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P U T U S A N 

Perkara Inisiatif Nomor : 02/KPPU-I/2003 

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa dugaan 

pelanggaran terhadap Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999, yang 

diduga dilakukan oleh: -------------------------------------------------------------------------------------- 

1. PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan, berkedudukan di Jakarta yang 

beralamat kantor di Jalan Yos Sudarso Nomor Blok B / 15, Tanjung Priok, Jakarta - 

14320, selanjutnya disebut sebagai Terlapor I; ------------------------------------------------ 

2. PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk., berkedudukan di Jakarta yang beralamat 

kantor di Jalan Tembang 51, Tanjung Priok, Jakarta - 14310, selanjutnya disebut 

sebagai Terlapor II; ------------------------------------------------------------------------------- 

3. PT. Tanto Intim Line, berkedudukan di Surabaya yang beralamat kantor di Jalan  

Raya Perak Barat 41 - 43, Surabaya - 60177, selanjutnya disebut sebagai Terlapor III; 

4. PT. Perusahaan Pelayaran Wahana Barunakhatulistiwa, berkedudukan di Jakarta 

yang beralamat kantor di Jalan Mangga Dua Raya Ruko Bahan Bangunan Blok H-2 

Nomor 21 Mangga Besar, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Terlapor IV; ------ 

 

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

 

Majelis Komisi; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Setelah mendengar keterangan para Terlapor: ----------------------------------------------------------- 

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

Setelah meneliti dokumen-dokumen; --------------------------------------------------------------------- 

Setelah melakukan penyelidikan; -------------------------------------------------------------------------- 
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TENTANG DUDUK PERKARA  

 

1. Menimbang hasil laporan monitoring dugaan kartel harga yang dilakukan pelaku usaha 

angkutan laut khusus barang (kargo) untuk trayek Jakarta-Pontianak-Jakarta, pada 

pokoknya menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-------------------------------------------------- 

1.1. Telah terjadi kesepakatan penetapan tarif uang tambang Jakarta-Pontianak-Jakarta 

yang ditandatangani oleh para pelaku usaha pelayaran angkutan petikemas yang 

beroperasi di trayek bersangkutan, yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan 

Terlapor IV. Disamping para pelaku usaha tersebut juga ikut menandatangani 

kesepakatan tersebut adalah Ketua Bidang Kontainer Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 

INSA sebagai pihak Pengawas dan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut 

Direktorat Perhubungan Laut Departemen Perhubungan sebagai 

Fasilitator/Regulator; ---------------------------------------------------------------------------- 

1.2. Kesepakatan tersebut diduga akibat dari terjadinya perang tarif pada trayek Jakarta-

Pontianak hingga mencapai Rp 800.000,00 per  twentieth equivalent units (Teus), 

dimana pada tingkat harga tersebut secara ekonomi tidak lagi dapat menutupi 

kegiatan operasionalnya. Guna mengatasi hal ini, maka INSA sebagai persatuan 

perusahaan pelayaran niaga nasional kemudian berinsiatif untuk mengadakan 

pertemuan dengan 4 (empat) perusahaan pelayaran yang beroperasi pada trayek 

bersangkutan untuk melakukan penyesuaian atas tarif yang lama dan transparan 

dalam hal cost of production, business structure dan lain-lain yang kemudian 

dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama tarif uang tambang petikemas 

Jakarta–Pontianak–Jakarta yang mengikat pada tanggal 26 Juni 2002. Sehingga 

untuk tarif uang tambang petikemas dari Jakarta ke Pontianak menjadi sebesar Rp 

1.600.000,00 per Teus dengan term of shipment Container Yard to Free Out atau CY 

to FO dan dari Pontianak ke Jakarta menjadi sebesar Rp 1.500.000,00 per Teus 

dengan term of shipment Container Yard to Container Yard atau CY to CY. Di 

dalam kesepakatan dimaksud juga diatur mengenai ketentuan-ketentuan sanksi yang 

akan diberikan apabila terbukti melanggar kesepakatan, salah satu diantaranya adalah 

dengan tidak diberikannya pelayanan operasional di pelabuhan. Kesepakatan ini 

dibuat untuk waktu 3 (tiga) bulan dan setelah itu akan diadakan evaluasi untuk 

kemudian dapat diperpanjang kembali; ------------------------------------------------------- 

1.3. Kesepakatan penetapan bersama antar pelaku usaha yang bersaing pada pasar 

bersangkutan yang sama merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat; --------  

2. Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hasil kegiatan monitoring tersebut, kemudian 

Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan berdasarkan Surat Penetapan Komisi 

Nomor: 04/PEN/KPPU/V/2003 tertanggal 19 Mei 2003 tentang Pemeriksaan Pendahuluan 
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Perkara Inisiatif Nomor 02/KPPU-I/2003 tentang dugaan pelanggaran  terhadap UU No. 5 

Tahun 1999 yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Angkutan Laut Khusus Barang (Kargo) 

Trayek Jakarta–Pontianak terhitung mulai tanggal 19 Mei 2003 sampai dengan tanggal 30 

Juni 2003; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Menimbang bahwa untuk itu kemudian Komisi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 

36/KEP/KPPU/V/2003 tanggal 19 Mei 2003 membentuk Tim Pemeriksa dan memutuskan 

Ir. H. Tadjuddin Noersaid sebagai Ketua Tim, Dr. Ir. Bambang P. Adiwiyoto, M.Sc, dan 

Soy M. Pardede, SE. masing-masing sebagai Anggota Tim;--------------------------------------  

4. Menimbang bahwa untuk membantu tugas Tim Pemeriksa, Direktur Eksekutif 

mengeluarkan Surat Tugas Nomor 05/SET/DE/ST/V/2003 tanggal 19 Mei 2003 

menugaskan Drs. Nur Muhammad SP, MM, Dedy Sani Ardi, SE, Maduseno Dewobroto, 

SH, Harwita Sari, SH, MA dan Farid Fauzi Nasution, SH masing-masing sebagai 

Investigator serta Maya Setya Dewi, SE dan Muhammad Hadi Susanto, SH masing-masing 

sebagai Notulis; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar 

keterangan dari Terlapor I pada tanggal 12 Mei 2003 dan tanggal 19 Juni 2003, Telapor II 

pada tanggal 13 Mei 2003, Terlapor III pada tanggal 18 Juni 2003 dan Terlapor IV pada 

tanggal 16 Mei 2003; ----------------------------------------------------------------------------------- 

6. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa 

mendapatkan informasi, menyimpulkan dan menilai sebagai berikut:--------------------------- 

6.1. Pasar pengiriman barang dengan petikemas melalui laut untuk trayek Jakarta-

Pontianak-Jakarta mulai dirintis oleh Terlapor I sekitar tahun 1992/1993. Beberapa 

tahun kemudian setelah Terlapor I beroperasi, berturut-turut masuk perusahaan-

perusahaan pelayaran lain yaitu Bahari Haluan Samudera (selanjutnya disebut BHS), 

Sutra Biru Lines, Terlapor II, dan Djasa Transindo Utama Mandiri (selanjutnya 

disebut DTUM);---------------------------------------------------------------------------------- 

6.2. Sampai dengan awal tahun 2001, ketika Terlapor IV memasuki pasar pengiriman 

barang dengan petikemas melalui laut untuk trayek Jakarta-Pontianak-Jakarta, pelaku 

usaha yang masih bertahan untuk trayek tersebut adalah Terlapor I dan Terlapor II, 

sedangkan BHS, Sutra Biru Lines dan DTUM sudah tidak beroperasi; ------------------ 

6.3. Awal tahun 2002 Terlapor III memasuki pasar pengiriman barang dengan petikemas 

melalui laut untuk trayek Jakarta-Pontianak-Jakarta. Masuknya Terlapor III pada 

pasar dimaksud diklaim oleh Terlapor I  bukan dikarenakan meningkatnya demand, 

namun lebih dikarenakan saat itu Terlapor III kelebihan 2 (dua) kapal akibat tidak 

diperpanjangnya kontrak sewa kapal milik Terlapor III oleh Grup Samudera 
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Indonesia. Sehingga untuk memperoleh manfaat atas kapal yang tidak digunakan itu, 

Terlapor III mengoperasikannya untuk trayek Jakarta-Pontianak-Jakarta. Sampai 

dengan akhir tahun 2002 total jumlah armada yang beroperasi di pasar bersangkutan 

Jakarta-Pontianak-Jakarta sejumlah 8 (delapan) armada yaitu 2 (dua) armada milik 

Terlapor I, 2 (dua) armada milik Terlapor II, 2 (dua) armada milik Terlapor III dan 2 

(dua) armada milik Terlapor IV; ---------------------------------------------------------------     

6.4. Spesifikasi armada kapal yang digunakan oleh Terlapor III lebih besar daripada 

armada kapal yang digunakan oleh Terlapor I, Terlapor II ataupun Terlapor IV. 

Memperhatikan kondisi geografis pelabuhan Pontianak, maksimal kapasitas yang 

dapat dimuat oleh kapal Terlapor III hanya sebesar 260 (dua ratus enam puluh) Teus 

sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) Teus. Sedangkan untuk kapasitas muat 

maksimal dari kapal-kapal milik Terlapor I sebesar 160 (seratus enam puluh) Teus 

sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) Teus, Terlapor II sebesar 210 (dua ratus 

sepuluh) Teus sampai dengan 240 (dua ratus empat puluh) Teus, dan Terlapor IV 

sebesar 60 (enam puluh) Teus sampai dengan 80 (delapan puluh) Teus. Space kapal 

Terlapor III yang lebih besar tersebut relatif mempengaruhi pengambilan kebijakan 

dalam penentuan besaran tarifnya, yang berkecenderungan akan lebih rendah 

daripada kapal-kapal yang spacenya lebih kecil; -------------------------------------------- 

6.5. Akibat masuknya Terlapor III, tarif uang tambang Jakarta-Pontianak yang berlaku 

saat itu pada kisaran Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per Teus 

sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per Teus mengalami penyesuaian 

secara gradual hingga pada batas yang menurut Terlapor I tidak rasional secara 

ekonomis, yaitu pada tingkat harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)  

per Teus; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

6.6. DPP INSA kemudian berinisiatif untuk membentuk Team Work Bentangan Trayek 

Bidang Kontainer yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan menghindari 

persaingan yang tidak sehat antar perusahaan pelayaran. Untuk trayek Jakarta-

Pontianak-Jakarta kemudian ditunjuk Mayo L. Tanasale, Kepala Divisi Operasi 

Terlapor I sebagai Ketua Tim atau Koordinator; -------------------------------------------- 

6.7. Mayo L. Tanasale kemudian secara aktif mengkoordinir rapat-rapat diantara 

perusahaan pelayaran trayek Jakarta-Pontianak-Jakarta yang pada akhirnya pada 

tanggal 26 Juni 2002 dengan mengikutsertakan Ketua bidang Kontainer DPP INSA 

dan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Perhubungan Laut 

Departemen Perhubungan berhasil membuat kesepakatan bersama besaran tarif 

minimal uang tambang Jakarta-Pontianak sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam 

ratus ribu rupiah) per Teus dengan term of shipment CY to FO dan uang tambang 
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Pontianak-Jakarta sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 

Teus dengan term of shipment CY to CY, yang mulai berlaku secara efektif per 

tanggal 1 Juli 2002 dan akan dievaluasi setelah 3 (tiga) bulan kemudian. Setelah 3 

(tiga) bulan sejak masa efektif diberlakukannya tarif kesepakatan dimaksud pernah 

dilakukan evaluasi namun tidak menghasilkan bentuk kesepakatan untuk 

memperbarui kesepakatan tarif uang tambang sebelumnya; ------------------------------- 

6.8. Masuknya Terlapor III ke pasar pengiriman barang dengan petikemas melalui laut 

untuk trayek Jakarta-Pontianak-Jakarta telah menimbulkan pengaruh signifikan 

terhadap struktur pasar bersangkutan dengan terjadinya kecenderungan penurunan 

pangsa pasar dari para pelaku usaha yang eksis sebelumnya. Terlapor III diduga telah 

menerapkan tarif uang tambang yang lebih rendah daripada para pelaku usaha yang 

eksis sebelumnya. Untuk mengatasi kecenderungan penurunan pangsa pasar akibat 

dari penetapan tarif uang tambang yang rendah oleh Terlapor III, maka baik atas 

inisiatif dari salah satu maupun atas kesepakatan para pelaku usaha yang eksis 

sebelumnya, maka dibuatlah kesepakatan bersama tarif uang tambang dengan 

melibatkan DPP INSA dan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan sebagai dua lembaga yang 

dinilai memiliki pengaruh untuk mempermudah terjadinya kesepaktan tarif uang 

tambang diantara para pelaku usaha yang bersaing di pasar bersangkutan;-------------- 

6.9. Tim Pemeriksa kemudian merekomendasikan Komisi untuk melanjutkan Perkara 

Inisiatif Nomor 02/KPPU-I/2003 ke tahapan Pemeriksaan Lanjutan untuk 

mengumpulkan dan mendapatkan serta menilai informasi-informasi lain dari saksi 

dan atau pihak lain berkaitan dengan telah dibuatnya kesepakatan bersama tarif uang 

tambang dimaksud; ------------------------------------------------------------------------------ 

7. Menimbang bahwa terhadap rekomendasi Tim Pemeriksa, maka Komisi berdasarkan Surat 

Penetapan Nomor 09/PEN/KPPU/VII/2003 tanggal 3 Juli 2003 yang menetapkan untuk 

melanjutkan pemeriksaan perkara inisiatif Nomor 02/KPPU-I/2003 dalam jangka waktu 60 

(enam puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 3 Juli 2003 sampai dengan tanggal 26 

September 2003 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; -------------- 

8. Menimbang bahwa untuk itu kemudian Komisi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 

50/KEP/KPPU/VII/2003 tanggal 3 Juli 2003 membentuk Majelis Komisi dan memutuskan 

Ir. H. Tadjuddin Noersaid sebagai Ketua Majelis, Dr. Ir. Bambang P. Adiwiyoto, M.Sc, 

dan Soy M. Pardede, SE. masing-masing sebagai Anggota Majelis;----------------------------- 

9. Menimbang bahwa untuk membantu tugas Majelis Komisi, Direktur Eksekutif dengan 

Surat Tugas Nomor 09/SET/DE/ST/VII/2003 tanggal 3 Juli 2003 menugaskan Drs. Nur 

Muhammad SP, MM,  Dedy Sani Ardi, SE, Maduseno Dewobroto, SH, Harwita Sari, SH, 
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MA dan Farid Fauzi Nasution, SH masing-masing sebagai Investigator serta Maya Setya 

Dewi SE dan Muhammad Hadi Susanto, SH masing-masing sebagai Panitera;---------------- 

10. Menimbang bahwa setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja Pemeriksaan 

Lanjutan, Majelis Komisi memandang perlu untuk memperpanjang jangka waktu 

Pemeriksaan Lanjutan selama 30 (tiga puluh) hari kerja dengan Surat Keputusan Majelis 

Komisi Nomor 01/KEP/KMK-PL/KPPU-I/2003; -------------------------------------------------- 

11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar 

keterangan dari para pihak sebagai berikut: Saksi I yaitu Direktur Lalu Lintas dan 

Angkutan Laut - Jimmy AB Nikijuluw pada tanggal 23 Juli 2003; Saksi II  yaitu Ketua 

Bidang Kontainer DPP INSA pada tanggal 25 Juli 2003; Saksi III yaitu Ketua DPW 

Gafeksi/INFA pada tanggal 28 Juli 2003; Saksi IV yaitu perusahaan forwarding yang 

identitas lengkapnya ada pada Majelis pada tanggal 15 Agustus 2003; Saksi V yaitu 

perusahaan forwarding yang identitas lengkapnya ada pada Majelis pada tanggal 20 

Agustus 2003, Saksi VI yaitu perusahaan forwarding yang identitas lengkapnya ada pada 

Majelis pada tanggal 22 Agustus 2003; Saksi VII yaitu perusahaan forwarding yang 

identitas lengkapnya ada pada Majelis pada tanggal 4 September 2003; Saksi VII yaitu 

perusahaan forwarding yang identitas lengkapnya ada pada Majelis pada tanggal 15 

September 2003; Saksi IX yaitu perusahaan forwarding yang identitas lengkapnya ada 

pada Majelis pada tanggal 16 September 2003; Saksi X yaitu perusahaan forwarding yang 

identitas lengkapnya ada pada Majelis pada tanggal 17 September 2003; Saksi XI yaitu 

perusahaan forwarding yang identitas lengkapnya ada pada Majelis pada tanggal 18 

September 2003; Terlapor I pada tanggal 24 September 2003; Terlapor II pada tanggal 23 

September 2003 dan tanggal 16 Oktober 2003; Terlapor III pada tanggal 24 September 

2003; serta Terlapor IV pada tanggal 19 September 2003, yang semua keterangannya telah 

dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya disebut BAP; -------------------------- 

12. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Lanjutan, Majelis telah menerima surat 

secara tertulis dari DPP INSA tertanggal 7 Juli 2003 yang mengemukakan pandangannya 

berkaitan dengan kesepakatan harga yang telah dilakukan oleh anggotanya, yang pada 

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

12.1. Kesepakatan tarif uang tambang pada trayek Jakarta-Pontianak-Jakarta telah berakhir 

pada bulan Oktober 2002 namun pada kenyataannya beberapa perusahaan nasional 

masih dipanggil dan diperiksa berkaitan dengan kesepakatan tersebut. Hal tersebut 

dirasa sangat meresahkan para pengusaha pelayaran nasional dan pelanggannya;------ 

12.2. DPP INSA memohon kiranya Komisi berkenan menghentikan dan menyatakan 

secara resmi penghentian pemanggilan dan pemeriksaan perusahaan-perusahaan 

tersebut secara indvidual. Apabila Komisi masih memandang perlu untuk 
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mendapatkan klarifikasi berkaitan dengan penetapan bersama tarif uang tambang 

kiranya dapat memanggil DPP INSA selaku pengambil inisiatif kesepakatan 

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

13. Menimbang bahwa di dalam proses Pemeriksaan Lanjutan, Majelis telah menerima surat 

secara tertulis dari Terlapor II tertanggal 10 Oktober 2003 yang mengemukakan 

pandangannya berkaitan dengan kesepakatan harga yang telah dilakukannya, yang pada 

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

13.1. Dalam dunia pelayaran sudah biasa adanya kesepakatan-kesepakatan, perjanjian-

perjanjian diantara sesama pelayaran untuk saling menjaga kestabilan muatan, harga 

dan penekanan biaya. Menyebut contoh diantaranya adalah adanya conference 

dalam dunia pelayaran asing seperti FEFC (Fareast Euro Freight Conference), TSA 

(Transpacific Stabilization Agreement), AMRA (Asia Mediterranean Rate 

Agreement), AWRA (Asia Westbound Rate Agreement) dan IADA (Intra Asia 

Discussion Association). Tujuan akhir yang hendak dicapai dari adanya kesepakatan 

tersebut adalah supaya dunia pelayaran tetap sehat dan menjaga agar setiap 

pelayaran tidak melakukan perang tarif hingga mematikan pesaing yang lain seperti 

yang tercantum dalam pasal 20 UU No. 5 tahun 1999;------------------------------------ 

13.2. Kesepakatan harga atau uang tambang untuk trayek Jakarta-Pontianak-Jakarta 

merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang 

Pelayaran. Di dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 menyatakan 

bahwa angkutan laut dalam negeri diselenggarakan dengan trayek tetap dan 

teratur, serta pula dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur dimana 

trayek tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya 

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 1999 

tentang Angkutan di Perairan. Dalam Pasal 63 PP Nomor 82 Tahun 1999 

menyatakan bahwa kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek 

tetap dan teratur (liner) diselenggarakan dalam jaringan trayek. Jaringan trayek 

dimaksud akan diatur melalui Keputusan menteri perhubungan sebagaimana 

dinyatakan dalam Pasal 64 PP Nomor 82 Tahun 1999 bahwa ketentuan lebih lanjut 

mengenai jaringan dan trayek angkutan laut dalam negeri diatur dalam keputusan 

menteri. Melalui Keputusan Menteri Perhubungan  (Kepmenhub) Nomor 33 Tahun 

2001, Pemerintah kemudian mengatur tentang penyelenggaraan dan pengusahaan 

angkutan laut. Di dalam ketentuan Pasal 33 ayat 3 Kepmenhub Nomor 33 Tahun 

2001 menyatakan bahwa jaringan trayek yang tetap dan teratur atau liner disusun 

oleh direktur jenderal bersama-sama dengan instansi terkait, asosiasi perusahaan 

angkutan laut nasional dan asosiasi pengguna jasa angkutan laut, sedangkan di 

dalam Pasal 34 lebih lanjut menyatakan bahwa pemerintah mengawasi dan 
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memantau pelaksanaan kesepakatan bentangan trayek dan akan diatur lebih lanjut 

dengan Keputusan Direktur Jenderal; ------------------------------------------------------- 

13.3. Menyangkut adanya aturan-aturan tersebut di atas dan mengacu pada Pasal 50 (a) 

UU No. 5 Tahun 1999, maka kesepakatan yang telah dibuat oleh Terlapor II dapat 

dikecualikan dengan adanya Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1999, PP Nomor 

82 Tahun 1999, dan Kepmenhub Nomor 33 Tahun 2001;- ------------------------------- 

14. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan telah 

didapatkan, diteliti dan atau dinilai sejumlah 149 surat dan atau dokumen; -------------------- 

15. Menimbang bahwa pada akhirnya Majelis Komisi mempunyai bukti yang cukup untuk 

memutuskan perkara ini; ------------------------------------------------------------------------------- 

 

TENTANG HUKUM 

 

1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor 

IV, Saksi-saksi, dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan dan atau 

penyelidikan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:------------------------- 

1.1. Terlapor I didirikan pada tanggal 11 Januari 1968 berdasarkan hukum dan 

peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia, berkedudukan di 

Jakarta yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 20 

Juli 1971 Nomor 497 Tambahan Nomor 88 dan perubahan terakhir dimuat dalam 

akta tertanggal 26 September 2002 Nomor 42 yang di buat di hadapan Notaris Tety 

Juniarto, SH. Sampai dengan saat disusunnya Putusan ini, Terlapor I merupakan 

pelaku usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi 

berupa menyediakan jasa kepada para pemilik barang yang hendak mengirimkan 

barangnya dengan petikemas melalui laut dengan menggunakan kapal dari Jakarta 

ke Pontianak dan atau dari Pontianak ke Jakarta; ----------------------------------------- 

1.2. Terlapor II didirikan pada tanggal 17 September 1987 berdasarkan hukum dan 

peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia, berkedudukan di 

Jakarta yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 22 

Maret 1988 Nomor 1376 Tambahan Nomor 101 dan perubahan terakhir dimuat 

dalam akta tertanggal 16 Desember 2002 Nomor 22, Nomor 23 dan Nomor 24 

yang di buat di hadapan Notaris Myra Yuwono, SH. Sampai dengan saat 

disusunnya Putusan ini, Terlapor II merupakan pelaku usaha yang masih 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa menyediakan 
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jasa kepada para pemilik barang yang hendak mengirimkan barangnya dengan 

petikemas melalui laut dengan menggunakan kapal dari Jakarta ke Pontianak dan 

atau dari Pontianak ke Jakarta;--------------------------------------------------------------- 

1.3. Terlapor III tidak dapat memberikan ataupun menunjukkan bukti akte pendirian 

perusahaanya kepada Majelis, namun secara faktual sampai dengan saat 

disusunnya Putusan ini, Terlapor III merupakan pelaku usaha yang masih 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa menyediakan 

jasa kepada para pemilik barang yang hendak mengirimkan barangnya dengan 

petikemas melalui laut dengan menggunakan kapal dari Jakarta ke Pontianak dan 

atau dari Pontianak ke Jakarta;--------------------------------------------------------------- 

1.4. Bahwa Terlapor IV didirikan pada tanggal 17 Mei 1994 berdasarkan hukum dan 

peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia, berkedudukan di 

Jakarta berdasarkan dengan akta Nomor 141 yang dibuat di hadapan Notaris John 

Leonard Waworuntu, SH yang diperbaiki terakhir dengan akta tertanggal 18 

Januari 1996 Nomor 48 yang di buat di hadapan Notaris John Leonard Waworuntu, 

SH. Sampai dengan saat disusunnya Putusan ini, Terlapor IV merupakan pelaku 

usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa 

menyediakan jasa kepada para pemilik barang yang hendak mengirimkan 

barangnya dengan petikemas melalui laut dengan menggunakan kapal dari Jakarta 

ke Pontianak dan atau dari Pontianak ke Jakarta; ----------------------------------------- 

1.5. Aktivitas pengiriman barang dengan petikemas melalui laut dengan menggunakan 

kapal merupakan bentuk transaksi perdagangan baik langsung maupun tidak 

langsung antara dua pihak, yaitu antara pemilik barang sebagai pengguna jasa atau 

pembeli dengan perusahaan angkutan pelayaran sebagai penyedia jasa atau 

penjual;------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.6. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV masing-masing merupakan 

perusahaan angkutan pelayaran yang menyediakan jasa kepada para pemilik barang 

baik langsung maupun tidak langsung yang hendak mengirimkan barangnya 

dengan petikemas melalui laut dengan menggunakan kapal dari Jakarta ke 

Pontianak dan atau dari Pontianak ke Jakarta; --------------------------------------------- 

1.7. Berdasarkan Lampiran III Trayek Angkutan Laut Kontainer/Peti Kemas, 

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL 159/1/9-02 Tentang 

Penetapan Jaringan Trayek Tetap dan Teratur (Liner) Angkutan Laut Dalam 

Negeri, telah ditetapkan bahwa trayek Jakarta-Pontianak, PP dengan kode trayek 

K-1 sebagai jaringan trayek tetap dan teratur (liner); ------------------------------------- 
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1.8. Pasar bersangkutan di dalam perkara ini dapat dipenuhi oleh dua faktor definisi 

suatu pasar bersangkutan yaitu definisi jenis produk dan definisi geografis. Definisi 

jenis produk yaitu berupa penyediaan jasa kepada para pemilik barang yang hendak 

mengirimkan barangnya dengan petikemas melalui laut dengan menggunakan 

kapal sedangkan definisi geografis yaitu pelayanan jasa dimaksud terbatas untuk 

trayek Jakarta-Pontianak-Jakarta; -----------------------------------------------------------   

1.9. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, maupun Terlapor IV selanjutnya dapat 

dikelompokkan sebagai para pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya di 

dalam satu pasar bersangkutan yang sama, yaitu pasar jasa pengiriman barang 

dengan petikemas melalui laut dengan kapal dari Jakarta-Pontianak-Jakarta;--------- 

1.10. Pasar jasa pengiriman barang dengan petikemas melalui laut dengan kapal dari 

Jakarta-Pontianak-Jakarta  mulai dirintis pada tahun 1992/1993 oleh Terlapor I. 

Penciptaan pasar ini kemudian merangsang pelaku usaha lain untuk memasukinya, 

tercermin dari masuknya perusahaan-perusahaan pelayaran seperti BHS, Sutra Biru 

Lines, DTUM, dan Terlapor II. Mekanisme pasar yang kemudian mengkondisikan 

perusahaan-perusahan BHS, Sutra Biru Lines, dan DTUM melakukan exit strategy 

dari pasar tersebut. Sampai dengan akhir tahun 2000 praktis hanya 2 pelaku usaha 

yang beroperasi di pasar tersebut yaitu Terlapor I dan Terlapor II. Mekanisme 

pasar pulalah yang kemudian mengkondisikan Terlapor IV untuk memasuki pasar 

tersebut pada tahun 2001 dan Terlapor III pada tahun 2002; ---------------------------- 

1.11. Berdasarkan data arus petikemas untuk interval Tahun 2000 sampai dengan Tahun 

2003 dari PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Pontianak 

menginformasikan produktifitas muatan dari masing-masing perusahaan pelayaran 

angkutan petikemas sebagai berikut:-------------------------------------------------------- 

1.11.1. periode Januari-Desember Tahun 2000, Terlapor I sebesar 51.244 (lima 

puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat) Teus, Terlapor II sebesar 

5.717 (lima ribu tujuh ratus tujuh belas) Teus, Terlapor IV dan Terlapor 

III belum beroperasi; --------------------------------------------------------------- 

1.11.2. periode Januari-Desember Tahun 2001, Terlapor I sebesar 32.505 (tiga 

puluh dua ribu lima ratus lima) Teus, Terlapor II sebesar 29.860 (dua 

puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh) Teus, Terlapor IV sebesar 

4.890 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh) Teus dan Terlapor III 

belum beroperasi; ------------------------------------------------------------------- 

1.11.3. periode Januari - Desember Tahun 2002, Terlapor I sebesar 27.719 (dua 

puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan belas) Teus, Terlapor II sebesar 

28.040 (dua puluh delapan ribu empatpuluh) Teus, Terlapor IV sebesar 
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8.088 (delapan ribu delapan puluh delapan) Teus dan Terlapor III sebesar 

15.806 (lima belas ribu delapan ratus enam) Teus;---------------------------- 

1.11.4. periode Januari-September 2003, Terlapor I sebesar 10.727 (sepuluh ribu 

tujuh ratus dua puluh tujuh) Teus, Terlapor II sebesar 20.825 (dua puluh 

ribu delapan ratus duapuluh lima) Teus, Terlapor IV sebesar 6.945 (enam 

ribu sembilan ratus empat puluh lima) Teus dan Terlapor III sebesar 

25.179 (dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh sembilan) Teus; ----------- 

1.12. Berdasarkan data yang diperoleh Majelis berkaitan dengan pergerakan rata-rata 

tarif uang tambang jasa angkutan petikemas dari Jakarta ke Pontianak yang berlaku 

di pasar bersangkutan pada interval Januari 2002 sampai dengan Agustus 2003, 

yang didapatkan dari masing-masing Terlapor dapat diinformasikan sebagai 

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

1.12.1. Data dari Terlapor I, merupakan hasil pengolahan data rata-rata tarif oleh 

Terlapor I yang disampaikan kepada Majelis, yang menunjukan bahwa 

rata-rata tarif untuk bulan Januari 2002 sebesar Rp 1.627.571,00 (satu juta 

enam ratus dua puluh tuuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), bulan 

Pebruari 2002 sebesar Rp 1.642.442,00 (satu juta enam ratus empat puluh 

dua ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), bulan Maret 2002 sebesar 

Rp 1.748.349,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga 

ratus empat puluh sembilan rupiah), bulan April 2002 sebesar Rp 

1.747.872,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh delapan ratus tujuh 

puluh dua rupiah), bulan Mei 2002 sebesar Rp 1.775.438,00 (satu juta 

tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), 

bulan Juni 2002 sebesar Rp 1.502.763,00 (satu juta lima ratus dua ribu 

tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), bulan Juli 2002 sebesar Rp 

1.633.236,00 (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga 

puluh enam rupiah), bulan Agustus 2002 sebesar Rp 1.645.380,00 (satu 

juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), 

bulan September 2002 sebesar Rp 1.655.366,00 (satu juta enam ratus lima 

puluh lima ribu tiga ratus enam pulun enam rupiah), bulan Oktober 2002 

sebesar Rp 1.476.240,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua 

ratus empat puluh rupiah), bulan Nopember 2002 sebesar Rp 

1.471.599,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus 

sembilan puluh sembilan rupiah), bulan Desember 2002 sebesar Rp 

1.495.157,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima 

puluh satu rupiah), bulan Januari 2003 sebesar Rp 1.580.826,00 (satu juta 

lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), 
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bulan Pebruari 2003 sebesar Rp 1.785.860,00 (satu juta tujuh ratus 

delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah), bulan Maret 

2003 sebesar Rp 1.838.920,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan 

ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), bulan April 2003 sebesar Rp 

1.858.345,00 (satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus 

empat puluh lima rupiah) , bulan Mei 2003 sebesar Rp 1.829.569,00 (satu 

juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh 

sembilan rupiah), bulan Juni 2003 sebesar Rp 1.827.048,00 (satu juta 

delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh delapan rupiah), bulan 

Juli 2003 sebesar Rp 1.791.916,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh 

satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah), bulan Agustus 2003 sebesar 

Rp 1.786.807,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan 

ratus tujuh rupiah); ----------------------------------------------------------------- 

1.12.2. Data dari Terlapor II, merupakan hasil pengolahan data rata-rata tarif oleh 

Majelis berdasarkan beberapa sampel invoice yang ditransaksikan, yang 

menunjukan bahwa rata-rata tarif untuk bulan Januari-April 2002 sebesar 

Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), bulan Mei 2002 

sampai dengan Januari 2003 sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam 

ratus ribu rupiah), bulan Pebruari-Juni 2003 sebesar Rp 1.900.000,00 

(satu juta sembilan ratus ribu rupiah), bulan Juli - Agustus 2003 sebesar 

Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);----------------------- 

1.12.3. Data dari Terlapor III, merupakan hasil pengolahan data rata-rata tarif 

oleh Terlapor III yang disampaikan kepada Majelis, yang menunjukan 

bahwa rata-rata tarif untuk bulan bulan Mei 2002 sebesar Rp 1.600.000,00 

(satu juta enam ratus ribu rupiah), bulan Juni 2002 sebesar Rp 

1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), bulan Juli-Desember 2002 

sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), bulan Januari 

2003 sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), bulan 

Pebruari-Mei 2003 sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu 

rupiah), bulan Juni-Agustus 2003 sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta 

delapan ratus ribu rupiah); -------------------------------------------------------- 

1.12.4. Data dari Terlapor IV, merupakan hasil pengolahan data rata-rata tarif 

oleh Majelis berdasarkan beberapa sampel invoice yang ditransaksikan, 

yang menunjukan bahwa rata-rata tarif untuk bulan Januari - Pebruari 

2002 sebesar Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu 

rupiah), bulan Maret 2002 sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus 

lima puluh ribu rupiah), bulan April-Mei 2003 sebesar Rp 1.850.000,00 
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(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), bulan Juni 2003 sebesar 

Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bulan Juli 

2002-Januari 2003 sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu 

rupiah), bulan Pebruari 2003 sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus 

ribu rupiah), bulan Maret-Agustus 2003 sebesar Rp 1.900.000,00 (satu 

juta sembilan ratus ribu rupiah); -------------------------------------------------    

1.13. Informasi tentang terjadinya perang tarif uang tambang di pasar bersangkutan tidak 

pernah dapat dibuktikan sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Terlapor 

II, Terlapor IV, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV dimana sebenarnya hal itu: ----------  

1.13.1. Keterangan Terlapor II pada tanggal 13 Juni 2003 dan tanggal 16 Oktober 

2003 dimana perang tarif menjadi latar belakang dibuatnya kesepakatan;-- 

1.13.2. Keterangan Terlapor IV pada tanggal 16 Juni 2003 dimana perang tarif 

terjadi karena muatan tidak penuh dan biasanya dilakukan oleh 

perusahaan besar; ------------------------------------------------------------------- 

1.13.3. Keterangan Saksi II pada tanggal 25 Juli 2003 dimana para shippingline 

diadu oleh para broker sehingga dibuat kesepakatan agar ada tarif 

minimal; ------------------------------------------------------------------------------ 

1.13.4. Keterangan Saksi III pada tanggal 28 Juli 2003 dimana perang tarif 

menjadi karena persaingan antar perusahaan forwarding yang jumlahnya 

saat ini banyak; ---------------------------------------------------------------------- 

1.13.5. Keterangan Saksi IV pada tanggal 16 September 2003 dimana perang tarif 

dituduhkan dilakukan oleh Terlapor III; ----------------------------------------- 

1.14. Pergeseran posisi penawaran yaitu dengan bertambahnya jumlah pelaku usaha 

yang menyediakan jasa dan posisi permintaan yaitu dengan bertambahnya jumlah 

permintaan pengiriman barang dengan petikemas melalui laut dengan kapal dari 

Jakarta-Pontianak-Jakarta, telah membentuk kecenderungan penetapan tarif yang 

terdeferensiasi diantara masing-masing pelaku usaha yang menyediakan jasa, 

sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap pergeseran perolehan penguasaan 

pasar masing-masing pelaku usaha yang menyediakan jasa tersebut. Hal ini 

mencerminkan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai 

para pelaku usaha yang menyediakan jasa pengiriman barang dengan petikemas 

melalui laut dengan kapal dari Jakarta-Pontianak-Jakarta adalah para pelaku usaha 

yang saling bersaing dalam pasar bersangkutan yang sama;----------------------------- 

1.15. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai para pelaku usaha 

yang saling bersaing pada pasar bersangkutan yang sama telah membuat 
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Kesepakatan Bersama Tarif Uang Tambang Peti Kemas Jakarta-Pontianak-Jakarta 

No: 01/SKB/PNP-TE-WBK-TIL/06/2002 yang ditandatangani oleh Terlapor I, 

Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai para pihak dan Ketua Bidang 

Kontainer DPP INSA sebagai pihak pengawas dan Direktur Lalu Lintas dan 

Angkutan Laut sebagai pihak fasilitator/regulator pada tanggal 26 Juni 2002 yang 

pada pokoknya menyepakati hal-hal sebagai berikut: ------------------------------------ 

1.15.1. Tarif minimal uang tambang (floor price) peti kemas untuk jenis 

petikemas 20 feet antar pulau yang ditetapkan dan disepakati bersama 

untuk trayek Jakarta-Pontianak dengan term of shipment CY-FO adalah 

Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Pontianak-Jakarta 

dengan term of shipment CY-CY adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima 

ratus ribu rupiah); ------------------------------------------------------------------ 

1.15.2. Tarif minimal uang tambang yang telah ditetapkan dan disepakati tersebut 

diberlakukan mulai tanggal 6 Juli 2002 dan berlaku untuk periode 3 (tiga) 

bulan dan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa 

berlakunya kesepakatan para pihak bersama-sama pihak pengawas dan 

pihak fasilitator/regulator akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 

kesepakatan ini serta menetapkan kesepakatan minimal uang tambang 

untuk periode berikutnya; ---------------------------------------------------------- 

1.15.3. Pihak fasilitator/regulator bersama pihak pengawas melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan/realisasi kesepakatan bersama dan 

pihak fasilitator/regulator dapat memberikan sanksi adminisitratif sesuai 

dengan kewenangannya kepada para pihak yang melanggar kesepakatan 

dengan ketentuan sebagai berikut: ------------------------------------------------ 

1.15.3.1. Bilamana ada pelarangan/intimidasi kepada Ekspediasi Muatan 

Kapal Laut atau EMKL atau pemilik barang, maka kepada 

masing–masing PARA PIHAK yang terbukti melakukan 

pelanggaran/intimidasi akan dikenakan Sanksi Administratif;----- 

1.15.3.2. Sanksi baru akan dilaksanakan apabila salah satu dari PARA 

PIHAK terbukti secara jelas dan nyata melanggar peraturan yang 

berlaku disertai bukti–bukti yang jelas secara hukum; -------------- 

1.15.3.3. Sanksi Administratif dikeluarkan oleh PIHAK FASILITATOR / 

REGULATOR kepada PARA PIHAK yang melanggar ketentuan 

Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan kewenangannya, antara 

lain tidak diberikan pelayanan operasional di pelabuhan; ---------- 
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1.15.3.4. Realisasi pelaksanaan Sanksi Administratif kepada PARA 

PIHAK yang melanggar ketentuan Kesepakatan Bersama ini 

diberikan oleh PIHAK FASILITATOR / REGULATOR, paling 

lambat 7 hari setelah diputuskan penyelesaian permasalahn 

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

1.16. Bahwa terjadinya kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1.15 

tersebut secara kronologis adalah sebagai berikut:---------------------------------------- 

1.16.1. Pada akhir bulan April 2002 Terlapor III memasuki pasar bersangkutan 

dimana telah beroperasi Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV; ------------ 

1.16.2. Untuk menjaga stabilitas pasar bersangkutan dilakukan pembicaraan 

diantara Terlapor I dan Terlapor III, yang menghasilkan kesepakatan 

bahwa Terlapor I akan menarik satu armadanya sehingga tinggal 2 armada 

yang akan dioperasikan pada pasar bersangkutan  dan Terlapor III akan 

mengoprasikan 1 (satu) armada kapalnya pada pasar bersangkutan;--------- 

1.16.3. Pada tanggal 17  Mei 2002, Terlapor I menduga bahwa Terlapor III telah 

menerapkan tarif uang tambang yang jauh di bawah dari tarif uang 

tambang yang berlaku di pasar. Tarif uang tambang yang ditetapkan 

Terlapor III kepada konsumen adalah sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta 

dua ratus ribu rupiah) per Teus untuk term of shipment CY-FO, 

sedangkan tarif uang tambang yang berlaku pada saat itu Rp.1.750.000,00 

(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per Teus untuk term of 

shipment CY-FO, akibatnya terjadi ketidakstabilan tarif di pasar;------------ 

1.16.4. Guna mengatasi ketidakstabilan tarif tersebut, kemudian pada tanggal 23 

Mei 2002 dilakukan rapat tim penetapan tarif uang tambang di kantor 

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) INSA Jaya yang dihadiri oleh Terlapor I, 

Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dan berhasil disepakati tarif 

uang tambang dari Jakarta ke Pontianak sebesar Rp.1.750.000,00 (satu 

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per Teus dan dari Pontianak ke 

Jakarta Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Teus yang 

selanjutnya akan dibuat surat edaran kepada semua pelanggan masing-

masing pada tanggal 28 Mei 2002; ----------------------------------------------- 

1.16.5. Surat edaran yang direncanakan akan disampaikan kepada semua 

pelanggan masing-masing pada tanggal 28 Mei 2002 sebagaimana telah 

disepakati pada tanggal 23 Mei 2002 tersebut tidak dapat dilakukan 

karena Terlapor III tidak bersedia menandatangani surat edaran dimaksud;  
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1.16.6. Akibat tidak terealisasinya rencana sebagaimana telah disepakati pada 

tanggal 23 Mei 2002 tersebut, kemudian pada tanggal 3 Juni 2002 

dilakukan rapat di kantor DPC INSA Jaya tanpa kehadiran Terlapor III 

dan dihadiri oleh Terlapor I, terlapor II, dan Terlapor IV. Rapat tanggal 3 

juni 2002 tersebut menghasilkan kesepakatan untuk meminta kepada DPC 

INSA Jaya supaya dapat melibatkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut 

Departemen Perhubungan c.q. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut  

dalam pembuatan kesepakatan bersama tarif uang tambang, karena dinilai 

sebagai pihak yang berpengaruh dan dapat memberikan sanksi kepada 

pihak yang tidak mematuhi  kesepakatan bersama yang akan dihasilkan 

nantinya;------------------------------------------------------------------------------ 

1.16.7. Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat pada tanggal 3 Juni 2002 tersebut, 

maka pada tanggal 6 Juni 2002 dilakukan rapat di kantor Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut Jl. Medan Merdeka Barat Jakarta dengan 

dipimpin langsung oleh Saksi I yaitu Direktur Lalu Lintas dan Angkutan 

Laut - Jimmy AB Nikijuluw dan dihadiri oleh Terlapor I, terlapor II, 

Terlapor III dan Terlapor IV dan  pengurus DPP INSA. Berdasarkan surat 

tertanggal 6 Juni 2002, DPP INSA memberitahukan kepada Direktur 

Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan mengenai telah 

terbentuknya team work bentangan trayek bidang kontainer dimana salah 

satunya untuk route atau trayek Jakarta–Pontianak telah ditunjuk Mayo L. 

Tanasale, Kepala divisi operasi Terlapor I, sebagai sebagai Ketua Tim;---- 

1.16.8. Rapat pada tanggal 6 Juni 2002 kemudian berhasil menyepakati tarif uang 

tambang yang akan diberlakukan sebagai berikut: tarif uang tambang dari 

Jakarta ke Pontianak ditetapkan sebesar Rp. 1.500.00,00 (satu juta lima 

ratus ribu rupiah) per Teus yang akan efektif berlaku mulai tanggal 6 Juni 

2002 sampai dengan tanggal 6 Juli 2002. Selanjutnya mulai tanggal 6 Juli 

2002 sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan untuk tarif uang tambang dari 

Jakarta ke Pontianak ditetapkan sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam 

ratus ribu rupiah) per Teus dan untuk tarif uang tambang dari Pontianak 

ke Jakarta ditetapkan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta enam ratus ribu 

rupiah) per Teus;---------------------------------------------- ---------------------- 

1.16.9. Sebagai tindak lanjut hasil kesepakatan pada tanggal 6 Juni 2002 tesebut, 

maka pada tanggal 10 Juni 2002 dikirimkan draft Surat Kesepakatan 

Bersama Tarif Uang Tambang oleh Direktorat Lalu-lintas dan Angkutan 

Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan 
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kepada masing-masing Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor 

IV untuk mendapatkan tanggapan selambat-lambatnya 13 Juni 2002;------- 

1.16.10. Pada tanggal 17 Juni 2002 Mayo L. Tanasale yang telah ditunjuk sebagai 

Ketua Tim bentangan trayek bidang kontainer route Jakarta-Pontianak-

Jakarta mengirimkan surat dengan kop surat Terlapor I kepada Saksi II 

yaitu Ketua Bidang Kontainer DPP INSA yang pada pokoknya merupakan 

permintaan bantuan kepada Saksi II yaitu Ketua Bidang Kontainer DPP 

INSA agar mendesak Terlapor III untuk menandatangani surat edaran 

yang akan disampaikan kepada semua pelanggan ataupun konsumen 

berkaitan dengan implementasi penetapan tarif uang tambang yang 

seharusnya telah efektif mulai tanggal 6 Juni 2002 dan akan berlaku 

sampai dengan tanggal 6 Juli 2002, sebagaimana telah disepakati pada 

tanggal 6 Juni 2002 di kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;------- 

1.16.11. Menindaklanjuti surat Mayo L Tanasale pada tanggal 17 Juni 2002 

tersebut, kemudian pada tanggal 18 Juni 2002 dilakukan pertemuan antara 

DPP INSA termasuk Mayo L Tanasale dengan Saksi I yaitu Direktur Lalu 

Lintas dan Angkutan Laut - Jimmy AB Nikijuluw di kantor Saksi I. 

Pertemuan pada tanggal 18 Juni 2002 tersebut diantaranya membahas 

mengenai ketidaksediaan Terlapor III untuk menandatangani surat edaran 

yang pada pokoknya merupakan  hasil kesepakatan tarif uang tambang 

tanggal 6 Juni 2002, yang seharusnya sudah dapat dikirimkan kepada 

semua pelanggan. Guna mempercepat penyelesaian permasalahan tarif 

uang tambang ini kemudian Saksi I yaitu Direktur Lalu Lintas dan 

Angkutan Laut - Jimmy AB Nikijuluw dan DPP INSA berencana 

mengundang kembali Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV 

pada tanggal 27 Juni 2002 bertempat di kantor DPP INSA dengan agenda 

penandatanganan kesepakatan tarif uang tambang Jakarta-Pontianak-

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

1.16.12. Pada tanggal 19 Juni 2002 Mayo L Tanasale selanjutnya mengirimkan 

surat kepada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV yang pada pokoknya 

memberitahukan hasil pertemuan DPP INSA dengan Saksi I yaitu 

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut - Jimmy AB Nikijuluw pada 

tanggal 18 Juni 2002 di kantor Saksi I;------------------------------------------- 

1.16.13. Penandatanganan kesepakatan tarif uang tambang yang semula akan 

dilakukan pada tanggal 27 Juni 2002 ternyata kemudian dilakukan pada 

tanggal 26 Juni 2002 di kantor DPP INSA. Kesepakatan Bersama Tarif 
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Uang Tambang Petikemas Jakarta-Pontianak-Jakarta dengan No: 

01/SKB/PNP-TE-WBK-TIL/06/2002 kemudian ditandatangani oleh 

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai para pihak 

dan Saksi II yaitu Ketua Bidang Kontainer DPP INSA sebagai pihak 

pengawas dan Saksi I yaitu Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut - 

Jimmy AB Nikijuluw sebagai pihak fasilitator/regulator;--------------------- 

1.17. Beberapa hari setelah ditandatanganinya kesepakatan bersama tarif uang tambang 

dimaksud Terlapor III kembali memasukkan 1 (satu) armada kapalnya dengan 

kapasitas yang sama dengan kapasitas armada kapal pertamanya, yaitu sesuai 

dengan keadaan geografis pelabuhan Pontianak maksimal dapat mengangkut 260 

(dua ratus enam puluh) Teus sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) Teus;----- 

1.18. Pada tanggal 2 Juli 2002 dilakukan rapat koordinasi untuk pengaturan jadwal kapal 

untuk masing-masing perusahaan yang akan bongkar muat petikemas di pelabuhan 

Pontianak. Rapat tersebut dihadiri oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV;---- 

1.19. Pada tanggal 15 Juli 2002 dilakukan rapat evaluasi pemberlakuan kesepakatan tarif 

uang tambang di kantor DPC INSA Jaya. Di dalam rapat tersebut yang hadir 

hanyalah Terlapor I dan Terlapor II, sedangkan Terlapor IV dan Terlapor III tidak 

hadir. Dalam rapat tanggal 15 Juli 2002 tersebut disepakati untuk menambah 

beberapa butir ketentuan di dalam kesepakatan sebelumnya yang telah 

ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2002. Tambahan butir ketentuan yang 

dimaksud pada pokoknya adalah sebagai berikut:---------------------------------------- 

1.19.1. Tarif uang tambang petikemas 20 (dua puluh) feet Jakarta–Pontianak 

untuk container shipper own container/SOC, maupun container free use 

adalah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per Teus 

dengan term of shipment CY to FO; ---------------------------------------------- 

1.19.2. Tarif uang tambang petikemas 20 (dua puluh) feet Pontianak-Jakarta 

untuk container shipper own container/SOC, maupun container free use 

adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Teus 

dengan term of shipment CY to CY; ---------------------------------------------- 

1.19.3. Tarif uang tambang petikemas 40 (empat puluh)  feet Jakarta–Pontianak 

baik untuk container shipper own container/SOC, maupun container free 

use adalah Rp 3.200.000,00 per petikemas 40 (empat puluh) feet dengan 

term of shipment CY to FO; ------------------------------------------------------- 

1.19.4. Tarif uang tambang petikemas 40 (empat puluh) feet Pontianak-Jakarta 

baik untuk container shipper own container/SOC, maupun container free 
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use adalah Rp 3.00.000,00 per petikemas 40 (empat puluh) feet dengan 

term of shipment CY to FO;-------------------------------------------------------. 

1.20. Pada tanggal 19 Juli 2002 dilakukan pertemuan di kantor DPC INSA Jaya yang 

dihadiri Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV guna membahas 

mengenai ketentuan tambahan yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari 

kesepakatan 26 Juni 2002;---------------------------------------------------------- ---------- 

1.21. Pada tanggal 24 Juli 2002 para pihak yang menandatangani kesepakatan tanggal 26 

Juni 2002 melakukan sosialisasi kesepakatan tarif uang tambang kepada pihak - 

pihak yang terkait termasuk kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang 

Pontianak dan DPC INSA Pontianak;------------------------------------------------------- 

1.22. Setelah 3 (tiga) bulan sejak pemberlakuan tarif uang tambang hasil kesepakatan 

bersama tanggal 26 Juni 2002, selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2002 dilakukan 

rapat evaluasi efektifitas pelaksanaan kesepakatan bersama dimaksud bertempat di 

kantor Saksi I;---------------------------------------------------------------------------------- 

1.23. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan pada tanggal 1 Oktober 2002 tersebut 

kemudian pada tanggal 3 Oktober 2002 dikirimkan usulan ataupun draft 

Kesepakatan Bersama Uang Tambang yang kedua oleh Direktorat Lalu-lintas 

Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan 

kepada Saksi II yaitu Ketua bidang Kontainer DPP INSA, Terlapor I, Terlapor II, 

Terlapor III dan Terlapor IV yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut: -------- 

1.23.1. Besaran tarif minimal uang tambang petikemas 20 feet Jakarta-Pontianak 

sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per Teus 

dengan term of shipment CY to FO dan Pontianak-Jakarta sebesar Rp. 

1.500.000,00 per Teus dengan term of shipment CY to CY;-------------------- 

1.23.2. Minimal uang tambang yang telah ditetapkan dan disepakati tersebut 

diberlakukan mulai tanggal 7 Oktober 2002 dan berlaku untuk periode 2 

(dua) bulan; --------------------------------------------------------------------------- 

1.23.3. Selambat-lambatnya sebelum berakhir masa berlakunya kesepakatan 

PARA PIHAK bersama-sama dengan PIHAK PENGAWAS dan PIHAK 

FASILITATOR/REGULATOR akan melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan kesepakatan ini serta menetapkan kesepakatan minimal uang 

tambang untuk periode berikutnya; ------------------------------------------------ 

1.23.4. Minimal uang tambang yang telah ditetapkan dan disepakati tersebut tidak 

dapat dirubah secara sepihak oleh masing-masing pihak perusahaan 

pelayaran; ----------------------------------------------------------------------------- 
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1.23.5. Minimal uang tambang yang telah ditetapkan dan disepakati tersebut dapat 

diadakan perubahan secara bersama-sama bilamana adanya kenaikan harga 

bahan bakar, adanya kenaikan port charges, adanya kenaikan cargo 

handling cost; ------------------------------------------------------------------------- 

1.23.6. Setiap adanya perubahan atau penyesuaian terhadap minimal uang tambang 

tersebut, akan dibuat surat edaran kepada pelanggan yang ditanda tangani 

oleh PARA PIHAK, PIHAK PENGAWAS dan 

FASILITATOR/REGULATOR; ---------------------------------------------------  

1.23.7. Jumlah, nama dan kapasitas angkut kapal yang dioperasikan/ditempatkan 

masing-masing PARA PIHAK adalah sebagai berikut: ------------------------- 

1.23.7.1. Terlapor I dengan 2 (dua) kapal bernama KM Brastagi II 

dengan kapasitas angkut 182 (seratus delapan puluh dua) Teus 

dan KM Brastagi III dengan kapasitas angkut 258 (dua ratus 

lima puluh delapan) Teus; -------------------------------------------- 

1.23.7.2. Terlapor II dengan 3 (tiga) kapal bernama KM Pasir Mas 

dengan kapasitas angkut 219 (dua ratus sembilan belas) Teus, 

KM Kuala Mas dengan kapasitas angkut 226 (dua ratus dua 

puluh enam) Teus, dan KM Warih Mas dengan kapasitas 

angkut 246 (dua ratus empat puluh enam) Teus ;------------------ 

1.23.7.3. Terlapor III dengan 2 (dua) kapal bernama KM Tanto 

Horas/KM Tanto Hawari dengan kapasitas angkut 312 (tiga 

ratus dua belas) Teus dan KM Tanto Rejeki dengan kapasitas 

angkut 205 (dua ratus lima) Teus; ----------------------------------- 

1.23.7.4. Terlapor IV dengan 2 (dua) kapal bernama KM Mercury Jade 

dengan kapasitas angkut 100 (seratus) Teus dan KM Wahana I 

dengan kapasitas angkut 100 (seratus) Teus; ----------------------- 

1.23.8. Kapal yang dioperasikan pada trayek tersebut di atas hanya dapat diganti 

dengan kapal yang memiliki kapasitas yang sama dalam keadaan dan 

mealui mekanisme sebagaimana diatur dalam Kepmenhub No.KM 33 

Tahun 2001;--------------------------------------------------------------------------- 

1.23.9. Dalam rangka menajga keseimbangan ketersediaan ruang kapal dan 

ketersediaan muatan khususnya ruas trayek Jakarta-Pontianak dan 

mengingat pada awal kesepakatan Terlapor III mengoperasikan 1 (satu) 

unit kapal, maka jumlah muatan petikemas yang dapat diangkut kapal-

kapal yang dioperasikan Terlapor III dibatasi amsing-masing sebanyak 
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maksimal 205 (dua ratus lima) Teus sampai dengan 210 (dua ratus 

sepuluh) Teus untuk KM Tanto Horas/KM Tanto Hawari dan 155-160 

Teus untuk KM Tanto Rejeki;------------------------------------------------------   

1.24. Pada tanggal 7 Oktober 2002, Terlapor III mengajukan keberatan terhadap draft 

Kesepakatan Bersama Uang Tambang yang kedua tersebut terutama berkaitan 

dengan pembatasan kuota muatan dan pembatasan jumlah armada kapal yang akan 

diberlakukan;----------------------------------------------------------------------------------- 

1.25. Bahwa selanjutnya Majelis tidak menemukan dokumen sebagai bentuk pembaruan 

dari surat kesepakatan bersama tarif uang tambang petikemas Jakarta-Pontianak-

Jakarta No: 01/SKB/PNP-TE-WBK-TIL/06/2002 yang ditandatangani tanggal 26 

Juni 2003, dan juga tidak ditemukan keterangan dan bukti lain yang meyakinkan 

bahwa kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud telah tidak berlaku lagi;-------- 

1.26. Bahwa di dalam setiap Pemeriksaaan Lanjutan pengurus DPP INSA selalu hadir 

mendampingi Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. Namun pengurus DPP 

INSA tidak mendampingi Terlapor I ketika diperiksa Majelis;-------------------------- 

1.27. Bahwa Terlapor III telah melakukan upaya-upaya untuk tidak menyetujui substansi 

kesepakatan bersama tarif uang tambang sebagaimana dimaksud yang diwujudkan 

dengan tidak bersedianya Terlapor III untuk menandatangani Surat Edaran tentang 

besaran tarif uang tambang hasil kesepakatan yang akan dikirimkan kepada 

pelanggan ataupun konsumen masing-masing. Pada akhirnya Terlapor III bersedia 

menandatangani kesepakatan bersama tarif uang tambang dimaksud setelah 

melibatkan Pemerintah yaitu Departemen Perhubungan dan melibatkan DPP 

INSA;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.28. Bahwa Terlapor IV menyatakan spesifikasi kapal yang digunakan adalah yang 

terkecil diantara pelaku usaha yang lain, dan merupakan jenis kapal yang sudah tua 

sehingga untuk mengangkut barang dari Jakarta ke Pontianak  ataupun sebaliknya 

dibutuhkan waktu yang relatif lama atau jauh lebih lama dari waktu yang 

dibutuhkan oleh kapal-kapal milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. 

Kemampuan Terlapor IV untuk eksis di pasar bersangkutan Jakarta-Pontianak-

Jakarta adalah dikarenakan basis konsumen dari Terlapor IV yang kebanyakan 

adalah teman-teman dekat dan pengusaha-pengusaha asli asal Pontianak. Sehingga 

menurut Terlapor IV, berkaitan dengan kesepakatan bersama tarif uang tambang 

sebagaimana dimaksud sebenarnya relatif tidak berpengaruh positif terhadap 

aktivitasnya. Justru Terlapor IV merasakan adanya perpindahan konsumen relatif 

besar kepada pelaku usaha lain setelah terjadi kesepakatan, namun tidak lama 

kemudian konsumen dimaksud pun kembali lagi menggunakan jasa Terlapor IV;--- 
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1.29. Pada saat dilakukan Pemeriksaan Lanjutan, rata-rata tarif uang tambang angkutan 

dengan petikemas yang berlaku masih di atas batas bawah tarif uang tambang yang 

disepakati bersama tanggal 26 Juni 2002 oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III 

dan Terlapor IV. Hal tersebut didukung oleh kesaksian di bawah sumpah dari Saksi 

IV, Saksi VI, Saksi IX, Saksi X, Saksi XI;------------------------------------------------- 

1.29.1. Keterangan Saksi IV pada tanggal 15 Agustus 2003 yang menyatakan 

pernah menggunakan jasa angkutan dengan peti kemas pada trayek 

Jakarta-Pontianak dari Terlapor II dengan tarif Rp 2.000.000,00 (dua juta 

rupiah) per Teus dan dari Terlapor III dengan tarif Rp. 2.200.000,00 (dua 

juta dua ratus ribu rupiah) per Teus;--------------------------------------------- 

1.29.2. Keterangan Saksi VI pada tanggal 22 Agustus 2003 yang menyatakan tarif 

jasa angkutan dengan peti kemas yang berlaku pada trayek Jakarta-

Pontianak sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) 

per Teus hingga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per Teus;---------------- 

1.29.3. Keterangan Saksi IX pada tanggal 16 September 2003 yang menyatakan 

tarif uang tambang peti kemas pada trayek Jakarta-Pontianak yang 

dikenakan oleh Terlapor II adalah sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta 

delapan ratus ribu rupiah) per Teus;--------------------------------------------- 

1.29.4. Keterangan Saksi X pada tanggal 17 September 2003 yang menyatakan 

memperoleh tarif uang tambang peti kemas pada trayek Jakarta-Pontianak 

sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per Teus 

dari Terlapor II; Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per 

Teus dari Terlapor I; dan Rp 1.700.000,00  (satu juta tujuh ratus ribu 

rupiah) per Teus dari Terlapor IV;------------------------------------------------ 

1.29.5. Keterangan Saksi XI pada tanggal 18 September 2003 yang menyatakan 

tarif uang tambang peti kemas pada trayek Jakarta-Pontianak adalah Rp 

1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Teus sampai dengan 

Rp 1.700.000,00  (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per Teus dari 

Terlapor I; Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per Teus 

dari Terlapor II; Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) 

sampai dengan Rp 2.000.000,00  (dua juta rupiah) per Teus dari Terlapor 

IV;------------------------------------------------------------------------------------- 

1.30. Bahwa kenaikan tarif uang tambang angkutan barang dengan peti kemas pada 

trayek Jakarta-Pontianak-Jakarta secara bersamaan pada pertengahan tahun 2002 

memang terjadi. Hal tersebut didukung oleh kesaksian di bawah sumpah dari Saksi 

VIII, Saksi IX, Saksi X;----------------------------------------------------------------------- 
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1.30.1. Keterangan Saksi VIII pada tanggal 15 September 2003 yang menyatakan 

pernah mendapatkan copy fax yang ditandatangani oleh  keempat 

perusahaan  pelayaran yang berisi  tarif yang disepakati;---------------------- 

1.30.2. Keterangan Saksi IX pada tanggal 16 September 2003 yang menyatakan 

kenaikan tarif uang tambang biasanya dilakukan oleh perusahaan 

pelayaran pada waktu yang cukup bersamaan  dengan jumlah kenaikan 

yang sama dan diberitahukan melalui faksimili;---- ---------------------------- 

1.30.3. Keterangan Saksi X pada tanggal 17 September 2003 yang menyatakan 

pernah menerima pemberitahuan dari semua perusahaan pelayaran 

mengenai kenaikan tarif uang tambang;-- --------------------------------------- 

1.31. Bahwa tarif uang tambang merupakan komponen terbesar dalam struktur biaya jasa 

angkutan barang dengan petikemas. Hal tersebut didukung oleh kesaksian di bawah 

sumpah dari Saksi IV, Saksi V, Saksi IX, Saksi X, Saksi XI;-- ;------------------------ 

1.31.1. Keterangan Saksi IV pada tanggal 15 Agustus 2003 yang menyatakan 

70%-80% dari total biaya jasa forwarding yang dikeluarkan oleh Saksi IV 

adalah untuk tarif uang tambang;-------------------------------------------------- 

1.31.2. Keterangan Saksi V pada tanggal 20 Agustus 2003 yang menyatakan tarif 

uang tambang untuk term of shipment CY-CY mencapai 80 (delapan 

puluh) persen sampai dengan 90 (sembilan puluh) persen dari seluruh total 

biaya yang harus dikeluarkan oleh Saksi V dalam memberikan jasanya;---- 

1.31.3. Keterangan Saksi IX pada tanggal 16 September 2003 yang menyatakan 

persentasi tarif uang tambang dari keseluruhan tarif jasa yang dikenakan 

Saksi IX kepada pelanggan adalah sebesar 50 (lima puluh) persen sampai 

dengan 55 (lima puluh lima) persen;---------------------------------------------- 

1.31.4. Keterangan Saksi X pada tanggal 17 September 2003 yang menyatakan 

persentase tarif uang tambang mencapai 50 (lima puluh) persen dari 

seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkut peti kemas;------- 

1.31.5. Keterangan Saksi XI pada tanggal 18 September 2003 yang menyatakan 

persentase tarif uang tambang mencapai 50 (lima puluh) persen dari 

seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkut peti kemas;------- 

1.32. Bahwa setiap kenaikan tarif uang tambang angkutan dengan peti kemas selalu 

dibebankan kepada konsumen akhir yaitu pemilik barang. Hal tersebut didukung 

oleh kesaksian di bawah sumpah dari Saksi IV, Saksi V Saksi IX, Saksi X;---------- 
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1.32.1. Keterangan Saksi IV pada tanggal 15 Agustus 2003 yang menyatakan 

setiap terjadi kenaikan tarif uang tambang, maka kenaikan tersebut akan 

dibebankan kepada konsumen/shipper;------------------------------------------ 

1.32.2. Keterangan Saksi V pada tanggal 20 Agustus 2003 yang menyatakan 

penentuan tarif uang tambang awalnya ditentukan oleh perusahaan  

pelayaran kepada perusahaan forwarding, dan perusahaan forwarding 

akan menegosiasikan dengan perusahaan pelayaran apabila 

pelanggan/shipper meminta penurunan tarif uang tambang;------------------ 

1.32.3. Keterangan Saksi IX pada tanggal 16 September 2003 yang menyatakan 

Saksi IX tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap naik atau 

turunnya tarif uang tambang peti kemas;---------------------------------------- 

1.33. Keterangan Saksi X pada tanggal 17 September 2003 yang pada pokoknya 

menyatakan pelanggan Saksi X pernah mengeluhkan adanya kenaikan tarif uang 

tambang pada trayek Jakarta-Pontianak;--------------------------------------------------- 

2. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi kemudian menilai berdasarkan aspek-aspek 

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

2.1. Bahwa sejak tahun 2001 telah terjadi perubahan struktur di pasar bersangkutan jasa 

pengiriman barang dengan petikemas melalui laut dengan kapal dari Jakarta-

Pontianak-Jakarta, yaitu dari duopoli Terlapor I dan Terlapor II menjadi struktur 

pasar yang oligopolistik ditandai dengan masuknya pelaku usaha baru ke pasar 

bersangkutan tersebut yaitu Terlapor IV pada tahun 2001 yang kemudian diikuti 

oleh masuknya Terlapor III pada tahun 2002;--------------------------------------------- 

2.1.1. Pada tahun 2001 menggambarkan pergerakan naiknya permintaan pasar 

secara agregatif sebesar 18,07 (delapan belas koma nol tujuh) persen. 

Namun pada sisi yang lain, terjadi penurunan permintaan yang dialami 

oleh Terlapor I yaitu sebesar 18.739 (delapan belas ribu tujuh ratus tiga 

puluh sembilan) Teus atau turun sebesar 36,57 (tiga puluh enam koma 

lima puluh tujuh) persen dari muatan tahun 2000. Pangsa pasar Terlapor I 

yang pada tahun 2000 adalah sebesar 89,96 (delapan puluh sembilan 

koma sembilan puluh enam) persen mengalami penurunan signifikan 

menjadi sebesar 48,33 (empat puluh delapan koma tiga puluh tiga) persen 

pada tahun 2001. Terlapor II yang pada tahun sebelumnya memiliki 

pangsa pasar sebesar 10,04 (sepuluh koma nol empat) persen berhasil 

meningkatkan pangsa pasarnya sehingga menjadi 44,40 (empat puluh 

empat koma empat puluh) persen pada tahun 2001. Sedangkan Terlapor 

IV sebagai pelaku usaha baru yang memasuki pasar bersangkutan tersebut 
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berhasil menikmati sebesar 47,50 (empat puluh tujuh koma lima puluh) 

persen dari kenaikan permintaan pasar agregatif tahun 2001;--------------- 

2.1.2. Hal yang hampir sama dengan tahun 2001 terjadi pada tahun 2002, 

dimana secara agregatif terjadi kenaikan permintaan pasar yaitu sebesar 

18,43 (delapan belas koma empat puluh tiga) persen dari tahun 

sebelumnya dan masuknya satu pelaku usaha baru, yaitu Terlapor III yang 

potensial menjadi pesaing dari para pelaku usaha yang sudah ada 

sebelumnya. Potensi sebagai pelaku usaha pesaing ditunjukkan dengan 

keberhasilan Terlapor III menguasai 19,84 (sembilan belas koma delapan 

puluh empat) persen dari total permintaan yang terjadi pada tahun 2002. 

Terlapor IV yang memasuki pasar setahun sebelumnya juga berhasil 

meningkatkan pangsa pasarnya dari 7,27 (tujuh koma dua puluh tujuh) 

persen pada tahun 2001 menjadi 10,15 (sepuluh koma lima belas) persen 

pada tahun 2002. Dari 18,43 (delapan belas koma empat puluh tiga) 

persen kenaikan permintaan agregatif dimaksud 25,74 (dua puluh lima 

koma tujuh puluh empat) persen-nya dinikmati oleh Terlapor IV dan 

sisanya sebesar 74,25 (tujuh puluh empat koma dua puluh lima) persennya 

dinikmati oleh Terlapor III. Kondisi yang berbeda bahkan berkebalikan 

dialami oleh Terlapor I dan Terlapor II. Pada tahun 2002, Terlapor I 

mengalami penurunan permintaan sebesar 14,72 (empat belas koma tujuh 

puluh dua) persen dari tahun sebelumnya, sehingga pada tahun 2002 

pangsa pasar Terlapor I tinggal menjadi 34,80 (tiga puluh empat koma 

delapan puluh) persen. Penurunan kinerja ini juga dialami oleh Terlapor II 

yang mengalami penurunan permintaan sebesar 6,10 (enam koma sepuluh) 

persen dari tahun sebelumnya, sehingga mengakibatkan penurunan 

penguasaan pangsa pasar Terlapor II dari 44,40 (empat puluh empat koma 

empat puluh) persen pada tahun 2001 menjadi 35,20 (tiga puluh lima 

koma dua puluh) persen pada tahun 2002;--------------------------------------- 

2.1.3. Bahwa sebelum terjadinya kesepakatan bersama pada bulan Juni 2002, 

tarif rata-rata uang tambang Jakarta-Pontianak berkisar pada kisaran Rp 

1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Teus sampai dengan 

Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per Teus, 

sedangkan pada interval masa 3 (tiga) bulan efektifitas kesepakatan 

tarifnya berkisar pada kisaran rata-rata Rp 1.600.000,00 (satu juta enam 

ratus ribu rupiah) per Teus  sampai dengan Rp 1.650.000,00 (satu juta 

enam ratus lima puluh ribu rupiah) per Teus dan setelah 3 (tiga) bulan 

efektifitas kesepakatan tarifnya berkisar pada kisaran rata-rata Rp 
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1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per Teus 

sampai dengan Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per Teus;-- 

2.1.4. Pergerakan besaran tarif uang tambang dari Jakarta ke Pontianak sebelum 

kesepakatan bersama pada bulan Juni 2002 yang berkisar pada Rp 

1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Teus sampai dengan 

Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per Teus, 

relatif tidak mencerminkan terjadinya perang tarif. Terjadinya penetapan 

tarif uang tambang dari Jakarta ke Pontianak yang dilakukan oleh 

Terlapor III pada tingkat harga yang tidak rasional lagi, yaitu pada tingkat 

Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per Teus sebagaimana 

dikemukakan oleh Terlapor I tidak dapat dibuktikan oleh para pihak yang 

telah didengar keterangannya di depan Majelis;--------------------------------  

2.1.5. Namun demikian, Majelis Komisi menduga kuat bahwa Terlapor III 

melakukan penetapan tarif yang lebih rendah daripada Terlapor I, 

Terlapor II, ataupun Terlapor IV. Hal ini dikarenakan spesifikasi kapal 

yang digunakan Terlapor III faktual lebih besar daripada kapal-kapal milik 

Terlapor I, Terlapor II maupun Terlapor IV, sehingga dari skala 

ekonominya, kapal dengan spesifikasi muatan yang lebih banyak memiliki 

cost per unit satuan yang lebih kecil daripada kapal-kapal yang lebih  

sedikit muatannya;--------------- --------------------------------------------------- 

2.1.6. Majelis meyakini bahwa harga bukan satu-satunya variabel yang 

mempengaruhi terjadinya pergeseran konsumen ataupun perubahan 

struktur pasar secara umum pada pasar bersangkutan tersebut. Kualitas 

pelayanan dari masing-masing penyedia jasa dan karakter ataupun prilaku 

konsumen adalah dua faktor lain yang tidak dapat diabaikan oleh penyedia 

jasa pada pasar bersangkutan tesebut;-------------------------------------------- 

2.1.7. Berdasarkan data empiris produktivitas masing-masing penyedia jasa pada 

pasar bersangkutan tersebut dan kronologi terjadinya kesepakatan bersama 

tarif uang tambang Jakarta-Pontianak-Jakarta, Majelis berkesimpulan 

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

2.1.7.1. Kesepakatan bersama tarif uang tambang sebagaimana dimaksud 

merupakan upaya dari Terlapor I dan Terlapor II untuk 

mempertahankan tarif pada tingkat dimana Terlapor I dan 

Terlapor II dapat menikmati margin keuntungan seperti ketika 

struktur pasarnya masih duopolistik;--- -------------------------------  
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2.1.7.2. Kesepakatan bersama tarif uang tambang sebagaimana dimaksud 

juga merupakan upaya guna mencegah terjadinya penurunan 

pangsa pasar yang lebih signifikan dari Terlapor I dan Terlapor II 

akibat pemberlakuan tarif oleh Terlapor III yang lebih rendah 

daripada tarif Terlapor I dan Terlapor II. Karekteristik struktur 

pasar yang oligopolistik telah memungkinkan Terlapor I dan atau 

Terlapor II untuk mengkondisikan terjadinya persepakatan-

persepakatan diantara para pelaku usaha yang saling bersaing 

dengan melibatkan intervensi Pemerintah dan DPP INSA;--------- 

2.1.7.3. Keterlibatan Terlapor IV dan Terlapor III dalam menandatangani 

kesepakatan tarif uang tambang sebagaimana dimaksud lebih 

dikarenakan adanya ketakutan akan mendapatkan perlakuan-

perlakuan diskriminatif dari Pemerintah dalam hal ini adalah 

Saksi I yaitu Direktur Lalu-Lintas Angkutan Laut Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan dan DPP 

INSA;--------- ------------------------------------------------------------- 

2.1.7.4. Kesepakatan tarif uang tambang dimaksud tidak akan pernah 

efektif apabila tidak ada intervensi Pemerintah atau Departemen 

Perhubungan dan DPP INSA. Dalam perkara ini bentuk 

intervensi pemerintah yaitu Departemen Perhubungan untuk 

memberikan legitimasi terhadap kesepakatan bersama besaran 

tarif uang tambang diantara para pelaku usaha yang bersaing 

pada pasar bersangkutan jasa pengiriman barang dengan 

petikemas melalui laut dengan kapal Jakarta-Pontianak-Jakarta 

tidak dapat dibenarkan, karena UU No. 21 Tahun 1992 tentang 

Pelayaran tidak mengatur mengenai kewenangan pemerintah 

untuk menentukan besaran tarif uang tambang;;----------- ---------- 

2.1.7.5. Argumentasi bahwa kesepakatan bersama tarif untuk 

menghindari perang tarif ataupun terjadinya persaingan yang 

sangat tajam (cut throat competition) tidak dapat dibenarkan. 

Selain mengurangi persaingan dan meniadakan alternatif pilihan 

tarif baik yang akan ditawarkan oleh penyedia jasa sesuai dengan 

variasi kualitas pelayanannya maupun yang akan dipilih oleh 

konsumen sesuai dengan kebutuhannya, kesepakatan ini juga 

akan merugikan industri bersangkutan karena terkondisikannya 

entry barrier yang signifikan menghambat bagi pelaku usaha 

baru untuk memasuki pasar bersangkutan;--------- ------------------ 
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2.1.7.6. Intervensi Pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup 

usaha jasa pelayaran nasional seyogyanya diatur melalui 

kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan undang - 

undang yang berlaku; ---------------------------------------------------- 

3. Menimbang bahwa unsur-unsur pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh 

masing-masing Terlapor, yaitu Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III adalah sebagai 

berikut; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1. Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa ”Pelaku usaha dilarang 

membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas 

suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggan pada 

pasar bersangkutan yang sama”;---------------------------------- --------------------------- 

3.1.1. Unsur Pelaku Usaha di dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan Pelaku Usaha 

sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1angka 5, yaitu setiap perorangan 

atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hokum atau bukan badan 

hokum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

sama melalui perjanjian, meneyelenggarakan berbagai kegiatan usaha 

dalam bidang ekonomi;------------------------------------------------------------- 

3.1.2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV merupakan badan usaha 

yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia 

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi, yang 

salah satunya berupa kegiatan usaha yang melayani jasa angkutan 

petikemas dari Jakarta ke Pontianak dan dari Pontinak ke Jakarta. 

Sehingga unsur Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV sebagai pelaku 

usaha dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut terpenuhi;-------------------------------- 

3.1.3. Bahwa Terlapor III merupakan badan usaha yang belum dapat dibuktikan 

oleh Majelis sebagai badan hukum, namun Majelis meyakini bahwa 

Terlapor III berkedudukan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 

negara Republik Indonesia menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha 

dalam bidang ekonomi, berupa kegiatan usaha yang melayani jasa 

angkutan petikemas dari Jakarta ke Pontianak dan dari Pontinak ke 

Jakarta. Sehingga unsur Terlapor III sebagai pelaku usaha dalam Pasal 5 

ayat (1) tersebut terpenuhi; -------------------------------------------------------- 

3.1.4. Unsur Perjanjian di dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan Perjanjian 

sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999, 
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yaitu 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;------------------------------------------------------ 

3.1.5. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV masing-masing 

mengakui secara meyakinkan telah menandatangani Kesepakatan 

Bersama Tarif Uang Tambang Peti Kemas Jakarta-Pontianak-Jakarta No: 

01/SKB/PNP-TE-WBK-TIL/06/2002 dengan diketahui Ketua Bidang 

Kontainer DPP INSA sebagai pihak pengawas dan Direktur Lalu Lintas 

dan Angkutan Laut sebagai pihak fasilitator/regulator pada tanggal 26 Juni 

2002 yang bertempat di kantor DPP INSA di Jl. Tanah Abang II. 

Sehingga unsur perjanjian dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut terpenuhi;------- 

3.1.6. Para pihak yang melakukan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1) haruslah memenuhi esensi unsur saling bersaing satu sama 

lain dalam pasar bersangkutan yang sama;--------------------------------------- 

3.1.7. Pergeseran posisi penawaran yaitu dengan bertambahnya jumlah pelaku 

usaha yang menyediakan jasa dan posisi permintaan yaitu dengan 

bertambahnya jumlah permintaan pengiriman barang dengan petikemas 

melalui laut dengan kapal dari Jakarta-Pontianak-Jakarta, telah 

membentuk kecenderungan penetapan tarif yang terdeferensiasi diantara 

masing-masing pelaku usaha yang menyediakan jasa, sehingga pada 

akhirnya berpengaruh terhadap pergeseran perolehan penguasaan pasar 

masing-masing pelaku usaha yang menyediakan jasa mencerminkan 

bahwa diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV 

adalah para pelaku usaha yang saling bersaing pada pasar bersangkutan 

jasa pengiriman barang dengan petikemas melalui laut dengan kapal dari 

Jakarta-Pontianak-Jakarta. Pada sisi yang lain perjanjian kesepakatan 

bersama tarif uang tambang sebagaimana telah ditandatangani pada 

tanggal 26 Juni 2003 itu sendiri secara esensial mencerminkan upaya 

untuk meminimalisir persaingan diantara mereka dalam hal penetapan 

tarif uang tambang. Sehingga esensi unsur saling bersaing dalam Pasal 5 

ayat (1) tersebut terpenuhi;--------------------------------------------------------- 

3.1.8. Bentuk perikatan tertulis antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan 

Terlapor IV sebagai para pelaku usaha yang saling bersaing dalam pasar 

bersangkutan yang sama dimaksudkan untuk menetapkan tarif minimal 

uang tambang (floor price) peti kemas yang harus dibayar konsumen atau 

pelanggan yaitu untuk pengiriman dari Jakarta ke Pontianak dengan term 
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of shipment CY to FO ditetapkan sebesar 1.600.000,00 (satu juta enam 

ratus ribu rupiah) per Teus dan untuk pengiriman dari Pontianak ke 

Jakarta dengan term of shipment CY to CY ditetapkan sebesar Rp 

1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Teus. Sehingga unsur 

untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus 

dibayar konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) tersebut telah terpenuhi 

secara keseluruhan dengan meyakinkan ;---------------------------------------- 

3.2. Menimbang bahwa berdasarkan pemenuhan unsur-unsur tersebut di atas maka 

Majelis Komisi menyimpulkan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan 

Terlapor IV telah melakukan penetapan harga secara bersama-sama melalui 

perjanjian tertulis yang harus dibayar oleh pengguna jasa atau konsumen pada 

pasar bersangkutan yang sama, sehingga memenuhi keseluruhan unsur 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999;------------------ 

4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan Majelis menganggap perlu untuk menjawab dan 

menjelaskan pendapatnya berkaitan dengan surat dari beberapa pihak yang ditujukan 

kepada komisi berkaitan dengan penanganan perkara ini adalah sebagai berikut:------------- 

4.1. Komisi dengan segenap perangkat hukumnya memiliki tugas dan kewenangan 

sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 dimana 

dalam melakukan tugas dan kewenangannya tersebut harus tunduk pada tata cara 

penanganan perkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 38 s/d Pasal 46 UU No. 5 

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

4.2. Majelis sebagai salah satu perangkat hukum Komisi menolak dengan tegas untuk 

menghentikan Pemeriksaan sebagaimana permohonan INSA karena: ----------------- 

4.2.1. Kewenangan memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap 

orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 

5 Tahun 1999 adalah kewenangan Komisi yang dalam perkara ini telah 

dilimpahkan kepada Majelis; ------------------------------------------------------ 

4.2.2. Pada saat diterimanya surat tersebut Majelis menduga kuat bahwa 

kesepakatan tersebut masih efektif berlaku karena tidak ditemukan bukti-

bukti yang menguatkan bahwa kesepakatan tersebut tidak berlaku lagi; ---- 

4.3. Kelaziman persepakatan ataupun perjanjian untuk menjaga kestabilan muatan, 

harga dan penekanan biaya di dunia pelayaran sebagaimana dilakukan perusahaan 

pelayaran asing dalam bentuk conference  seperti FEFC, AMRA, AWRA dan 
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IADA bukan merupakan ketentuan yang dapat dikecualikan sebagaimana diatur di 

dalam UU No. 5 tahun 1999;----------------------------------------------------------------- 

5. Menimbang bahwa sebelum memutuskan Majelis mempertimbangkan pasal-pasal 

pengecualian dalam UU No. 5 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut; ------------------------------- 

5.1. Bahwa dalam penerapan pasal pengecualian atas pelanggaran ketentuan Pasal 5 

ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999, Majelis hanya mempertimbangkan ketentuan 

pengecualian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999 

yang merupakan pengaturan lebih khusus daripada ketentuan Pasal 50 huruf a UU 

No. 5 tahun 1999; ----------------------------------------------------------------------------- 

5.2. Bahwa yang dikecualikan dari UU No. 5 Tahun 1999 sesuai dengan Pasal 5 ayat 

(2) adalah perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau perjanjian yang 

didasarkan undang-undang yang berlaku; -------------------------------------------------- 

5.3. Bahwa kesepakatan bersama tarif uang tambang petikemas Jakarta-Pontianak-

Jakarta No: 01/SKB/PNP-TE-WBK-TIL/06/2002 yang ditandatangani oleh 

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai para pihak dan Saksi 

II yaitu Ketua Bidang Kontainer DPP INSA sebagai pihak pengawas dan Saksi I 

yaitu Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebagai pihak fasilitator/regulator 

pada tanggal 26 Juni 2002 bukan merupakan perjanjian yang dibuat dalam suatu 

usaha patungan sehingga tidak termasuk di dalam pengecualian sebagaimana 

dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a UU No. 5 Tahun 1999;------------------------------- 

5.4. Bahwa Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran tidak mengatur 

ataupun memberikan dasar hukum bagi para pihak yang bersangkutan untuk 

menetapkan besaran tarif; -------------------------------------------------------------------- 

5.5. Bahwa karena Undang - Undang Nomor 21 tahun 1992 tidak mengatur ataupun 

memberikan dasar hukum bagi para pihak yang bersangkutan untuk menetapkan 

besaran tarif, maka Majelis menilai kesepakatan bersama tarif uang tambang 

petikemas Jakarta-Pontianak-Jakarta No: 01/SKB/PNP-TE-WBK-TIL/06/2002 

yang ditandatangani oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV 

sebagai para pihak dan Saksi II yaitu Ketua Bidang Kontainer DPP INSA sebagai 

pihak pengawas dan Saksi I yaitu Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebagai 

pihak fasilitator/regulator pada tanggal 26 Juni 2002 bukan merupakan perjanjian 

yang didasarkan undang-undang yang berlaku sehingga tidak termasuk di dalam 

pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999; --------- 

6. Mengingat Pasal 43 angka 3 UU No. 5 Tahun 1999;----------------------------------------------- 
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M E M U T U S K A N 

 

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV secara sah dan 

meyakinkan terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999;------------------------ 

2. Menetapkan pembatalan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama 

Tarif Uang Tambang Peti Kemas Jakarta – Pontianak – Jakarta Nomor 01/SKB/PNP-TE-

WBK-TIL/06/2002 yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2002 oleh Terlapor I, 

Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai PARA PIHAK dan Saksi II yaitu Ketua 

Bidang Kontainer DPP INSA sebagai PIHAK PENGAWAS dan Saksi I yaitu Direktur 

Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebagai PIHAK FASILITATOR/REGULATOR, karena 

bertentangan dengan Pasal 5 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999;-------------------------------------- 

 

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Selasa, tanggal 30 

Desember 2003 dan dibacakan dimuka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada 

hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. Tadjuddin Noersaid sebagai Ketua 

Majelis, Soy M Pardede, SE dan Dr. Ir. Bambang P. Adiwiyoto, M.Sc masing-masing sebagai 

Anggota, dibantu oleh Drs. Nur Muhammad SP, MM, Dedy Sani Ardi, SE, Maduseno 

Dewobroto, SH, Harwita Sari, SH, MA., dan Farid Fauzi Nasution, SH masing-masing sebagai 

Investigator serta Maya Setya Dewi, SE dan Muhammad Hadi Susanto, SH masing-masing 

sebagai Panitera. 

 

Anggota Majelis Ketua Majelis Anggota Majelis 

ttd ttd ttd 

Soy M Pardede, SE Ir. Tadjuddin Noersaid Dr. Ir. Bambang P. Adiwiyoto, M.Sc

 Panitera   

ttd  ttd 

Maya Setya Dewi, SE  Muhammad Hadi Susanto, SH 
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