.H., 

M.S. di bawah sumpah dalam persidangan yang 

terbuka untuk umum tanggal 14 Agustus 2017 

menjelaskan mengenai pentingnya penentuan 

unsur tying product dan tied product.  Kesalahan 

penerapan unsur tying dan tied product 
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menyebabkan dugaan menjadi kabur (obscuur).  

Pendapat Ahli Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S. 

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

“ Menurut saya kenapa perlu memahami secara 
jelas secara mendalam tentang perbedaan antara 
tying product dengan tied product yah tentu supaya 
tidak keliru dalam rangka menjustifikasi apakah 
praktek yang dilakukan oleh pelaku usaha itu 
merupakan atau perjanjian yang dilakukan oleh 
para pelaku usaha  dengan pelaku usaha yang lain 
itu masuk dalam kualifikasi  perjanjian tying yang 
kena ketentuan pelanggaran pasal 15(2) kalo itu di 
UU No. 5/99. 

 Jadi, itu supaya jelas bahwa kalau keliru, keliru 
memahami bahwa sebenarnya yang dikatakan 
sebagai tying product padahal yang kita katakan 
sebagai tying product ternyata bukan tying product. 
Bukan yang diminati berarti dia tied product, kalau 
tied product yang kita katakan tied product 
justifikasinya saja sudah keliru kalau lebih lanjut 
menurut saya secara teoritis dugaan itu atau 
katakanlah dakwaan.  
Kalau kita bicara dalam pelanggaran yah lalu 
menjadi obscuur (kabur) kan, jadi makanya 
menurut saya itu sangat penting untuk memahami 
perbedaan antara tying product dengan tied 
product. “ 

 

30.2.99 Bahwa Terlapor dalam persidangan yang terbuka 

untuk umum tanggal 16 Agustus 2017 

menjelaskan bahwa puncak kejayaan jasa telepon 

tetap (fixed line) adalah adalah pada tahun 2004, 

setelah tahun 2004 ada telepon selular dan VOIP 

(Voice Over Internet Protocol) sehingga secara 

nature penggunaan telepon (fixed line) turun.  

Sejak tahun 2007 sampai dengan 2014, revenue 

jasa telepon tetap (fixed line) Terlapor terus-

menerus minus setiap tahunnya.  Oleh karena itu, 

Terlapor melakukan inovasi dengan memasarkan 

broadband dan diberi nama IndiHome yang 

merupakan multi layanan karena dalam satu 

saluran dapat menyalurkan telepon, internet, dan 

IPTV; --------------------------------------------------------  
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30.2.100 Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas,dalil 

Tim Investigator yang menyatakan bahwa jasa 

telepon tetap (fixed line) sebagai produk pengikat 

(tying product) dan jasa internet dan IPTV sebagai 

produk ikatan (tied product) adalah kabur 

(obscuur) karena telepon bukan tying product dan 

internet dan IPTV bukan tied product.  Selain itu 

terbukti pula bahwa unsur-unsur “persyaratan 

bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa 

tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau 

jasa lain dari pelaku usaha pemasok” tidak 

terpenuhi.Oleh karena itu, Terlapor memohon agar 

Yang Mulia Majelis Komisi yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini menolak LDP Tim 

Investigator karena sangat tidak beralasan dan 

tidak berdasar hokum; -----------------------------------  

31. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan 

Lanjutan dan perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi 

menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 27/KPPU/Pen/VIII/2017 tanggal 

22 Agustus 2017 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 

10/KPPU-I/2016 (vide bukti A94); ----------------------------------------------  

32. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, 

Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 

48/KPPU/Kep.3/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang 

Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah 

Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016 (vide bukti A93); ---------   

33. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan 

Penetapan Musyawarah Majelis kepada Terlapor (vide bukti A96); --------  

34. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, 

Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup 

untuk mengambil putusan;-------------------------------------------------------  
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TENTANG HUKUM 

 

 

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan 

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 (selanjutnya disebut sebagai fakta persidangan). Majelis 

Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara 

berdasarkan fakta persidangan yang obyektif, alat bukti yang cukup  

tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam 

Perkara Nomor 10/KPPU-I/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 Perjanjian tertutup (Tying Agreement); -------------------------------   

5. Tentang Praktek Monopoli; -------------------------------------------------------  

6. Tentang Pemenuhan unsur pasal 15 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1999; ---   

7. Tentang Pemenuhan unsur Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999; -----------  

8. Tentang Tentang Pemenuhan unsur Pasal 25 ayat 1 huruf a dan c UU 

Nomor 5 Tahun 1999; -------------------------------------------------------------  

 

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; ----------  

1. Tentang Identitas Terlapor; ----------------------------------------------------  

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Terlapor adalah sebagai 

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

1.1 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. adalah Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1991, status Perusahaan 

diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (“persero”) 

berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No.128 tanggal 

24 September 1991 yang disetujui oleh Menteri Kehakiman 

Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-

6870.HT.01.01.Tahun.1991 tanggal 19 Nopember 1991 dan 
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diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.5 

tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No.210.; ---------------------  

1.2 Bahwa dalam prakteknya, Terlapor melakukan kegiatan usaha 

penjualan jasa berupa Layanan Jasa dan Jaringan 

telekomunikasi terintegrasi (Telecommunication, Information, 

Media dan Edutainment); ----------------------------------------------  

2. Tentang Dugaan Pelanggaran; -------------------------------------------------  

Bahwa Majelis Komisi menilai dugaan pelanggaran yang dilakukan 

Terlapor adalah dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 

17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 5 Tahun 1999, yang 

menyatakan: ------------------------------------------------------------------------  

 

Pasal 15 ayat (2) 
 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang 
memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau 
jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari 
pelaku usaha pemasok. 
 

Pasal 17 
 

(3) 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 

(4) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan 
atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila: 
d. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada 

substitusinya; atau 
e. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam 

persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau 
f. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha 

menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar 
satu jenis barang atau jasa tertentu 
 

Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c 
 

(2) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara 
langsung maupung tidak langsung untuk : 
a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk 

mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh 
barang dan atau jasa  yang bersaing, baik dari segi harga 
maupun kualitas; atau 

d. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi 
pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. 

 

 

3. Tentang Pasar Bersangkutan; --------------------------------------------------  
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3.1 Bahwa menurut investigator, pasar bersangkutan dalam 

perkara a quo adalah Layanan Jasa dalam Industri 

Telekomunikasi terkait jasa telepon tetap (fixed line) sebagai 

Tying Product dan Jasa Internet (fixed broadband ), Jasa TV 

berbayar (IPTV) sebagai Tyied Product. Dan layanan Jasa dalam 

Industri Telekomunikasi terkait jasa telepon tetap (fixed line) 

sebagai pasar produk yang dipasarkan di seluruh wilayah 

Indonesia; -----------------------------------------------------------------  

3.2 Atas penentuan pasar bersangkutan tersebut, Terlapor pada 

pokoknya menyatakan bahwa batasan-batasan pengertian 

tentang pasar bersangkutan (relevant market) yang didalilkan 

Investigator tidak jelas dan kabur (obscuur); -----------------------  

3.3 Selanjutnya, berkaitan dengan pasar bersangkutan dalam 

perkara a quo, Majelis Komisi memberikan pertimbangan 

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

3.3.1 Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 10 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan 

bahwa yang dimaksud 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 Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat 

diketahui bahwa pasar bersangkutan memiliki 2 

(dua) dimensi yang meliputi :-----------------------------  

a. Dimensi produk (relevant product market), atas 

barang dan atau jasa yang sama atau sejenis 

atau substitusi dari barang dan atau jasa 

tersebut; -----------------------------------------------  

b. Dimensi wilayah (relevant geographic market), 

yang terkait dengan jangkauan atau daerah 

pemasaran; --------------------------------------------  

3.3.3 Pasar Produk; -----------------------------------------------  

a. Secara umum pendekatan yang dapat 

digunakan untuk menentukan suatu produk 

merupakan substitusi ataukah tidak biasanya 
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dilihat dari sisi kegunaan (fungsi), karakteristik 

dan harga ; --------------------------------------------  

b. Berkaitan dengan penentuan pasar produk 

tersebut maka Majelis Komisi 

mempertimbangkan keterangan saksi-saksi 

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

i. Keterangan Saksi Effendi Budiman 

mewakili PT. MNC Kabel Mediacom dalam 

Sidang Majelis Komisi tanggal 12 April 

2017 yang menyatakan: ---------------------  

“Kami melihat market belum ada, orang 
lebih suka mobile.  Saya pribadi 
menggunakan HP karena sudah jadi 
kebutuhan” 

 

ii. Keterangan saksi Rani Hapsari dan saksi 

Ageng Manggala Putri yang merupakan 

CSR Plasa Telkom pada Sidang Majelis 

Komisi tanggal 13 Juli 2017 yang pada 

pokoknya menyatakan: ----------------------   

“…produk Terlapor yang paling banyak 
diminati pelanggan adalah Internet” 

 
iii. Keterangan saksi konsumen Saksi 

Fahrida Nur Aisyah selaku konsumen 

pada Sidang Majelis Komisi tanggal 1 

Agustus 2017 menyatakan bahwa; --------  

“produk yang paling diminati pada saat 
memutuskan untuk berlangganan paket 
IndiHome adalah internet” 

 
iv. Keterangan saksi Prayudi Utomo selaku 

CIM pada sidang Majelis Komisi tanggal 

12 Juli 2017 menyatakan bahwa ; ---------  

“...karena IP TV berdasar internet protocol, 
maka Telkom harus menyediakan 
layanan internet sehingga ada TVnya” 

 

c. Selanjutnya berdasarkan keterangan Terlapor 

pada Sidang Majelis Komisi tanggal 16 Agustus 

2017 dinyatakan: -------------------------------------  
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“…jadi di retail itu dulu primadonanya kan 
voice, jadi sampai tahun 2004 itu kita mencapai 
peak tertinggi, setelah itu turun…..” 
“Sejak tahun 2007/2008 sampai terakhir 
kemarin tahun 2014 kita massive jualan 
IndiHome itu revenue kami minus terus-terusan 
setiap tahunnya.” 
“Jadi secara voice tadi memang kan trend nya 
turun.  Kenapa turun? Ya sekarang orang 
telepon gratis aja kan bisa pakai skype, pakai 
whatsapp.  Jadi memang naturenya pasti turun.  
Nah ini sekarang supaya solusinya gak turun ya 
ke data, jadi data yang kita dorong.” 

 
d. Bahwa Terlapor dalam Sidang Majelis Komisi 

tanggal 16 Agustus 2017 juga menyatakan: -----   

“Pelanggan itu lebih banyak lihat ke internet 
yang dibandingkan speednya dan harganya. 
Sebenarnya pelanggan itu tidak lihat 3P atau 
2P. namun mereka kebanyakan lihatnya ke 
internetnya”  

 

e. Berdasarkan keterangan tersebut dan alat 

bukti yang diperoleh, Majelis Komisi 

memberikan pendapat bahwa terdapat dua 

pasar bersangkutan yang berbeda, yaitu: --------  

i. Pasar bersangkutan yang pertama adalah 

Terlapor mengikatkan diri untuk 

menyediakan jaringan telekomunikasi di 

wilayah pemasarannya dengan pasar 

produk yang pertama adalah jaringan 

telekomunikasi berupa fiber optic (kabel 

serat) dan copper (tembaga); -----------------  

ii. Pasar bersangkutan yang kedua adalah 

konteks hubungan Terlapor dengan 

pihak lain dimana Terlapor menyediakan 

layanan jaringan internet. Pasar produk 

yang kedua adalah layanan jaringan 

internet yang merupakan layanan berupa 

jasa untuk mengirim dan/atau menerima 

data. Dahulu layanan internet 

menggunakan akses dial-up dengan 

menggunakan jaringan telepon. Dalam 
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perkembangannya akses dial-up dinilai 

lambat bila dibandingkan dengan akses 

broadband. Broadband adalah istilah 

yang digunakan untuk berbagai jenis 

koneksi internet dengan transmisi 

kecepatan tinggi. Secara harfiah, 

broadband berarti pita lebar atau jalur 

lebar atau jangkauan yang luas yang 

digunakan untuk mengirim dan 

menerima data. Layanan internet ini juga 

mencakup layanan televisi dengan 

jaringan Internet yang menggunakan 

arsitektur jaringan dan metode suite 

protokol Internet melalui paket-switched 

atau IP TV; -------------------------------------  

iii. Selanjutnya berkaitan dengan pasar 

produk tersebut, Investigator 

menyatakan yang pada pokoknya bahwa 

jasa telepon tetap (fixed line) sebagai 

Tying Product, dan Jasa Internet (fixed 

broadband ), Jasa TV berbayar (IPTV) 

sebagai Tyied Product. Atas hal tersebut 

maka Majelis Komisi perlu memberikan 

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

iv. Bahwa Majelis Komisi menilai 

berdasarkan alat bukti dokumen 

diketahui pangsa pasar jasa telepon tetap 

(fixed line) sebesar 99% (sembilan puluh 

sembilan persen); ------------------------------  

v. Namun demikian, berdasarkan alat bukti 

diketahui bahwa pendapatan Terlapor 

berkaitan dengan jasa telepon tetap 

tersebut ternyata cenderung mengalami 

penurunan sebagaimana berikut: ----------  
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vi. Selanjutnya Majelis Komisi 

mempertimbangkan mengenai sunset 

product  berdasarkan jurnal Charles Hill 

(2007), International Business ; Competing 

in the Global Marketplace edisi ke-6 

bahwa secara umum suatu produk 

memiliki time path yang menunjukkan 

siklus hidup suatu produk dimana 

produk tersebut akan mengalami 

perubahan seiring dengan keadaan yang 

terjadi sebagai terlihat pada grafik 

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

 

 

vii. Bahwa terlihat  dalam pertumbuhan 

pada tahap ke-I produk ini masih 

merupakan produk baru yang belum 

dikenal oleh masyarakat, karena jumlah 
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yang diminta masih terbatas maka 

permintaannya masih lamban; -------------  

viii. Bahwa dalam pertumbuhan pada tahap 

ke-II produk ini sudah bisa diterima 

masyarakat sehingga permintaan dari 

masyarakat sudah meningkat secara 

terus menerus dalam jumlah yang besar;  

ix. Bahwa dalam pertumbuhan pada tahap 

ke-III produk berada dalam fase 

kedewasaan , pada tahap tersebut 

dirasakan pertumbuhan yang tinggi, 

bedanya dengan fase sebelumnya 

pertumbuhan dalam tahap ini 

permintaannya akan terus berkurang 

dan mengalami penurunan, hal itu bisa 

disebabkan oleh beberapa hal misalnya 

tumbuhnya pesaing, kemudian adanya 

innovasi dari dunia manufaktur yang 

bisa menyediakan mesin dan peralatan; --  

x. Bahwa dalam pertumbuhan pada tahap 

ke-IV  adalah fase kejenuhan/saturated, 

produsen menghadapi harga produk yang 

terus tertekan karena jumlah permintaan 

yang terus menurun dan konstan ,pada 

tahap ini juga dimungkinkan telah 

ditemukan produk alternatif dari species 

yang berbeda namun memberikan fungsi 

yang sama, yang dibutuhkan oleh 

konsumen, produk lama akan terus 

mengalami tekanan. Dalam banyak 

praktek produsen sering berusaha 

menaikkan penjualan dengan 

membundling dalam situasi in demand 

meskipun hasilnya tetap tidak sesuai 

yang diharapkan; -----------------------------  
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xi. Bahwa dalam pertumbuhan pada tahap 

ke-V adalah fase declining, pada fase ini 

penurunan terus terjadi produk yang 

bersangkutan berada diambang 

senjakala, dan akan segera masuk dalam 

fase kematian, disebabkan produk baru 

sudah tumbuh, pada fase ini strategi 

promosi macam apapun sudah tidak 

akan mampu mengangkat penjualan; -----  

f. Atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis 

Komisi menilai bahwa jasa telepon tetap 

merupakan produk dengan teknologi yang 

sudah tidak diminati lagi oleh konsumen dan 

produk yang diinginkan konsumen adalah 

produk internet; --------------------------------------  

3.3.4 Pasar Geografis; --------------------------------------------  

a. Bahwa pasar berdasarkan cakupan geografis 

terkait dengan jangkauan dan/atau daerah 

pemasaran; --------------------------------------------  

b. Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta dalam 

persidangan, jangkauan pemasaran produk 

IndiHome oleh Terlapor meliputi seluruh 

wilayah Indonesia; -----------------------------------  

c. Dengan demikian pasar geografis pada perkara 

ini adalah seluruh wilayah Indonesia; ------------  

4. Tentang Perjanjian Tertutup (Tying Agreement); ----------------------------  

4.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran 

dan/atau Kesimpulannya pada pokoknya menyatakan bahwa 

Layanan Indihome yang dipasarkan Terlapor merupakan layanan 

bundling yang tidak dapat dipisahkan, akibatnya konsumen 

terpaksa harus memakai 3 layanan sekaligus walaupun tidak 

sesuai dengan kebutuhannya (vide, Bukti twitter Telkom dan 

bukti transcript dalam proses penyelidikan), selain itu terdapat 

kontrak berlangganan Indihome yang mengatur tentang 

Pengakhiran Kontrak, disebutkan bahwa pengakhiran kontrak 

berlangganan Indihome adalah berlaku untuk seluruh layanan 
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Indihome, tidak dapat dilakukan secara parsial/sebagian layanan 

Indihome, berikut bukti klausula kewajiban yang bersifat 

memaksa yang dilakukan oleh Terlapor: -------------------------------  

4.2 Bahwa Terlapor menyatakan alat bukti kontrak yang diajukan 

oleh Investigator tidak dapat dijadikan alat bukti dan paket 

IndiHome terbukti merupakan mixed bundling, bukan tying, 

karena Terlapor tidak hanya menjual paket IndiHome yang 

merupakan paket yang berisi tiga jasa (jasa telepon tetap (fixed 

line), jasa internet (fixed broadband), dan jasa IPTV), namun 

Terlapor juga senantiasa menjual jasa telepon tetap (fixed line), 

jasa internet (fixed broadband), dan jasa IP TV masing-masing 

secara terpisah; -------------------------------------------------------------     

4.3 Berdasarkan hal-hal tersebut Maka Majelis Komisi memberikan 

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

4.3.1 Mengenai Alat Bukti Adanya Perjanjian Tertutup (Tying 

Agreement);-------------------------------------------------------   

a. Bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 

7 definisi perjanjian dalam hukum persaingan 

usaha didefinisikan sebagai suatu perbuatan satu 

atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri 

terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama 

apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis; ----------  

b. Bahwa investigator mengajukan alat bukti kontrak 

berlangganan layanan Indihome yang disediakan 

oleh Terlapor melalui berbagai akses untuk 

registrasi berlangganan Indihome; ----------------------  

c. Bahwa Majelis Komisi menilai alat bukti yang 

diajukan oleh investigator tidak cukup untuk 

membuktikan adanya upaya memaksa konsumen 

untuk berlangganan triple play indihome dengan 

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

i. Bahwa perjanjian tersebut merupakan draft, 

dan belum menunjukkan adanya kesepakatan 

antara terlapor dengan pelanggannya; -----------  
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ii. Substansi dan esensi dalam klausula tersebut 

tidak cukup dikuatkan oleh keterangan saksi-

saksi yang diperiksa dalam proses persidangan;  

iii. Selain itu dalam proses persidangan Terlapor 

mengajukan bukti kontrak berlangganan 

terlapor dengan pelanggan yang substansinya 

tidak mengandung paksaan bagi konsumen;----  

d. Oleh karena itu Majelis menilai Kontrak 

Berlangganan IndiHome tidak menunjukkan adanya 

paksaan; -----------------------------------------------------  

4.3.2 Mengenai Perilaku Pemasaran Terlapor; --------------------   

a. Bahwa Perjanjian Tertutup (tying Agreement) adalah 

suatu penjualan dari sebuah produk (tying product) 

dengan kondisi si pembeli harus membeli produk 

kedua (tyied product). Produk yang diinginkan oleh 

pembeli adalah produk pengikat dan produk yang 

oleh penjual diwajibkan untuk dibeli disebut sebagai 

produk ikatan; ----------------------------------------------  

b. Bahwa pada penjualan produk berupa tying 

agreement, penjual menjual produk kepada pembeli 

dengan mensyaratkan pembeli akan membeli 

produk lain. Produk yang diinginkan oleh pembeli 

adalah produk pengikat (tying product). Dalam 

kondisi ini produk pengikat adalah yang diinginkan 

oleh pembeli dan produk pengikat ini dimiliki oleh 

penjual yang membuat penjual memiliki posisi 

tawar yang tinggi; ------------------------------------------  

c. Bahwa Majelis Komisi menilai perlu dilihat apakah 

adanya “unsur paksaan” dalam pengikatan produk 

tersebut atau tidak, unsur paksaan inilah yang 

akan menggambarkan akan adanya tindakan tying 

agreement (pure bundling) atau mixed bundling dari 

Terlapor; -----------------------------------------------------  

d. Bahwa Majelis mempertimbangkan pendapat ahli 

Prof Nindyo dalam Sidang Majelis Komisi yang pada 

pokoknya menyatakan bahwa secara teori dikenal 
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terdapat 2 (dua) jenis bundling yaitu: pure bundling 

dan mix bundling. Pure bundling ini biasa disamakan 

pengertiannya dengan tying agreement dan mix 

bundling tidak dan dijadikan alternatif produk 

terpisah sehingga mix bundling tidak dilarang dalam 

UU Nomor 5 Tahun 1999. Pelarangan hanya pada 

pure bundling karena masih dimungkinkan 

konsumen untuk membeli produk secara terpisah, 

sehingga konsumen masih memiliki pilihan (opsi); ---  

4.3.3 Selanjutnya berkaitan dengan ada tidaknya pemaksaan 

(unsur paksaan) yang dilakukan Terlapor, maka Majelis 

Komisi mempertimbangkan fakta-fakta persidangan 

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

a. Bahwa saksi Gomgom Parlindungan selaku 

konsumen dalam Sidang Majelis Komisi 

menyatakan; ----------------------------------------------  

“....Kata dia (teknisi) TV kabel dan Telp itu harus 
sepaket dan tidak bisa dipisahkan...”  
“...lalu orang sales mengatakan syarat harus 
ada indihome ini harus ada telp. Jika tidak 
pasang telp maka jaringan internetnya tidak 
akan didapat...” ---------------------------------------  
 

b. Bahwa saksi Ilda Nursyiah selaku konsumen 

dalam sidang majelis komisi menyatakan; ----------  

“...saya pernah menelpon ke CS Telkom dan 
saya bertanya apa boleh mengurangi paket, 
misal internet saja, bahwa memang tv dan 
Telepon bisa dicabut, namun perlu proses harus 
dicabut semua terlebih dahulu, ketika telepon 
waktu itu saya bertanya saya mau melihat 
perbandingan harganya dahulu, antara satuan 
dengan 3p, kemudian cs menjawab harga baru 
akan tahu setelah dicabut” ; ------------------------  
 

c. Bahwa saksi Handoyo Taher dalam sidang Majelis 

Komisi menyatakan; -------------------------------------  

“Setiap perusahaan itu punya strategi dan 
produknya sendiri-sendiri ada perusahaan yang 
cukup puas hanya 1 play.Kemudian kalau 
internetnya lebih besar maka seperti Telkom 
gitu. Telkom itu punya 3 play punya voice punya 
data internet punya tv. Nah, di Telkom hari ini 
saya nonton dirumah saya sering ditawari 
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untuk berlangganan triple play walaupun 
dirumah saya ga perlu karena saya satu hari 
diluar dan dirumah tuh hanya tinggal malam 
dan jarang sekali menggunakan.Tapi saya 
diberikan keleluasaan oleh Telkom untuk 
memilih yang saya mau. Jadi kalau saya 
dirumah sekarang mau saja karena saya pakai 
walaupun di rumah saya itu bisa untuk 3 play 
atau bisa 2 play” -----------------------------------  

d. Bahwa prayudi utomo selaku Consumer CIM PT 

Telkom dalam sidang majelis komisi menyatakan: -  

“...kami di CIM bertanggungjawab dan 
mengelola terhadap seluruh layanan customer 
touch point melalui melalui 147, sosmed, email 
twitter facebook, my indihome apps & melalui 
plasa Telkom seluruh Indonesia, kami yang 
bertanggungjawab terhadap interaksi dan 
layanan, mulai sejak bulan Mei 2015 saya 
ditunjuk di posisi CIM sampai dengan sekarang, 
khususnya untuk layanan produk dan service 
untuk pelanggan retail kami yang 
bertanggungjawab dan berinteraksi” --------------  
“(konsumen) berlangganan 1 play, 2 play bisa 

dan 3 play bisa” --------------------------------------  

“Layanan cabut, permintaan cabut atas 

permintaan pelanggan cabutnya ditanya cabut 

sebagian atau seluruhnya kalau seluruhnya 

layanan yang diberikan ke Telkom cabut dan 

berhenti, semua klausul diakhiri kalau 

pelanggan bilang mau cabut sebagian 

prosesnya migrasi, kalau migrasi kontrak 

sebelumnya di recall contoh layanan 3P diakhiri 

secara proses, trus minta layanan apa yang 

baru dibuatkan secara system itu proses 

migrasi, nomor telpon kalau dia menginginkan 

tetap dengan kontrak baru 2P contoh minta 

internet dan Telpom kalau pulang ke rumah, 

nanti TV saja yang mati...” --------------------------  

“....bahwa  ketika pelanggan paket IndiHome 

ingin mengakhiri satu layanan dari tiga 

layanan, ketiganya tidak secara otomatis 

dicabut.  Pelanggan dapat memilih secara 

parsial yang mana yang akan dicabut dan 
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layanan lain tidak akan dicabut sesuai dengan 

permintaan pelanggan. Tidak dikenakan biaya 

administrasi untuk mencabut layanan..” ----------  

 
e. Bahwa saksi Infomedia Nusantara dalam sidang 

Majelis Komisi menyatakann; --------------------------  

“jika ada pelanggan yang meminta 1p, 2p akan 
tetap dilayani, kami menawarkan saja, 
terkadang eksekutor melihat di lapangan ada 
jaringan maka juga yang ditawarkan yang 
indihome”; ---------------------------------------------  
 

f. Bahwa Saksi Sumardi selaku konsumen dalam 

sidang majelis komisi menyatakan: ------------------------  

“Pada saat mendaftar untuk berlangganan 
telepon di Plasa Telkom Dinoyo, Saksi 
ditawarkan paket IndiHome oleh petugas, 
namun tidak dipaksa untuk berlangganan paket 
IndiHome, sehingga Saksi dapat berlangganan 
layanan telepon saja sesuai dengan 
kebutuhannya”; ---------------------------------------  
 

4.3.4 Atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Komisi 

berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti adanya 

paksaan yang dilakukan oleh Terlapor dalam 

pemasaran produk kepada konsumen, sehingga Majelis 

Komisi menilai pembeli produk masih memiliki pilihan 

untuk membeli produk dari Terlapor secara terpisah;----  

4.3.5 Bahwa pendapat tersebut didukung oleh pendapat 

Majelis Komisi sebelumnya yang menyatakan bahwa 

berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses 

persidangan perkara  a quo justru menunjukkan produk 

yang memiliki nilai tawar tinggi adalah internet dan 

walaupun produk telepon tetap (fixed line) memiliki 

pangsa pasar 99% namun produk tersebut memiliki 

kecenderungan semakin tidak diminati; --------------------  

5. Tentang Praktek Monopoli; ----------------------------------------------------------  

5.1 Bahwa dalam kesimpulannya Investigator menyampaikan bahwa 

dalam perkara a quo, Terlapor merupakan pelaku usaha yang 

memiliki kemampuan monopoli untuk jasa layanan telepon tetap 

(fixed line) dengan strategi Terlapor dalam menerapkan tying 
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product sekaligus diduga sebagai upayanya untuk 

mempertahankan dan meningkatkan layanan jasa internet (fixed 

broadband) dan jasa TV berbayar (IPTV); -------------------------------   

5.2 Bahwa terlapor dalam kesimpulannya menyampaikan bahwa 

pelanggan senantiasa memiliki pilihan untuk berlangganan paket 

IndiHome maupun jasa telepon tetap (fixed line), jasa internet 

(fixed broadband), dan jasa IPTV masing-masing secara terpisah; -  

5.3 Atas kedua pendapat tersebut, Majelis Komisi memberikan 

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

5.3.1 Bahwa selama proses persidangan, Majelis Komisi telah 

mendapatkan keterangan dari pelaku usaha yang 

merupakan pesaing Terlapor dalam pasar jasa layanan 

internet, yaitu PT MNC Kabel Mediacom, PT MNC Sky 

Vision dan PT First Media; ------------------------------------  

a. Berdasarkan keterangan Saksi PT MNC Kabel 

Mediacom dalam Sidang Majelis Komisi 

dinyatakan: -----------------------------------------------  

“Kita melihat market masih besar dengan 
adanya telkom, biznet, first media dan player 
lainnya. Saya rasa persaingan tidak terlalu 
seketat model cellular. Berdasarkan riset 
penetrasi internet kurang dari 10% oleh seluruh 
player di Indonesia sisanya 90% ini seluruh 
kelas (A,B,C,D) hanya sekitar 40% masyarakat 
indonesia yang sudah terjangkau internet, dan 
ada sekitar 30% penduduk indonesia yang 
belum tersentuh internet. Dari segi persaingan ini 
bukan menakutkan”; ------------------------------------------  
 

b. Berdasarkan keterangan tersebut, Saksi PT MNC 

Sky Vision pada pokoknya menyampaikan bahwa 

pasar jasa layanan internet masih berpotensi 

mengalami pertumbuhan; ------------------------------  

c. Bahwa pendapat  Saksi PT MNC Sky Vision 

dikuatkan kembali oleh keterangan Saksi PT First 

Media yang pada pokoknya menyatakan bahwa 

pihaknya tetap mengalami pertumbuhan 

pelanggan untuk layanan jasa internet;--------------  

5.3.2 Bahwa secara teoritis, penyalahgunaan Posisi Monopoli 

merupakan perilaku (conduct) yang di dalamnya 
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mengandung unsur: Pencegahan, Pembatasan, dan 

Penurunan Persaingan, dan Eksploitasi. Oleh karena itu 

berdasarkan keterangan pelaku usaha pesaing tersebut 

maka Majelis Komisi menilai tidak ada bukti yang 

cukup terjadinya upaya pencegahan, pembatasan, dan 

penurunan persaingan yang dialami pelaku usaha 

pesaing akibat perilaku Terlapor pada pasar jasa 

layanan internet pada pasar bersangkutan; ----------------  

5.3.3 Selain itu, Majelis Komisi menilai juga tidak ditemukan 

adanya cukup bukti adanya tindakan Terlapor yang 

dapat dikategorikan sebagai ekploitasi. Hal tersebut 

diperkuat dengan fakta dan pertimbangan berikut: ------  

a. Bahwa fakta tingginya pangsa pasar yang dimiliki 

Terlapor untuk produk telepon tetap (fixed line) 

tersebut, secara faktual tidak terbukti memiliki 

kemampuan untuk digunakan Terlapor dalam 

memaksa konsumen untuk membeli produk jasa 

layanan internet yang dijualnya; ----------------------  

b. Bahwa fakta tersebut dikarenakan oleh produk 

telepon tetap (fixed line) tidak memiliki nilai tawar 

yang tinggi sehingga tidak terbukti memiliki 

potensi untuk disalahgunakan pada perkara a 

quo; ---------------------------------------------------------  

c. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, 

Majelis Komisi menilai tidak terdapat cukup bukti 

adanya paksaan yang dilakukan oleh Terlapor 

dalam pemasaran produk. Majelis Komisi menilai 

bahwa konsumen masih dimungkinkan untuk 

membeli produk dari Terlapor secara terpisah 

(3P,2P,1P); -------------------------------------------------  

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 

1999;  --------------------------------------------------------------------------------  

6.1 Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 15 

ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan 

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

6.1.1 Unsur Pelaku Usaha; -------------------------------------------  
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a. Bahwa pelaku usaha usaha yang dimaksud dalam 

perkara a quo adalah PT Telekomunikasi 

Indonesia (persero) Tbk sebagaimana telah 

diuraikan pada butir 1 tentang hukum sehingga 

secara mutatis mutandis menjadi bagian dari 

pertimbangan hukum unsur ini; ----------------------  

b. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha 

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

6.1.2 Unsur perjanjian ; ----------------------------------------------  

a. Bahwa yang dimaksud perjanjian berdasarkan 

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 adalah “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” ------------------------------------------------------------------  

b. Bahwa perjanjian sebagaimana dimaksud dalam 

perkara a quo sebagaimana telah diuraikan pada 

butir 6 tentang hukum,  Majelis Komisi menilai 

dalam perkara a quo tidak terdapat bukti yang 

cukup mengenai adanya tindakan terlapor 

melakukan paksaan untuk mengikatkan diri 

terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain 

dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak 

tertulis; ----------------------------------------------------  

c. Bahwa dengan demikian unsur perjanjian tidak 

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

6.1.3 Bahwa karena unsur pasal 15 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 merupakan satu kesatuan 

sehingga apabila satu unsur tidak terpenuhi maka 

unsur lain tidak perlu dipertimbangkan;; ------------------  

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999;  ------  

7.1 Apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 17 UU Nomor 5 

Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: ------  

7.1.1 Unsur Pelaku Usaha; -------------------------------------------  
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a. Bahwa pelaku usaha usaha yang dimaksud 

dalam perkara a quo adalah PT Telekomunikasi 

Indonesia (persero) Tbk sebagaimana telah 

diuraikan pada butir 1 tentang hukum sehingga 

secara mutatis mutandis menjadi bagian dari 

pertimbangan hukum unsur ini; -------------------  

b. Dengan demikian, unsur pelaku usaha 

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

7.1.2 Unsur Penguasaan; ---------------------------------------------  

a. Bahwa di Indonesia terdapat tiga pelaku usaha 

yang memiliki ijin penyelenggaraan jaringan 

tetap lokal berbasis circuit switched yaitu 

Terlapor,  PT Indosat, Tbk dan PT Batam Bintan 

Telekomunikasi; ---------------------------------------  

b. Bahwa PT Indosat, Tbk hanya 

menyelenggarakan telepon tetap pada segmen 

corporate dan tidak menyelenggarakan telepon 

tetap pada segmen retail/rumahan; ---------------  

c. Bahwa PT Batam Bintan Telekomunikasi hanya 

menyelenggarakan jaringan telepon tetap pada 

wilayah geografis di daerah kawasan industri 

Mukakuning pulau Batam, kawasan industri 

Lobam dan kawasan resort Lagoi di pulau 

Bintan. Baik Batam maupun Bintan merupakan 

dua zona ekonomi khusus; --------------------------  

d. Bahwa Terlapor merupakan market leader 

dengan pangsa pasar lebih dari 50% untuk jasa 

telepon tetap (fixed line); -----------------------------  

e. Bahwa dengan demikian unsur penguasaan 

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

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

a. Bahwa barang menurut pasal 1 angka 16 UU 

No. 5 Tahun 1999 adalah setiap benda, baik 

berwujud maupun tidak berwujud, baik 

bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau 
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dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku 

usaha; ---------------------------------------------------  

b. Bahwa jasa menurut pasal 1 angka 17 UU No. 5 

Tahun 1999 adalah setiap layanan yang 

berbentuk pekerjaan atau prestasi yang 

diperdagangkan dalam masyarakat untuk 

dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku 

usaha; ---------------------------------------------------  

c. Bahwa barang dan atau jasa dalam perkara a 

quo dalam perkara ini adalah sebagaimana 

dijelaskan dalam  butir 3 tentang hukum 

sehingga secara mutatis mutandis menjadi 

pertimbangan hukum dalam putusan; ------------  

d. Bahwa dengan demikian unsur barang 

dan/atau jasa terpenuhi----------------------------  

7.1.4 Unsur Praktek Monopoli; --------------------------------------  

a. Bahwa praktek monopoli yang dimaksud 

sebagaimana telah diuraikan pada butir 6 

tentang hukum, Majelis Komisi menilai dalam 

perkara a quo tidak terdapat bukti yang cukup 

mengenai adanya prilaku terlapor melakukan 

tindakan Pencegahan, Pembatasan, dan 

Penurunan Persaingan, dan Eksploitasi; ---------  

b. Bahwa dengan demikian unsur praktek 

monopoli tidak terpenuhi; -------------------------  

c. Karena unsur pasal 17 Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1999 merupakan satu kesatuan 

sehingga apabila satu unsur tidak terpenuhi 

maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan; --  

8. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c  UU 

Nomor 5 Tahun 1999;  -----------------------------------------------------------  

8.1 Apabila dirinci unsur – unsur ketentuan 25 ayat (1) huruf a dan c 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 maka dapat diuraikan 

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

8.1.1 Unsur Pelaku Usaha; -------------------------------------------  
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a. Bahwa pelaku usaha usaha yang dimaksud 

dalam perkara a quo adalah PT Telekomunikasi 

Indonesia (persero) Tbk sebagaimana telah 

diuraikan pada butir 1 tentang hukum sehingga 

secara mutatis mutandis menjadi bagian dari 

pertimbangan hukum unsur ini; -------------------  

b. Dengan demikian, unsur pelaku usaha 

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

8.1.2 Unsur Menggunakan Posisi Dominan Secara Langsung 

maupun tidak langsung; ---------------------------------------  

a. Bahwa di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tertulis Posisi 

dominan adalah “keadaan dimana pelaku usaha 

tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar 

bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa 

pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha 

mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya 

di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan 

kemampuan keuangan, kemampuan akses 

pada pasokan atau penjualan, serta 

kemampuan untuk menyesuaikan pasokan 

atau permintaan barang atau jasa tertentu” -----  

b. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) huruf a 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha memiliki 

posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok 

pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh 

persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis 

barang atau jasa tertentu; ---------------------------  

c. Bahwa Terlapor memiliki posisi dominan 

dengan menguasai pangsa pasar telepon tetap 

sebesar 99%; -------------------------------------------  

d. Bahwa dengan demikian unsur memiliki posisi 

dominan terpenuhi; ---------------------------------  
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8.1.3 Unsur syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk 

mencegah dan atau menghalangi konsumen 

memperoleh barang dan atau jasa  yang bersaing, baik 

dari segi harga maupun kualitas; ----------------------------  

a. Pengertian syarat-syarat perdagangan pada 

intinya adalah peristiwa atau butir perjanjian 

yang oleh para pihak terkait dijadikan sebagai 

ukuran bahwa perjanjian dimaksud dapat 

dilaksanakan, atau tidak terpenuhinya 

peristiwa; -----------------------------------------------  

b. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada butir 

4.3.3 tentang hukum, Majelis Komisi menilai 

tidak terdapat bukti yang cukup mengenai 

adanya prilaku terlapor yang menetapkan 

syarat-syarat perdagangan dengan tujuan 

untuk mencegah dan atau menghalangi 

konsumen memperoleh barang dan atau jasa  

yang bersaing, baik dari segi harga maupun 

kualitas; ------------------------------------------------  

c. Bahwa dengan demikian unsur syarat-syarat 

perdagangan dengan tujuan untuk mencegah 

dan atau menghalangi konsumen 

memperoleh barang dan atau jasa  yang 

bersaing, baik dari segi harga maupun 

kualitas  tidak terpenuhi---------------------------  

8.1.4 Unsur Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi 

menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan; -   

a.  Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada butir 

5.3 tentang hukum, Majelis Komisi menilai 

tidak terdapat bukti yang cukup mengenai 

adanya prilaku terlapor yang dapat 

dikategorikan sebagai tindakan menghambat 

pelaku usaha lain; ------------------------------------  

b. Bahwa Majelis Komisi menilai dalam perkara a 

quo tidak ditemukan bukti adanya pelaku usaha 

yang tidak dapat masuk ke pasar jasa telepon 
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tetap (fixed line) maupun jasa layanan internet 

akibat tindakan Terlapor; ----------------------------  

c. Bahwa dengan demikian Menghambat pelaku 

usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing 

untuk memasuki pasar bersangkutan tidak 

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

9. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; --------------  

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi 

mempertimbangkan Terlapor telah bersikap baik dan kooperatif selama 

proses pemeriksaan; ---------------------------------------------------------------  

10. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; ------------------------------------------  

10.1 Bahwa terkait konvergensi dalam telekomunikasi yang meliputi 

voice, data, teks, grafis dan visual (video&film) sudah menjadi 

satu dalam suatu media (smartphone, komputer, smart TV), hal 

ini merupakan kecenderungan global termasuk Indonesia dalam 

pelayanan telekomunikasi yang sudah bisa disaksikan pada 

tingkat individual maupun rumah tangga, sehingga cepat atau 

lambat konsumen akan meninggalkan pelayanan 

telekomunikasi seperti fixed line, yang tidak konvergen 

mencakup semua jenis informasi, voice, data, teks, grafis, film, 

dalam pelayanannya. Walaupun Rancangan Undang-Undang 

(RUU) konvergensi masih menjadi perdebatan isu politik & 

bisnis yang memerlukan kearifan dari lembaga terkait (DPR, 

menteri terkait, asosiasi, pelaku usaha) untuk memberikan 

kepastian hukum dalam kegiatan usaha bidang telekomunikasi 

yang sudah demikian konvergen termasuk keterkaitannya 

dengan industri media cetak, penyiaran TV, dan Radio yang saat 

ini masih diatur dalam undang-undang tersendiri; -----------------  

10.2 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kementerian 

BUMN, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak-

pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan Konvergensi 

dengan mengedepankan prinsip prinsip persaingan sehat; --------  

11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -------------------------------------  

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan 

kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-

undang  Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -------------------------------  
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MEMUTUSKAN  

 

Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 25 ayat 

(1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; --------------------  

 

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah  Majelis Komisi  pada 

hari Rabu, tanggal 27 September 2017, oleh Majelis Komisi yang terdiri dari 

R. Kurnia Sya’ranie,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Drs.Munrokhim 

Misanam,M.A.,Ec.,Ph.D.dan Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. 

masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan di muka 

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat, 

tanggal 29 September 2017 oleh Kurnia Sya’ranie,S.H.,M.H. sebagai Ketua 

Majelis Komisi; Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. sebagai Anggota 

Majelis Komisi dan Dr.Sukarmi S.H.,M.H sebagai Anggota Majelis Komisi 

pengganti dengan dibantu oleh Jafar Aly Barsyan S.H.  Detica Pakasih S.H, 

M.H. dan R. Arif Yulianto, S.H  masing-masing sebagai Panitera. 

 

 

Ketua Majelis Komisi, 

 

(ttd.) 

 

R. Kurnia Sya’ranie, S.H.,M.H. 

 

 

Anggota Majelis Komisi, 

 

(ttd.) 

 

Drs.Munrokhim Misanam,M.A.,Ec.,Ph.D. 

Anggota Majelis Komisi, 

     

 ( ttd.) 

 

Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, 

S.E., M.S. 

 

 

 

 



Salinan 

halaman 124 dari 124 

 

 

Panitera, 

 

(ttd.) 

Jafar Aly Barsyan S.H.  

 

 

(ttd.) 

Detica Pakasih SH M.H. 

 

 

(ttd.) 

R. Arif Yulianto, S.H 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 

Direktur Persidangan, 

 

 

M. Hadi Susanto 

 

 


