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DEWASA ini, perekonomian global telah mampu mempengaruhi gerak roda 
perekonomian bangsa Indonesia. Pada kondisi perekonomian tersebut, lalu lintas 
perdagangan dunia telah mampu seolah-olah menghapus batas-batas wilayah suatu 
negara. Wilayah ekstrateritorial suatu negara hanya menjadi simbol batas geografis 
semata. Perdagangan bebas menjadikan persaingan usaha semakin meningkat 
dengan bertambahnya jumlah pelaku usaha di pasar.

Meningkatnya jumlah pelaku usaha di pasar tidak serta merta menjadikan mereka 
semakin bersaing satu sama lain. Pada kondisi tertentu persaingan dengan sengaja 
dihilangkan agar mereka memperoleh profit secara maksimal. Adanya kesepakatan 
diantara para pelaku usaha menyebabkan mereka tidak bersaing. Tindakan 
koordinasi diantara mereka merupakan upaya untuk memaksimalkan profit 
bersama. Kolusi yang demikian sering terjadi pada struktur industri oligopoli.

Industri oligopoli merupakan industri yang banyak ditemui didalam perekonomian 
Indonesia. Pada industri oligopoli, terdapat ketergantungan diantara para pemain 
di pasar, dan perusahaan dominanlah yang mempunyai kekuatan cukup besar 
untuk mempengaruhi harga.

Terjadi pergeseran strategi bersaing pada industri oligopoli, persaingan tidak hanya 
bertumpu pada harga. Oleh karena itu, permasalahan dalam industri oligopoli 
menjadi semakin kompleks, praktek kolusi menjadi sering ditemukan pada industri 
seperti ini. Conduct (perilaku) pelaku usaha menjadi semakin bervariasi demi 
mempertahankan penerimaan profit dan penguasaan pangsa pasar.

Kompleksitas permasalahan pada industri oligopoli di Indonesia, mendorong KPPU 
untuk turut serta memberi kontribusi secara intensif dalam mengawasi jalannya 
mekanisme pasar. Pengawasan KPPU merupakan upaya untuk menciptakan 
iklim dan budaya persaingan usaha yang sehat sehingga terjadi efisiensi ekonomi. 
Persaingan usaha sehat dapat memicu efisiensi ekonomi sehingga alokasi sumber 
daya dapat lebih optimal. Kondisi demikian memberi manfaat positif bagi 
masyarakat melalui terciptanya harga yang terjangkau, kualitas produk yang lebih 
baik dengan pilihan yang semakin beragam. Disisi lain, efisiensi dapat mendorong 
pengusaha lebih kreatif dan inovatif. 

SAMBUTAN
KETUA KPPU
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Kontribusi KPPU untuk mencapai efisiensi ekonomi bagi kepentingan umum 
tidaklah cukup dengan melakukan pengawasan, pengkajian/penelitian ataupun 
upaya penindakan hukum semata. Tujuan tersebut dapat tercapai diawali dengan 
penanaman nilai melalui upaya edukasi. Upaya edukasi yang telah dilakukan KPPU 
bermacam-macam, salah satunya adalah menerbitkan Jurnal KPPU yang dapat 
diakses oleh masyarakat secara luas. 

Kami menyambut bahagia dengan terbitnya Jurnal Persaingan Usaha yang ke-3. 
Jurnal ini merupakan buah pikiran dari para staf KPPU yang didasari oleh landasan 
teoritis yang kuat dan didukung dengan pengalaman dalam melakukan penelitian 
dan penanganan perkara sehari-hari. Kami yakin karya tulis ini bersifat aplikatif 
sehingga dapat membantu mengatasi permasalahan terkait dengan persaingan 
usaha di Indonesia. 

       Ketua KPPU, 

              Tresna P. Soemardi
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Salam persaingan sehat,

SEMAKIN tingginya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya nilai-nilai 
persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu hasil yang diharapkan dari tugas 
KPPU sebagaimana  diamanatkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk itu komisi negara ini selalu 
berupaya meningkatkan penyebaran informasi dan pengetahuan guna membentuk 
kerangka pikir masyarakat secara utuh. Jurnal hukum persaingan usaha ini merupakan 
salah satu bagian dari upaya dimaksud.

Dalam jurnal ini, terdapat ulasan mengenai upaya pendeteksian praktek kesepakatan 
dalam pengaturan harga dalam bentuk kolusi secara implisit. Dalam hal ini, tidaklah 
mudah untuk menelusuri apakah suatu persaingan usaha dikatakan kolusi atau tidak, 
karena harga yang sama dari semua penjual di pasar tersebut, tidak dapat dengan serta 
merta disimpulkan sebagai praktek pengaturan harga. Untuk itu harus  dilakukan 
analisis ekonomi yang mendalam terhadap kondisi ini. Jurnal ini mengemukakan salah 
satu metode yang dapat digunakan otoritas persaingan usaha termasuk KPPU untuk 
mendeteksi perilaku dimaksud melalui Coordination Failure Diagnostics (CFD) cartel 
audit yang bertujuan untuk mendeteksi keseimbangan yang mengindikasikan adanya 
kesejahteraan yang hilang. 

Di samping itu, jurnal ini juga membahas mengenai industri di Indonesia yang 
bersifat oligopolis. Tidak dapat disangkal bahwa dalam struktur industri seperti ini, 
karakteristik persaingan tidak hanya tertumpu pada harga saja. Pergeseran strategi 
bersaing ini pada perkembangannya memerlukan pemahaman lebih jauh untuk 
memperkuat fungsi pengawasan melalui tingkatan hambatan masuk yang signifikan. 
Pada akhirnya pengembangan pemahaman persaingan dalam industri oligopoli akan 
dihadapkan pada konsepsi contestable market yang perlu menjadi perhatian penting 
dalam upaya mengembangkan iklim persaingan yang sehat di masa depan. 

Akhirnya, dalam kerangka pikir transfer nilai dan pembudayaan prinsip-prinsip 
persaingan usaha yang sehat, KPPU akan terus berupaya mempertahankan konsistensi 
terbitnya Jurnal Persaingan Usaha  ini  secara berkala.  Harapan KPPU adalah 
kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha semakin tinggi untuk bersaing secara 
sehat yang pada gilirannya akan  mendorong peningkatan iklim ekonomi yang kondusif 
guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat

Pemimpin Redaksi
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ABSTRAKSI

Karakteristik industri oligopoli tidak dapat disangkal lagi 
menjadi suatu kenyataan bagi sebagian besar industri yang 
terdapat di Indonesia. Seiring dengan perkembangannya 

strategi harga dari para oligopolist telah banyak mengalami 
pergeseran sehingga karakteristik persaingan harga modern 
tidak hanya tertumpu pada harga saja. Pergeseran strategi 

bersaing tersebut dalam kelanjutannya memerlukan 
pemahaman mendalam bagi KPPU khususnya dalam 

melaksanakan fungsi pengawasannya, khususnya terhadap 
industri oligopoli dengan tingkat hambatan masuk yang 
signifikan. Pada akhirnya pengembangan pemahaman 

persaingan dalam industri oligopoli akan dihadapkan pada 
konsepsi contestable market yang perlu menjadi perhatian 
penting dalam upaya mengembangkan iklim persaingan 

yang sehat di masa depan.
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SISTEM ekonomi pasar secara nyata mendorong para pelaku usaha sebagai 
penggerak perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa yang dirasakan 
bermanfaat dan memberikan suatu nilai guna bagi konsumen dan masyarakat 
umum. Meskipun dengan keterbatasan-keterbatasan, sistem ekonomi pasar 
terbukti cukup mampu menjadi sistem yang efektif dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dunia, hal ini sudah cukup terbukti dan secara 
faktual diterima diberbagai Negara dengan beberapa penyesuaian. 

Dalam sistem ekonomi pasar dikenal bentuk-bentuk struktur pasar yang 
dihadapi oleh para pelaku usaha. Struktur pasar tersebut pada dasarnya 
terbentuk secara alamiah berdasarkan karakteristik/sifat teknis dari industri 
yang bersangkutan maupun dari kronologis berkembangnya industri, sampai 
suatu tingkatan tertentu aspek kebijakan secara signifikan mempengaruhi 
perkembangan industri. Dalam tataran teoritis dikenal pasar persaingan 
sempurna dimana terdapat banyak pembeli dan penjual untuk suatu barang 
yang homogen sehingga tidak terdapat kemampuan dari penjual untuk 
menetapkan harga diatas harga pasar yaitu harga keseimbangan yang dapat 
diterima di pasar dan dijadikan dasar acuan untuk menilai kewajaran suatu 
harga barang. Dalam prakteknya tidak banyak produk didalam pasar yang 
berjalan dengan skema persaingan sempurna, terdapat distorsi yang pada 
akhirnya membawa perubahan dalam  pasar yang terwujud. Pergeseran-
pergeseran nilai terjadi ketika serangkaian faktor diantaranya faktor teknis, 
market failure, government failure dan lainnya mengubah tatanan sistem 
pasar tradisional. Perubahan-perubahan yang terjadi dan yang dapat diamati 
saat ini merupakan sistem ekonomi pasar modern dimana terdapat kerangka 
institusional perekonomian yang berupa memaksimalkan agar pasar yang 
berjalan dapat mencerminkan sistem pasar konvensional atau mendekatinya 
dan memaksimalkan mekanisme pasar agar berjalan sebagaimana mestinya 
yaitu mendorong terciptanya perekonomian yang efisien. 

Dalam prakteknya bentuk persaingan yang pada umumnya dapat ditemui pada 
beragam industri adalah oligopoli. Definisi dari pasar persaingan oligopoli 
adalah kondisi pasar dimana didominasi oleh beberapa pelaku usaha yang 
memiliki skala produksi atau modal yang besar. Derajat konsentrasi pasar pada 
bentuk oligopoli sangatlah tinggi (sebagian besar pangsa pasar dikuasai oleh 

I.
PENDAHULUAN
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beberapa perusahaan terbesar). Pelaku usaha di dalam bentuk pasar demikian 
memproduksi produk yang bermerek (branded) dan terdapat hambatan masuk 
bagi pelaku usaha lainnya yang ingin beroperasi di pasar bersangkutan yang 
sama. Mengingat persaingan merek dagang maka iklan, strategi harga modern 
dan strategi pemasaran merupakan salah satu karakteristik persaingan yang 
penting bagi pelaku usaha di dalam industri oligopoli.

Strategi para pelaku usaha untuk memaksimalkan keuntungannya pada akhirnya 
berujung pada harga jual untuk setiap produk yang dijualnya. Harga akhir dari 
setiap produk tersebut mencerminkan kemampuan dari pelaku usaha untuk 
menggunakan kekuatan pasarnya untuk memaksimalkan keuntungan. Agak 
berbeda dengan pasar persaingan sempurna yang mengantungkan sepenuhnya 
persaingan pada sisi harga, perkembangan pasar oligopoli mensyaratkan terjadinya 
pergeseran wilayah persaingan kepada karakteristik lainnya dari suatu produk 
yang dijual di pasar. Dapat dinyatakan strategi harga modern telah berkembang 
tidak hanya pada pemahaman harga yang selama ini dipahami secara luas.

KPPU sebagai otoritas persaingan perlu memahami lebih jauh mengenai 
indikator Harga dalam pasar persaingan monopolistik mengingat dinamisnya 
pekembangan strategi harga yang diterapkan oleh para pelaku usaha dalam 
upayanya menguasai pasar. Dalam kelanjutannya pemahaman KPPU akan 
bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengawasan yang efektif dalam upaya 
melakukan penegakan hukum persaingan.

Fokus dari tulisan ini tertuju pada upaya mempertajam fungsi pengawasan 
KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan dalam melakukan pengawasan 
terhadap karakteristik harga pada industri oligopoli. 

Adapun susunan dari makalah ini adalah sebagai berikut: Bab I mengenai 
Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan, Bab II berisi mengenai 
Pembentukan Harga di Pasar Oligopoli, Bab III mengenai Oligopoli dan 
Persaingan Harga, bab IV mengenai Analisis Antitrust Strategi Harga Pelaku 
Usaha, dan bab V mengenai penutup dan rekomendasi.
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HARGA dalam konteks organisasi industri merupakan suatu indikasi kinerja 
yang merupakan hasil dari serangkaian faktor penentu yang berasal dari 
karakteristik pasar. Pembentukan harga akhir dari suatu produk pada suatu 
tingkatan tertentu akan mencerminkan tingkat persaingan yang terwujud 
dalam suatu industri. Dalam prakteknya memang tidak sepenuhnya tingkat 
persaingan murni disebabkan oleh perilaku pelaku usaha didalamnya. Dalam 
industri yang banyak diatur oleh peraturan, kebijakan menentukan model 
persaingan dan karakteristik pasar yang dalam kelanjutannya mempengaruhi 
perilaku pelaku usaha dalam menetapkan harga jual di pasar.

Selanjutnya berdasarkan tingkat persaingan yang dihadapi di pasar, semakin ketat 
persaingan mendorong pelaku usaha untuk menetapkan harga jual yang semakin 
kompetitif, mendorong pencapaian normal profit. Industri yang kompetitif berarti 
bahwa kekuatan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha tidak cukup signifikan 
untuk mendorong terciptanya harga yang premium, super normal profit. Industri 
yang tidak kompetitif mencerminkan kondisi bahwa suatu pelaku usaha dapat 
menaikkan harga jualnya tanpa disertai penurunan keuntungan, peningkatan 
harga yang sedikit saja memberikan net profit yang positif.

Dalam kelanjutannya keseimbangan di pasar terus mengalami perubahan 
seiring terjadinya perkembangan teknologi, perbaikan kinerja dari masing-
masing pelaku usaha dan lainnya. Dapat dinyatakan bahwa roses persaingan 
yang terjadi dalam suatu pasar bersifat kontinu dan akan mewujudkan 
keseimbangan pasar yang berbeda untuk setiap periode waktu yang berbeda. 
Dalam suatu kesempatan mungkin dapat ditemui konsentrasi pasar yang tinggi 
akan tetapi seiring berkembangnya penelitian akan mendorong penurunan 
konsentrasi pasar, demikian kondisi persaingan yang pada umumnya terjadi 
dan dapat ditemui diberbagai pasar oligopoli.

Proses persaingan yang terjadi dalam pasar persaingan oligopoli tentu merupakan 
keseimbangan dari reaksi masing-masing pelaku usaha yang berada didalamnya, 
dampak strategi bersaing suatu pelaku usaha akan selalu diantisipasi oleh 
pelaku usaha pesaingnya sehingga terjadi perebutan pangsa pasar yang cukup 
ketat dalam kondisi persaingan yang sengit. Apabila diperhatikan karakteristik 
persaingan pada suatu industri, akan terlihat bahwa tingkat persaingan akan 

I.
PEMBENTUKAN HARGA DI PASAR 

PERSAINGAN OLIGOPOLI
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berpengaruh terhadap pembentukan harga di masa mendatang.

Berikut ini adalah karakteristik pasar yang mempengaruhi tingkat persaingan 
dan pembentukan harga yaitu antara lain:

a) Jumlah pelaku usaha dan tingkat keterbukaan pasar terhadap pelaku usaha 
asing

b) Pangsa pasar dari pelaku usaha di pasar
c) Karakteristik biaya produksi dalam jangka pendek dan panjang
d) Tingkat integrasi dari industri (backward and forward integration)
e) Tingkat diferensiasi produk 
f) Elastisitas permintaan terhadap perubahan harga
g) Elastisitas permintaan terhadap produk substitusi
h) Jumlah pembeli dan daya beli akan output dari industri bersangkutan
i) Tingkat perpindahan konsumen dari satu produk ke produk lainnya 

(market churn)

II.A.  Kerangka Teoritis Pembentukan Harga
Pada dasarnya teori pembentukan harga berkembang seiring berkembangnya 
penelitian ekonomi dalam menganalisa peranan informasi dalam mempengaruhi 
karakteristik persaingan pada suatu industri. Dilihat dari bidangnya terdapat 
tiga bagian besar bidang ekonomi yang menjadi dasar perkembangan dalam 
strategi harga yang pada umumnya dilakukan oleh pelaku usaha yaitu: the 
economics of information, the economics of spatial competition, dan the 
economics of segmented pricing. Dua hal penting yang berhubungan dengan 
economics of information adalah: asymmetric information dan proses 
mendapatkan informasi konsumen (consumer information acquisition).

II.B.  Strategi Harga dan Asymmetric Information
Isunya berhubungan dengan informasi terkait penilaian terhadap suatu 
produk dimana salah satu pihak memiliki informasi yang lebih baik 
dibandingkan pihak yang lainnya. Contohnya adalah penjual mungkin 
lebih mengetahui kualitas produk yang dijualnya, akan tetapi pembeli 
tidak mengetahui kualitas produk tersebut sampai mereka membeli produk 
tersebut dan menggunakannya. Jika pembeli tidak dapat mengidentifikasi 
kualitas produk dari penjual, mereka harus bergantung pada beberapa 
kualitas rata-rata sebagai acuan untuk membeli. Hal tersebut tentu saja 
akan membawa suatu permasalahan yang jelas untuk produk yang memiliki 
kualitas di atas rata-rata, yang mana mungkin dihadapi oleh sebagian 
besar produk di pasar. Pembeli yang tidak terinformasi akan tidak bersedia 
membayar harga diatas rata-rata, hal tersebut pada kelanjutannya memaksa 
penjual produk yang memiliki kualitas yang superior akan memberikan versi 
murah dari produknya atau menarik peredaran produk tersebut dari pasaran 
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atau menerima harga yang tidak sepenuhnya akurat untuk merefleksikan 
nilai dari produk mereka.1  Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan 
ini menurut Akerlof adalah dengan melakukan branding terhadap produk 
yang di jual di pasaran, karena merek produk yang sudah dibeli konsumen 
dimasa lalu memberikan informasi /pengalaman yang menjadi sinyal bahwa 
suatu produk memiliki kualitas diatas rata-rata dibandingkan dengan 
produk lainnya yang berada  dalam suatu kelas yang sama, strategi semacam 
ini dalam kelanjutannyaa memampukan perusahaan untuk menetapkan 
harga diatas rata-rata untuk setiap produk yang dijualnya. 

Akan tetapi seberapa besar suatu perusahaan dapat menetapkan suatu 
harga karena produknya memiliki kualitas diatas rata-rata/diberikan 
merek dan apakah perusahaan tersebut mendapatkan sejumlah uang yang 
cukup untuk menutupi biaya untuk memproduksi kualitas yang diatas 
rata-rata tersebut, atau keuntungan super normal. Pada dasarnya Klein 
and Leffler (1981) berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
tersebut dengan cara yang memberikan banyak pemahaman mendalam 
seputar hubungan branding dan pricing. Dalam penelitiannya ditemukan 
bahwa pembeli yang menginginkan produk yang berkualitas tinggi pada 
pasar yang terdapat informasi asimetris maka keputusannya dalam membeli 
akan banyak dipengaruhi oleh karakteristik “price-quality” meskipun 
untuk pembelian barang yang berulangkali dilakukan. Alasan utama yang 
melatarbelakanginya sederhana yaitu semakin tinggi harga maka akan 
semakin besar insentif penjual untuk membangun dan menjaga kualitas 
produknya. Jika pembeli menyadari karakteristik tersebut, persaingan 
harga akan kurang efektif pada pasar yang bercirikan informasi asimeteris. 
Pesaing yang berupaya memberikan kualitas tinggi dengan harga yang 
rendah selayaknya menjadi kurang kredibel dibandingkan dengan pesaing 
yang mengklaim bahwa produk yang ditawarkannya memiliki kualitas 
yang sama dengan tingkat harga yang lebih tinggi.  

Lebih jauh dalam penelitiannya diungkapkan juga bahwa strategi 
memberikan merek pada produk (branding) akan lebih berharga untuk 
dilakukan karena hal tersebut akan menghasilkan harga super normal yang 
lebih tinggi, untuk beberapa produk dibandingkan yang lainnya, hal ini 
merupakan suatu implikasi penting sehingga suatu perusahaan melakukan 
diversifikasi. Berdasarkan argumentasi tersebut, konsumen selayaknya 
membayar lebih untuk merek yang memiliki kualitas tinggi ketika:

- Konsumen semakin menilai bahwa penjual oportunis dapat mengurangi 
kualitas tanpa adanya deteksi sebelum pembelian (prepurchase detection)

- Konsumen semakin sedikit melakukan pembelian (repeated purchase).

Kedua pengaruh tersebut relatif lebih dapat meningkatkan keuntungan 

1 Penelitian terhadap isu ini pertama kali dilakukan oleh George Akerlof (1970), dengan mengambil 
contoh pasaran mobil bekas.
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dari upaya curang penjual daripada penjualan yang seringkali dilakukan, 
memerlukan harga premium yang tinggi untuk menjada kualitas. Implikasi 
penting dari argumentasi tersebut adalah bahwa memproduksi produk 
berkualitas pada dasarnya akan menguntungkan. Keuntungan relatif 
dari memproduksi produk berkualitas dapat, dalam kondisi tertentu, 
dijaga meskipun persiangan telah mendorong keuntungan pada tingkatan 
keseimbangan dalam jangka panjang. Alasan dibaliknya adalah karena 
potongan harga merupakan cara yang efektif untuk menarik konsumen, 
sehingga persaingan pada sarnya akan dalam bentuk investasi pada modal 
yang tidak akan terdepresiasi (nonsalvageable capital) seperti iklan atau tempat 
bisnis yang menarik. Jika beberapa perusahaan memiliki keuntungan dalam 
biaya produksi dalam melakukan investasi tersebut (mungkin dikarenakan 
skala ekonomi atau pengelaman), maka perusahaan tersebut dapat mengambil 
keuntungan (lebih tepatnya rent) yang tidak dapat disaingi oleh perusahaan 
lain yang masuk ke pasar dengan biaya yang lebih tinggi.

Salah satu perkembangan penting dalam hubungan antara informasi 
dan strategi penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah 
mengenai self enforcing agreement yaitu bahwa suatu penjual menetapkan 
suatu harga jualnya secara independen sesuai dengan kualitas produk yang 
dipasarkannya. Dalam analisis persaingan harga oligopoly, perjanjian 
independen dalam melakukan suatu strategi penetapan harga menjadi 
suatu ancaman yang dilakukan secara independen. Setiap perusahaan akan 
berupaya untuk menghambat pesaingnya saat ini atau potensi pesaingnya 
di masa mendatang untuk mengambil pangsa pasarnya dengan mengancam 
untuk menetapkan harga serendah mungkin untuk menjaga tingkat 
penjualan dari perusahaan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh 
perusahaan untuk menegaskan sikapnya tersebut adalah dengan melakukan 
investasi permanen dalam asset tetap (fixed asset)2, bahkan pada tingkatan 
yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pasar. Hal tersebut dilakukan 
karena dengan menciptakan struktur biaya dimana porsi biaya sunk 
cost tinggi maka perusahaan meningkatkan kerugian yang akan dialami 
jika gagal mencapai target penjualan yang diharapkan karena adanya 
persaingan yang baru. Dengan menetapkan suatu target persaingan yang 
strategis sebagai upaya menegaskan kredibilitasnya di pasar, perusahaan 
menghambat persaingan agresif dan mencegah adanya kebutuhan untuk 
melakukan strategi yang baik terhadap ancaman tersebut.

  

II.C. Strategi Harga dan Proses Mendapatkan Informasi oleh Konsumen
Konsep penting dalam strategi menetapkan harga adalah elastisitas harga, yang 
mengukur persentasi penjualan yang berkurang atau bertambah dari suatu 
persentase peningkatan atau penurunan harga. Suatu perusahaan mungkin 

2 Spence (1977), Salop (1979), and Dixit (1980)
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mengalami penurunan penjualan karena pembeli tidak melakukan pembelian pada 
tingkat harga yang lebih tinggi atau karena mereka mengganti penjual. Dikarenakan 
pengggantian penjual pada umumnya kurang menyakitkan dibanding tidak 
memiliki suatu produk yang dibutuhkan, keinginan dan kemampuan pembeli 
untuk mengganti merek suatu produk dengan merek lainnya merupakan faktor 
penting yang menentukan elastisitas harga dari suatu merek.

Sebelum adanya studi literature mengenai informasi di pasar, ekonom 
mengasumsikan bahwa persaingan harga antar merek yang berbeda, membujuk 
konsumen untuk mengganti merek dari satu merek ke merek lainnya, bergantung 
pada jumlah merek yang tersedia di pasar dan kesamaan dari produk yang 
ditawarkan. Akan tetapi Nelson (1970) menunjukkan kelemahan dari 
argumentasi tersebut. Dalam dunia yang penuh dengan informasi asimetris, 
yang paling menentukan sensitifitas harga bukanlah jumlah dan kesamaan 
yang menjadi perhatian bersama konsumen. Nelson berargumentasi bahwa 
karakteristik tersebut penting karena biaya dari informasi semacam itu jelas 
berbeda bergantung pada sifat dari karakteristik suatu produk. Sebagai 
konsekuensinya, seseorang dapat melakukan suatu penilaian awal didasarkan 
pada analisis dari atribut suatu produk. Mengenai arti penting harga dalam 
persaingan antar merek Nelson mengklasifikasikan atribut produk menjadi dua 
tipe bergantung pada bagaimana cara pembeli mengenal atau mengetahuinya.

Search attributes yaitu suatu atribut/ciri/karakteristik yang pembeli dapat 
nilai secara langsung sebelum melakukan suatu pembelian sehingga 
kemudian pembeli tersebut mengetahui bagaimana kondisi produk yang 
dibeli sebelum membuat suatu keputusan pembelian.

Experience attributes yaitu suatu atribut/ciri/karakteristik dari suatu produk yang 
dapat dievaluasi oleh pembeli setelah produk tersebut dikonsumsi/digunakan. Jadi 
pada saat pembeli tersebut membeli untuk pertama kali, pembeli tersebut 
tidak mengetahui dengan jelas kualitas dari produk yang dibelinya. 

Selanjutnya Darby and Karni (1973) mengikuti tulisan yang dibuat Nelson dan 
mengembangkan definisi ketiga credence attributes yaitu atribut yang tidak 
dapat dievaluasi secara komprehensif dan jelas oleh pembeli bahkan setelah 
dilakukan satu kali pembelian. Selanjutnya pembeli harus sangat mengandalkan 
reputasi dari produk tersebut sehubungan dengan atribut-atribut tersebut, hal 
ini juga berlaku untuk pembelian yang dilakukan berulangkali. 

Hal penting dalam klasifikasi atribut-atribut tersebut terletak pada hubungannya 
dengan biaya yang dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan dan memahami 
informasi seputar produk yang ingin dibelinya. Ketika seorang konsumen 
berupaya berpindah dari kategori search, experience, dan credence maka 
informasi mengenai atribut-atribut suatu merek yang membedakan satu dengan 
yang lainnya menjadi lebih mahal. Semakin besar biaya yang dibutuhkan 
untuk mendapatkan dan memahami informasi seputar produk yang ingin 
dibelinya, maka akan semakin sedikit orang yang akan mencoba mendapatkan 
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produk tersebut. Kelanjutannya menjadi jelas, konsumen harus memilih 
informasi mengenai karakteristik produk dari merek-merek tertentu saja, dan 
memberikan informasi yang relative lebih terbatas atau tidak sempurna dalam 
kateogori yang mana biaya untuk mendapatkan informasinya tinggi.

Semakin sedikit merek yang dikenal pembeli, menurut Nelson akan membuat 
konsumen semakin tidak sensitif terhadap harga dari berbagai merek yang 
ada. Sebagai hasilnya, efektifitas persaingan harga menjadi berkurang 
sebagaimana terjadi berdampak pada menurunnya kemampuan pesaing baru 
untuk memasuki pasar dengan strategi harga penetrasi pasar yang rendah. 

Secara formal proposisi tersebut diuji dengan mengklasifikasikan 
produk berdasarkan kategori search dan experience dan dengan cara 
membandingkan tingkatan dimana output terkonsentrasi pada beberapa 
pesaing. Nelson menemukan bahwa pasar untuk kategori experience secara 
signifikan lebih terkonsentrasi dibandingkan produk yang termasuk kategori 
search. Lebih jauh, observasi informal terlihat menunjukkan nilai dari 
perbedaan sebagai suatu perangkat analisis dalam pemasaran.

Contohnya dapat dilihat pada atribut pembeda yang terdapat pada 
perjalanan suatu maskapai yang dapat berasal dari jadwal keberangkatan, 
tipe pesawat, bandara yang digunakan, dimana semua faktor tersebut pada 
dasarnya merupakan search atribut dan persaingan harga dalam perjalanan 
melalui udara semakin sengit. Berbeda dengan industri penerbangan, 
dalam industri sabun pembersih peralatan makanan konsumen pada 
dasarnya dihadapkan pada atribut experience dan dalam hal ini menjadikan 
persaingan harga menjadi kurang sengit. Selanjutnya dapat dilihat pada film 
fotograpi dimana faktor yang membedakan antar merek film pada dasarnya 
merupakan atribut credence (setidaknya untuk fotograper pada umumnya) 
dan persaingan harga di pasar tersebut tentu saja tidak akan efektif.3

 II.D. Persaingan Spasial (Spatial Competition)
Dalam analisa mengenai penetapan produk di pasar, penelitian ekonomi 
pada saat ini telah memiliki struktur yang hampir sama dengan yang 
terdapat dalam dunia pemasaran. Dikenal sebagai the economics of spatial 
competition, penelitian dibidang tersebut berupaya menganalisa dampak 
dari persaingan harga suatu merek produk dalam suatu lokasi fisik. 

 Model persaingan spasial pada awalnya dikembangkan oleh Hotelling 
dan Smithies. Pada saat ini model tersebut telah berkembang pada suatu 
tingkatan yang menjadikannya sebagai suatu alat yang bermanfaat untuk 

3 Literatur mengenai hubungan antara informasi dan ekonomi sangat bermanfaat dalam memahami 
strategi penetapan harga, lebih jauh hal tersebut menjadi pelengkap pemahaman yang dilakukan oleh 
ahli pemasaran yang terspesialisasi dalam perilaku konsumen. Di tangan ahli pemasaran, hubungan 
antara informasi dan ekonomi dapat membantu dalam menjelaskan lebih jauh fenomena pemasaran.



13Edisi 3 - Tahun 2010

Daniel Agustino

menganalisa strategi positioning dan dampaknya terhadap harga. Perangkat 
tersebut sekarang menawarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 
hubungan antara variasi produk dan persaingan harga antar merek 
(interbrand price competition).

 Dalam konteks persaingan spasial modern yang dikembangkan oleh Hay 
(1976), persaingan antar produk didefinisikan berada dalam suatu garis 
lurus yang mencirikan perbedaan karakteristik dari masing-masing produk. 
Perbedaan tersebut dinamakan dengan “ideal point” yaitu suatu posisi 
produk di dalam garis lurus yang menggambarkan posisinya bagi konsumen. 
Produsen menghadapi kondisi konsumen yang sedemikian rasional dan 
mampu melakukan penilaian serta membuat preferensi produk dari yang 
terbaik sampai yang kurang baik. Selanjutnya produsen yang pertama kali 
menjual produk di pasar akan berupaya memaksimalkan keuntungannya 
dengan cara membuat produk yang dapat mencerminkan preferensi terbesar 
dari para konsumen. Produk selanjutnya yang akan dijual oleh perusahaan 
pesaing akan berupaya untuk tidak menciptakan persaingan secara langsung 
terhadap produk yang sudah terlebih dahulu terdapat di pasar. Selain itu 
produk tersebut juga akan berupaya menghambat kemungkinan munculnya 
pesaing baru di masa mendatang yang akan mengurangi keuntungan 
perusahaan dalam jangka panjang, strategi yang biasa dilakukan oleh 
pelaku usaha tersebut dinamakan dengan preemptive proliferation strategy. 
Meskipun perusahaan yang melakukan bundling tidak memiliki keuntungan 
dari sisi biaya produksi, dalam strategi terebut masih memungkinkan untuk 
dicapai keuntungan ketika akan meluncurkan produk baru mengingat adanya 
pilihan bagi perusahaan untuk menempatkan produk baru tersebut sebagai 
pelengkap produk yang udah terlebih dulu muncul di pasar, hal ini dilakukan 
untuk mengurangi dampak negative dari produk  baru tersebut.
  

II.E. Strategi Segmentasi Harga (The Economics of Segmented Pricing)
Menetapkan harga jual berdasarkan segmentasi tertentu merupakan suatu 
kebijakan penetapan harga yang berbeda-beda terhadap sekelompok pembeli. 
Kebijakan tersebut dapat meliputi diskriminasi harga, yaitu menawarkan 
harga yang berbeda untuk produk yang sama, pada umumnya dalam bentuk 
diskon terhadap pembeli yang lebih sensitive terhadap harga. Lebih sering 
kebijakan tersebut menawarkan harga yang sama terhadap semua pembeli, 
akan tetapi dengan struktur harga yang berbeda untuk kerangka waktu 
yang berbeda, tempat penjualan, atau jenis produk yang mengakibatkan 
sekelompok pembeli membayar lebih relative terhadap marginal cost 
dibandingkan dengan pembeli lainnya yang lebih sensitive terhadap harga. 
Salah satu contoh dari perilaku demikian dapat diamati pada industri 
penerbangan (airlines) dimana segmentasi pembeli terjadi berdasarkan waktu 
penerbangan dan tipe kelas tiket pesawat. Ralph Cassady (1946a, 1926b) 
mengulas dan mengilustrasikan teknis dasar dalam segmentasi harga.
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II.E.1.  Segmentasi Harga Dengan Tie-Ins dan Metering
Melakukan segmentasi dengan melakukan pengukuran atau tie-in 
seringkali menjadi sangat penting untuk menetapkan harga suatu 
aset. Alasan dibaliknya adalah pembeli pada umumnya menilai suatu 
aset lebih ketika mereka semakin rutin menggunakannya. Pembeli 
mesin fotokopi yang menggunakannya untuk memfotokopi sebanyak 
20.000 lebar sebulan akan menilai mesin tersebut lebih dibandingkan 
pembeli yang hanya memfotokopi sebanyak 5000 lembar. Dalam 
kasus tersebut, taktik membagi segmentasi pembeli berdasarkan 
intensitas penggunaan suatu produk dapat secara signifikan 
meningkatkan efektivitas strategi harga. Meskipun praktek-praktek 
tersebut di Amerika Serikat pernah diijinkan untuk dilakukan, 
semenjak tahun 1914, kesepakatan yang bersifat tying dinilai sebagai 
suatu upaya illegal untuk memperluas kekuatan monopoli dari satu 
produk terhadap produk lainnya. Dalam istilah yang digunakan 
oleh Mahkamah Agung (US Supreme Court) dijelaskan bahwa 
kesalahan dari suatu kesepakatan tying terletak pada penggunaan 
monopolistic leverage, dimana penjual mengeksploitasi posisi 
dominannya pada satu pasar untuk memperluas kekuasaannya 
pada pasar yang lainnya4.

Para ekonom secara alamiah bersikap skeptis terhadap argumentasi 
demikian karena jika seorang pembeli harus membayar lebih untuk 
produk yang ditying dibandingkan dengan membeli produk lainnya, 
hal tersebut pada kelanjutannya akan menurunkan jumlah produk 
yang ingin dibelinya untuk asset yang ditying. Sebagai konsekuensinya, 
pernyataan memperluas kekuatan monopoli akan lebih berdasar hanya 
apabila hal tersebut memampukan pelaku usaha untuk secara faktual 
meningkatkan hambatan monopoli dan harga keseimbangan untuk 
produk yang ditying. Akan tetapi dibanyak kasus, kesepakatan tying 
memberikan penjual suatu ruang pasar yang tidak terlalu signifikan 
bagi produk yang ditying. Dalam kelanjutannya argumentasi perluasan 
kekuatan monopoli menjadi sangat tidak tepat.

Dalam perkembangannya para ekonom berupaya menjelaskan tying 
sebagai suatu praktek yang efektif untuk melakukan diskriminasi 
harga. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bowman (1957) and 
Burstein (1960a, 1960b) ditemukan bahwa suatu produk utama 
tying dijual pada tingkat harga yang sangat murah, mendekati 
peningkatan biaya produksi. Dilain pihak, produk yang ditying dijual 
pada tingkatan harga premium. Jelas bahwa biaya sebenarnya untuk 
keseluruhan produk bundling adalah harga murah untuk produk 

4 “The illegality in tying arrangements is the wielding of monopolistic leverage; a seller exploits his 
dominant position in one market to expand his empire into the next” (Times-Picayone Publishing v. 
United States [1953]).
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utama dan harga premium untuk produk yang ditying. Semenjak 
pembeli yang menggunakan produk utama lebih intensif membeli 
lebih produk tying, maka mereka secara efektif membayar lebih untuk 
produk utama tersebut. Produk tying secara efektif menjadi suatu 
perangkat untuk mengukur penilaian pembeli terhadap suatu produk 
dan secara otomatis akan meningkatkan harga dari setiap nilai yang 
diberikan pembeli terhadap produk tersebut. 

Dapat dinyatakan bahwa penggunaan tying adalah sebagai upaya 
memonitor intensitas penggunaan dari produk untuk memaksimalkan 
strategi penetapan harga yang digunakan untuk mengekploitasi 
surplus konsumen yang berbeda-beda.

II.E.2.  Segmentasi Melalui Product Bundling
Product bundling mungkin merupakan taktik dagang yang banyak 
digunakan untuk mencapai segmentasi harga, meskipun alasan 
dibaliknya seringkali tidak disadari. Contoh bundling adalah retailer 
memberikan fasilitas parkir gratis jika membeli di toko mereka. Surat 
kabar edisi pagi dan sore membundling ruang iklan di keduanya. 
Suatu simponi orkestra dibundling berdasarkan variasi konser 
menjadi tiket dengan jangka waktu tertentu.

Berdasarkan karakteristiknya, bundling dibedakan menjadi dua 
jenis yaitu:

1. Indivisible bundling/pure bundling, yaitu bundling yang hanya 
memberikan pilihan kepada pembeli untuk membeli kedua jenis 
barang saja.

2. Mixed Bundling, yaitu bundling yang memberikan pilihan untuk 
membeli produk bundling baik secara individual maupun secara 
dipaket (bundle). Tentu saja harga jual produk yang dijual secara 
terpisah akan melebihi biaya yang harus dikeluarkan apabila dibeli 
secara bundle.

Dalam prakteknya terdapat pertimbangan-pertimbangan yang 
kemudian menjadi pilihan bagi pelaku usaha dalam menetapkan 
strateginya apakah akan melakukan pure bundling atau mixed bundling. 
Salah satu pertimbangan tersebut dikemukakan oleh Adams and 
Yellen (1976) dimana dalam penelitiannya dijelaskan alasan-alasan 
untuk tidak dilakukannya penjualan produk secara pure bundling 
saja. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa mixed bundling 
lebih menguntungkan dibandingkan pure bundling ketika sekelompok 
pembeli memberikan penilaian terhadap suatu produk dalam bundling 
lebih tinggi akan tetapi memberikan penilaian terhadap produk lainnya 
lebih rendah dibandingkan biaya produksinya.
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DALAM pasar persaingan oligopoli konvensional terdapat dua jenis struktur 
pasar oligopoli, keduanya terbentuk sebagai akibat dari karakteristik produk 
yang terdapat dalam pasar, dimana perkembangan teknologi secara signifikan 
mempengaruhi bagaimana suatu produk dalam pasar oligopoli akan berkembang 
yang dalam kelanjutannya memberikan ciri tersendiri dalam persaingan oligopoli 
tersebut. Kedua tipe pasar persaingan oligopoli tersebut adalah:

1. Impure oligopoly, merupakan struktur pasar oligopoli dimana produknya 
terdiferensiasi

2. Pure oligopoly, merupakan struktur pasar oligopoli dimana produknya homogen

Ciri homogenitas dan diferensiasi produk dalam industri oligopoli tersebut 
dalam kelanjutannya mempengaruhi karakteristik persaingan dalam industri 
oligopoli. Berdasarkan ukuran konsentrasinya, struktur industri oligopoli 
terbagi menjadi dua yaitu loose oligopoly dimana CR4 berada pada kisaran 
40 - 60% dan tight oligopoly ketika CR4 berada pada kisaran 60 - 80%.

III.
OLIGOPOLI DAN PERSAINGAN HARGA

III.A. Karakteristik Pasar Persaingan Oligopoli
Berikut adalah beberapa karakteristik umum dari pasar persaingan 
oligopoli yaitu antara lain: 

1. Sejumlah kecil pelaku usaha menjual produk yang sama atau dapat 
saling menggantikan (close substitution).

2. Setiap pelaku usaha menjual produknya dengan menggunakan merek 
dagang (branded) untuk membedakan produknya dari produk pesaing.

3. Pada dasarnya terdapat entry barrier yang cukup signifikan dalam 
jangka panjang yang memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan 
keuntungan diatas normal.

4. Interdependensi antar pelaku usaha yang bersaing yang pada 
kelanjutannya memaksa pelaku usaha untuk mempertimbangkan 
reaksi pesaing terhadap perubahan harga atau output.

Karakteristik interdependensi antar pelaku usaha merupakan suatu hal 
yang penting dan membedakan kerangka persaingan dalam industri 
oligopoli dengan model persaingan lainnya. Karakteristik tersebut juga 
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memberikan arti bahwa setiap pelaku usaha harus mempertimbangkan 
reaksi yang mungkin muncul dari perusahaan lainnya dalam pasar 
ketika membuat suatu keputusan dalam menetapkan harga jual atau 
melakukan investasi. Hal tersebut dalam kelanjutannya menciptakan 
ketidakpastian dalam pasar dimana kemudian para ekonom berupaya 
untuk mengembangkan model analisis dengan menggunakan game 
theory5. Kondisi interdependensi yang terus berlanjut antara pelaku 
usaha pada akhirnya dapat membawa pada kolusi implisit dan eksplisit 
antara pelaku usaha utama pada pasar oligopoli. Kolusi tersebut terjadi 
ketika pelaku usaha sepakat untuk bersikap apabila mereka berada 
pada posisi monopoli atau menguasai dan menentukan pasar.  

Implikasi penting dari keberadaan interdependensi tersebut adalah 
keberadaan sedikit perusahaan besar akan membuat semakin mudah 
terjadinya kolusi diantara mereka. Interdependensi yang terdapat 
didalam suatu struktur pasar oligopoli akan membawa konsekuensi 
bahwa ketika suatu pelaku usaha merubah harga jual produknya 
maka perubahan tersebut diikuti dengan perubahan harga dari 
produk pesaing, besaran perubahan harga produk pesaingnya dapat 
mendekati atau sama, sebagai upaya untuk menjaga pangsa pasar 
atau mendapatkan pangsa pasar yang lebih baik dari masing-masing 
oligopolist. Pada dasarnya masing-masing perusahaan yang terdapat 
dalam suatu struktur pasar oligopoli melakukan hal tersebut karena 
strategi dari masing-masing oligopolist akan mempengaruhi perolehan 
pangsa pasar sehingga perlu diantisipasi guna mencapai tingkat 
keuntungan yang diinginkan. 

Dalam struktur pasar impure oligopoly persaingan tidak terbatas pada 
instrumen harga jual saja. Upaya mempengaruhi pangsa pasar dapat 
dilakukan dengan berbagai cara, hal tersebut dimungkinkan karena 
terdapat karakter persaingan monopolistic dalam industri oligopoli 
dimana terdapat diferensiasi produk. Kondisi demikian mendorong 
para pelaku usaha untuk menggunakan cara lain guna mencapai tingkat 
keuntungan yang diinginkan. Diantaranya adalah dengan melakukan 
modifikasi strategi harga yang ditetapkan dan juga mendorong 
peningkatan brand awareness sehingga yang lebih berpengaruh dalam 
meningkatkan persaingan adalah upaya pemasaran melalui iklan dan 
pengembangan karakteristik produk yang unik.

Karakteristik dari struktur pasar oligopoli yang tidak kalah pentingnya 
adalah terdapat hambatan masuk yang cukup besar bagi perusahaan 

5 Game Theory dapat diaplikasikan pada situasi dimana pengambil keputusan harus mempertimbang-
kan reaksi dari pengambil keputusan pesaingnya. Teori ini sudah dibanyak digunakan antara lain 
untuk menentukan formasi koalisi politik atau konglomerasi bisnis, tingkat harga yang tepat untuk 
menjual suatu produk atau jasa, tempat yang tepat untuk membangun pabrik manufaktur, dan bahwa 
perilaku dari spesies tertentu dalam perjuangannya bertahan hidup. Diadaptasi dari Brittanica.
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baru yang ditimbulkan oleh pilihan strategis para pelaku usaha yang 
pertama kali masuk ke dalam industri (entry deterrence strategy), untuk 
industri yang pure oligopoly terdapat kemungkinan impossible entry. 
Strategi tersebut merupakan pilihan strategi yang secara alamiah akan 
membentuk karakteristik hambatan masuk yang akan terbentuk di masa 
mendatang, sehingga hal ini kemudian menjadi alasan utama dalam 
menjelaskan mengapa tidak terdapat entry dari perusahaan baru dalam 
suatu industri oligopoly, terjadi penurunan insentif bagi new entrant. 

III.B.  Persaingan Harga dan Non-harga 
Pelaku usaha dalam struktur pasar oligopoly saling bersaing untuk 
memperebutkan pangsa pasar dan permintaan dari konsumen dalam 
banyak cara. Secara umum terdapat dua jenis persaingan yang 
dilakukan yaitu:

1. Persaingan harga, dapat meliputi praktek discount terhadap harga 
jual suatu produk atau sekumpulan produk untuk meningkatkan 
permintaan terhadap produk tersebut.

2. Persaingan non harga, terfokus pada strategi lainnya dalam upaya 
meningkatkan pangsa pasar. Strategi ini sangat beragam dan 
bergantung pada karakteristik teknis industri yang bersangkutan 
contohnya dalam industri ritel modern bentuk strategi bersaing 
non-harga dapat berupa:
a. Iklan dan pemasaran melalui media masa
b. Kartu berlangganan (store loyalty cards)
c. Sistem pengiriman gratis 
d. Diskon khusus untuk pembelian bensin 
e. Waktu buka yang lebih lama
f. Layanan internet untuk pembelian produk

3. Persaingan Kuantitas, terfokus pada upaya mencapai skala ekonomis 
terbaik antara lain dengan melakukan produksi masal, investasi 
yang besar di bidang penelitian, dan lainnya.

Model persaingan sebagaimana diuraikan terjadi sesuai dengan 
karakteristik produk yang terkait, kerangka teknis dari produk tersebut 
mengharuskan para oligopolist untuk memilih strategi persaingan 
yang dinilai efektif. Industri mobil merupakan salah satu contoh 
dimana diterapkan pola persaingan kuantitas dan berkembang kearah 
persaingan non-harga dimana diferensiasi mobil mulai dilakukan guna 
memaksimalkan keuntungan dari pabrikan. 
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III.C. Praktek Price Leadership dalam Struktur Pasar Oligopoli
Ketika suatu perusahaan memiliki posisi dominan pada suatu struktur pasar 
oligopoli, maka perusahaan tersebut dapat berperilaku sebagai penentu 
harga yang diikuti oleh pelaku usaha lainnya di pasar. Perusahaan dengan 
pangsa pasar yang lebih rendah kemudian dengan sederhana akan mengikuti 
perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan dominan tersebut. 

Perusahaan oligopolist menyadari adanya ketergantungan antar 
perusahaan dan sebagai konsekuensinya akan menguntungkan jika 
mereka bekerjasama dalam menetapkan harga. Kerjasama antar 
oligopolist tersebut tidak harus dilakukan melalui perjanjian rahasia, 
karena terdapat kemungkinan munculnya Price Leader. Karakteristik 
demikian kemudian berpengaruh pada pembentukan harga yang 
kaku (Price Rigidity). Dapat dinyatakan bahwa dalam pasar oligopoli 
fleksibilitas harga tidak seperti di pasar lain, dimana perubahan biaya 
dapat terjadi akan tetapi harga tidak akan memiliki kecenderungan untuk 
sering berubah. Perubahan harga dalam pasar akan menunggu keputusan 
dari Price Leader dalam menetapkan harga jualnya. Perusahaan di dalam 
pasar oligopoli pada umumnya memiliki tujuan untuk menjaga pangsa 
pasar dibandingkan memaksimalkan keuntungan. 

Dalam pelaksanaannya praktek price leadership memerlukan kredibilitas 
dalam aksi dan keputusan yang diambil oleh price leader. Menurut Dixit 
dan Nalebuff (1991) terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh 
oligopolist untuk mendapatkan kredibilitas, yaitu antara lain:

1. Membangun dan mengunakan reputasi
2. Menggunakan kontrak tertulis
3. Memutus komunikasi dengan pesaing
4. Menghapuskan kemungkinan untuk melakukan kolusi dengan pesaing
5. Merubah hasil menjadi kemungkinan
6. Melangkah dalam cara-cara yang kecil terlebih dahulu
7. Mengembangkan kredibilitas melalui kerjasama tim

Beberapa cara yang diusulkan oleh dixit tersebut di atas pada dasarnya 
merupakan upaya untuk menegaskan kredibilitas oligopolist untuk 
melakukan persaingan yang sengit terhadap para pesaingnya di pasar, 
menjadi pelaku usaha yang bersikap winner takes all.

Dampak ekonomi dari strategi harga yang dilakukan oleh para oligopolist 
di pasar sangatlah beragam, bergantung pada kondisi persaingan dan target 
pencapaian yang diinginkan oleh masing-masing oligopolist. Terdapat 
empat kemungkinan dampak strategi harga yang dilakukan pelaku usaha 
dalam suatu struktur pasar oligopoli yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dalam pasar oligopoli melakukan kolaborasi satu 
dengan yang lainnya untuk menetapkan harga monopoli dan 
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mendapatkan keuntungan monopoli.
2. Pelaku usaha dalam pasar oligopoli saling bersaing sehingga harga 

dan keuntungan akan sama dengan perusahaan dalam suatu struktur 
pasar persaingan sempurna.

3. Pelaku usaha dari struktur pasar oligopoli akan menetapkan harga 
dan keuntungan yang berada diantara struktur pasar monopoli dan 
pasar persaingan.

4. Harga dan keuntungan pelaku usaha dalam struktur oligopoli 
tidak dapat terdefinisikan karena kesulitan dalam memodelkan 
interdependensi keputusan harga dan output. 
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BERDASARKAN karakteristik penting yang terdapat dalam struktur pasar 
oligopoli dan strategi harga yang ditetapkan oleh para oligopolist, dapat 
dianalisis beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa persaingan yang terjadi dalam pasar persaingan oligopoli telah berkembang 
ke arah persaingan modern dimana harga bukan menjadi satu-satunya perangkat 
yang dapat digunakan untuk bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

2. Kecenderungan yang terjadi adalah para pelaku usaha dalam suatu struktur 
persaingan oligopoli berupaya untuk menghindari persaingan harga secara 
langsung, karena tidak akan mendapatkan keuntungan diatas normal. 
Sehingga kemudian dilakukanlah upaya untuk melakukan diferensiasi 
atau variasi dalam produk yang diproduksi oleh oligopolist tertentu. Jelas 
praktek tersebut adalah upaya para pelaku usaha untuk menghindari 
persaingan secara langsung guna memaksimalkan upaya mentransfer 
surplus dari konsumen ke produsen.

3. Dalam pasar persaingan oligopoli yang murni (pure oligopoly), karakteristik 
homogenitas dari produk membuat oligopolist tidak dapat berbuat banyak 
dalam upaya melakukan diferensiasi produk sehingga terpaksa untuk memilih 
area persaingan yang lebih dapat diharapkan. Lingkungan persaingan 
demikian membuat para oligopolist untuk memilih strategi bersaing pada sisi 
produksi dan penjualan, jika dimungkinkan. Dari sisi produksi skala ekonomis 
terbaik akan selalu diupayakan oleh produsen guna mencapai biaya produksi 
seminimal mungkin dan dari sisi penjualan akan diupayakan pemasaran dan 
distribusi yang komprehensif mencakup wilayah pemasaran yang sangat luas 
dengan teknik pemasaran yang terbaik, diharapkan dengan adanya cakupan 
wilayah yang luas akan meminimalkan biaya atau upaya yang menjadi beban 
konsumen untuk mendapatkan produk oligopolist tersebut.   

4. Tidak semua produk yang termasuk kategori pure oligopoly tidak dapat 
dilakukan diferensiasi, sampai suatu tingkatan tertentu yaitu dimana 
konsumen memiliki keterbatasan dalam mendapatkan informasi dan 
mengartikulasikan informasi tersebut sebelum melakukan suatu keputusan 
membeli terdapat potensi yang dapat digunakan oleh oligopolist untuk 
membentuk persepsi bahwa produknya merupakan produk yang berbeda 

IV.
ANALISIS STRATEGI HARGA OLIGOPOLIST
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dengan produk lainnya di pasar. Apapun bentuk diferensiasi yang 
dilakukan, meskipun sangatlah minim, hal tersebut akan selalu diupayakan 
para oligopolist untuk menghindari persaingan harga secara langsung. 

5. Secara praktis apabila para oligopolist berkomitmen untuk mencapai target 
penjualan atau produksi maka akan meningkatkan pangsa pasar dari 
oligopolist tersebut dan memaksa pesaing untuk menurunkan kapasitas 
produksi untuk menjaga harga.

6. Dalam jangka panjang para oligopolist yang memang sudah berniat untuk 
tidak melakukan kolusi akan berupaya untuk melakukan aksi strategis bagi 
perusahaannya dan mereka akan menegaskan komitmennya agar disegani 
oleh para pesaingnya. Kredibilitas oligopolist semacam itu akan bermanfaat 
untuk menegaskan hegemoninya dalam industri dan akan menjadikannya 
tolak ukur bagi pesaingnya, strategi harga yang kemudian akan diterapkan 
akan menjadikan oligopolist tersebut sebagai price leader yang dijadikan 
acuan oleh para pesaingnya.

7. Konsentrasi pasar oligopoli pada segelintir oligopolist yang terlalu besar 
(CR4 tinggi) akan semakin memudahkan terjadinya kolusi antar pelaku 
usaha, terlalu sedikit pelaku usaha membuat mudahnya suatu kolusi. 
Perilaku kolusi implisit (consciousness parallelism) berupa price leadership 
merupakan salah satu hal yang sulit untuk dihindari dalam suatu struktur 
pasar oligopoli yang sangat terkonsentrasi. 

8. Faktor potensi inovasi dan iklan tampaknya menjadi suatu hal yang 
kemudian memaksa para oligopolist untuk melakukan persaingan yang 
lebih intensif, mengingat adanya perbaikan kualitas produk dan dinamisnya 
preferensi konsumen memungkinkan terjadinya pergeseran permintaan.

Sesuai dengan uraian dan analisa yang diberikan, maka konsekuensi langsung 
yang terkait dengan fungsi pengawasan KPPU khususnya terhadap industri 
yang bercirikan oligopolistik adalah sebagai berikut:

1. Mengingat persaingan harga dalam industri oligopoli telah berkembang 
kearah persaingan harga modern dimana harga tidak sepenuhnya 
mencerminkan kinerja industri, maka perlu dilakukan penyesuaian 
terhadap pemahaman KPPU dalam menilai karakteristik persaingan yang 
terdapat didalam suatu industri, khususnya terkait dengan perkembangan 
harga dalam industri oligopoly yang cenderung meningkat. Hal tersebut 
dalam kelanjutannya akan berhubungan dengan fungsi pengawasan KPPU 
terhadap perkembangan harga output dari setiap industri oligopoli, terlebih 
yang memiliki karakteristik entry barrier yang cukup signifikan, karena 
terdapat kecenderungan strategi harga yang tidak kompetitif. 

2. Hal selanjutnya yang kemudian harus menjadi fokus perhatian adalah 
kondisi kepemilikan silang antar pelaku usaha yang terdapat didalam 
industri tersebut. Semakin terkonsentrasi suatu industri oligopoli maka 
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akan sangat rawan apabila terjadi kondisi kepemilikan silang. Terkait 
dengan hal tersebut KPPU perlu melakukan fungsi pengawasan dan 
penegakkan hukum khususnya mengenai merger dan akuisisi dengan lebih 
intensif. Karena dalam kondisi kepemilikan silang dan konsentrasi industri 
yang tinggi akan memudahkan terjadinya kolusi yang dapat menurunkan 
kinerja industri tersebut, hal ini tentu saja antipersaingan.

3. Pemahaman selanjutnya yang perlu diperdalam oleh KPPU terkait 
penilaiannya terhadap suatu industri yang memiliki kinerja yang kurang 
memuaskan adalah terkait dengan konsep contestable market. Dimana 
mungkin saja kinerja atau tingkat efisiensi suatu industri oligopoli 
tidak terlalu memuaskan akan tetapi dari sisi hambatan masuk perlu 
diindentifikasi apakah terdapat suatu hal yang signifikan yang menjadi 
penghambat masuknya pelaku usaha lain ke dalam suatu industri.

4. Upaya peningkatan kinerja industri yang dilakukan oleh KPPU dalam 
industri oligopoli akan dihadapkan pada kenyataan adanya hambatan masuk 
teknis yang cukup signifikan, dimana hal tersebut berkontribusi terhadap 
pembentukan harga akhir yang kurang kompetitif. Terhadap kenyataan 
tersebut pada akhirnya KPPU tidak dapat berbuat banyak dalam mendorong 
terciptanya hasil produksi yang murah dan efisien. Upaya yang dilakukan akan 
terbatas pada advokasi untuk mendorong tercapainya minimisasi hambatan 
masuk sehingga tercapai kinerja industri yang lebih baik.  Salah satu upaya 
yang dapat dilakukan olah KPPU untuk memperbaiki kinerja industri yang 
demikian adalah dengan memberikan sinyal positif yang menjadi insentif 
bagi pelaku usaha lain untuk masuk kedalam industri dan menjadi pesaing 
yang serius bagi pelaku usaha yang sudah ada (incumbent). 

5. Kegiatan penilaian terhadap suatu iklim persaingan usaha yang dilakukan 
oleh KPPU tidak dapat disangkal lagi telah menjadi suatu hal yang mendesak 
untuk dilakukan. Kebutuhan tersebut tentu saja bermanfaat dalam 
memberikan masukan dalam menentukan arah atau prioritas pengawasan 
KPPU dan juga untuk menjadi perangkat yang dapat digunakan untuk 
melakukan advokasi indikasi tingkat persaingan yang mendorong terciptanya 
persaingan yang lebih baik. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh DKP 
untuk mendukung advokasi tersebut adalah kajian indeks persaingan dimana 
seharusnya difokuskan pada upaya penilaian tingkat persaingan yang 
mencerminkan kondisi regulasi, tingkat hambatan persaingan, dan kinerja 
industri yang bersangkutan.



24 Jurnal Persaingan USaha

Karakteristik Harga dan Pengawasan KPPU Terhadap Industri Oligopoli

TELAH ditunjukkan di dalam kertas kerja ini bahwa diperlukan adanya 
penyesuaian dan pendalaman pemahaman oleh KPPU terhadap isu-isu seputar 
dinamika harga, proses pembentukan harga, dan harga sebagai indikator 
kinerja terhadap suatu industri. Penyesuaian pemahaman tersebut diperlukan 
sebagai upaya mengantisipasi adanya pergeseran perilaku persaingan khususnya 
kearah persaingan harga modern. Mempertimbangkan bahwa industri oligopoli 
merupakan industri yang banyak ditemui dalam perekonomian Indonesia, KPPU 
perlu memfokuskan prioritas pengawasan terhadap industri yang demikian.

Sebagaimana disajikan dalam bab-bab sebelumnya terdapat bukti yang kuat 
bahwa industri oligopoli menjadi industri yang cukup kompleks, keberadaan 
hambatan masuk yang berbeda-beda untuk tiap karakteristik produk oligopoli 
menjadikannya sulit bagi KPPU untuk melakukan fungsi pengawasan, khususnya 
dalam menentukan relevant market. Khusus terkait dengan karakteristik industri 
monopolistic, tampaknya KPPU perlu mempertimbangkan sepenuhnya pada 
penilaian konsumen dalam menentukan batasan relevan market.

Mempertimbangkan keberadaan hambatan masuk yang besar dan signifikan 
dalam industri oligopoli, KPPU perlu mengembangkan kerangka penilaian 
kinerja industri yang berdasarkan pada konsep contestable market. Dimana 
harga bukan merupakan suatu tolak ukur perbaikan kinerja dalam suatu industri 
sehingga kerangka penilaian dikembangkan dengan turut memperhitungkan 
perbaikan kondisi hambatan masuk dan keluar (entry and exit barrier) serta 
pencapaian efisiensi alokatif, dinamis dan produktif.  

Upaya KPPU terhadap industri oligopoli yang kurang memuaskan kinerjanya 
akan sangat terbatas, terlebih dengan karakteristik entry barrier yang 
signifikan, untuk itu perlu dikembangkan upaya advokasi yang lebih efektif. 
Kegiatan indeks persaingan sebagai upaya advokasi kepada pelaku usaha perlu 
dikembangkan sehingga mencerminkan perbaikan regulasi, tingkat hambatan 
persaingan, dan perbaikan kinerja industri. 

V.
KESIMPULAN DAN SARAN
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Metode untuk Mendeteksi Kolusi

ABSTRAKSI

Bentuk anti-persaingan paling terang-terangan antar perusahaan di dalam 
suatu pasar adalah dalam bentuk kesepakatan dalam pengaturan harga 

(dalam bentuk kartelisasi) atau dalam bentuk kolusi implisit jika kesepakatan 
pengaturan harga yang dilakukan dibuat secara tidak terang-terangan. 

Perusahaan-perusahaan yang berkolusi akan bertindak seolah-olah sebagai 
monopolis, tetapi tidak memproduksi dengan biaya rendah atau efisiensi 

maksimum. Dengan kata lain mereka semata-mata berkonspirasi hanya untuk 
mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Namun, kita sadari bahwa tidaklah mudah dalam menelusuri apakah suatu 
persaingan usaha dapat dikatakan terjadi kolusi atau tidak. Terkadang 

kita menujumpai harga yang sama dari semua penjual di pasar. Apakah ini 
merupakan bukti dari adanya praktek pengaturan harga (kolusi). Sulit untuk 

dipastikan tanpa adanya analisis penulisan yang lebih dalam. Penetapan 
harga yang sama yang dilakukan oleh penjual-penjual tersebut, mungkin 
saja disebabkan karena adanya persaingan pasar yang ketat atau pasar 

tersebut melakukan persaingan di dalam harga.

Pendekatan ekonomi yang digunakan untuk mendeteksi adanya kolusi 
biasanya dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama, menentukan 
pasar yang memiliki kondisi paling memungkinkan untuk timbulnya 

perilaku kolusi. Dan tahap kedua menentukan apakah harga yang terjadi 
dimasyarakat merupakan harga yang terjadi akibat persaingan atau karena 

adanya kolusi antar perusahaan.

Salah satu metode yang dapat digunakan otoritas persaingan untuk 
mendeteksi kartel adalah Coordination Failure Diagnostics (CFD) cartel 
audit. CFD tidak bertujuan untuk mengestimasi kurva permintan dan 

penawaran tetapi mendeteksi keseimbangan yang mengindikasikan adanya 
kesejahteraan yang hilang. Model ini menggunakan 5 proses yang terjadi 
dipasar yang masing-masing mempunyai variable-variabel yang berbeda.
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1.1. LATAR BELAKANG
DENGAN semakin meningkatnya integrasi perekonomian dunia, perusahaan-
perusahaan dan industri manufaktur domestik tidak lagi terisolasi dari 
pengaruh kompetisi perdagangan luar negeri. Perusahaan dan industri tersebut 
sekarang tidak hanya harus berkompetisi dengan perusahaan domestik, 
mereka juga harus berkompetisi dengan perusahaan asing agar mereka 
dapat survive di dalam pasar. Seperti yang dibuktikan di  beberapa negara, 
banyak perusahaan-perusahaan manufaktur domestik yang mengalami 
kegagalan karena tidak mampu memperbaiki daya saing mereka dengan 
cara meningkatkan tingkat efisiensi produksi mereka dibandingkan dengan 
perusahaan asing. Sehingga hal ini menyebabkan terpuruknya ekonomi 
suatu negara di dalam kancah persaingan dunia. Maka, daya saing yang 
tinggi merupakan kunci utama bagi kelangsungan hidup perekonomian 
suatu negara.

Para ekonom dan praktisi hukum persaingan sepakat bahwa umumnya 
persaingan usaha akan menguntungkan bagi masyarakat dan juga bagi negara 
yang berada di dalamnya. Pembuat kebijakan persaingan pada berbagai 
jenjang pemerintahan perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai 
keuntungan persaingan, tindakan apa saja yang dapat membatasi maupun 
menghambat persaingan dan bagaimana kebijakan yang mereka tetapkan 
dapat berpengaruh terhadap proses persaingan. Pemahaman ini akan 
membantu pembuat kebijakan untuk bisa mengevaluasi dengan lebih baik 
apakah kebijakan-kebijakan pemerintah tertentu, seperti misalnya dalam 
bentuk hukum persaingan usaha, proteksi industri atau perdagangan, dsb 
dapat menciptakan suatu manfaat luas atau justru dapat merugikan bagi 
masyarakat dan bagi negara.

Kebijakan perdagangan dan kebijakan persaingan pada intinya merupakan 
langkah dan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menentukan 
condition of competition antara produsen dan konsumen barang dan jasa yang 
beroperasi di pasar masing-masing. Fungsi utamanya adalah untuk memerangi 
prilaku anti-kompetisi dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi dimana 
konsumen menikmati harga yang lebih murah, pilihan yang lebih banyak 

I.
PENDAHULUAN
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dan kualitas produksi yang lebih baik, sementara produsen menikmati biaya 
produksi yang lebih murah dengan iklim kompetisi yang lebih sehat. 

Namun, bentuk persaingan yang tidak sehat, disukai atau tidak, akan selalu 
terjadi di dalam dunia nyata. Bentuk anti-persaingan paling terang-terangan 
antar perusahaan di dalam suatu pasar adalah dalam bentuk kesepakatan 
dalam pengaturan harga (dalam bentuk kartelisasi) atau dalam bentuk kolusi 
implisit jika kesepakatan pengaturan harga yang dilakukan dibuat secara 
tidak terang-terangan. Pengaturan harga oleh para perusahaan yang bersaing 
sangat merugikan bagi konsumen. Pesaing berkolusi untuk menetapkan harga 
setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan harga bila mereka bersaing dalam 
merebut konsumen. Terkadang mereka menetapkan harga dasar (floor price), 
yaitu harga dimana anggota kartel tidak akan menjual produknya dengan 
dibawah harga tersebut. Konsumen akan menjadi ragu dan dirugikan karena 
mereka diharuskan untuk membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan 
apabila ada persaingan yang lebih kompetitif. Produsen besar diuntungkan 
karena mereka menerima keuntungan yang besar, tetapi efisiensi tidak 
ditingkatkan. Perusahaan-perusahaan yang berkolusi akan bertindak seolah-
olah sebagai monopolis, tetapi tidak memproduksi dengan biaya rendah atau 
efisiensi maksimum. Dengan kata lain mereka semata-mata berkonspirasi 
hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Namun, dapat kita sadari bahwa tidaklah mudah dalam menelusuri apakah 
suatu persaingan usaha dapat dikatakan terjadi kolusi atau tidak. Terkadang 
kita menjumpai harga yang sama dari semua penjual di pasar. Apakah ini 
merupakan bukti dari adanya praktek pengaturan harga (kolusi). Sulit untuk 
dipastikan tanpa adanya analisis penulisan yang lebih dalam. Penetapan 
harga yang sama yang dilakukan oleh penjual-penjual tersebut, mungkin saja 
disebabkan karena adanya persaingan pasar yang ketat atau pasar tersebut 
melakukan persaingan di dalam harga. Sebagai contoh, didalam industri 
penerbangan, perusahaan-perusahaan penerbangan akan selalu menyamakan 
harga dengan perusahaan lainnya semata-mata karena mereka bersaing dan 
bukan semata-mata karena berkolusi.

Di dalam mendeteksi adanya prilaku kolusi pada industri, terdapat dua aliran 
pemikiran organisasi industri yang saling berseberangan satu sama lainnya. 
Aliran pemikiran yang pertama, adalah structur-conduct-performance 
school (SCP). Pemikiran dari structure-conduct-performance atau SCP ini 
berpendapat bahwa praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat atau 
kekuatan monopoli yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat dipengaruhi 
oleh besarnya tingkat konsetrasi pasar yang dimiliki oleh industri tersebut. 
Chemberlein menyatakan bahwa terdapat suatu titik kritis pada tingkat 
konsentrasi pasar tertentu, dimana suatu perusahaan akan menyadari bahwa 
ketergantungan mereka dengan perusahaan pesaingnya adalah bersifat saling 
menguntungkan, dan akan saling bertindak seperti layaknya monopolis di 
dalam pasar. Sehingga, aliran SCP menyimpulkan bahwa praktek-praktek 
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kolusi suatu perusahaan di dalam pasar, tergantung dari tingkat konsetrasi 
yang dimiliki oleh pasar tersebut. Sebagai contoh, Chamberlien menyimpulkan 
bahwa recognition of interdependence terjadi ketika 8 perusahaan terbesar di 
dalam suatu industri memiliki pangsa pasar sebesar 70% atau lebih. Bahkan 
Adam Smith pernah menyatakan sebagai berikut:

“People of the same trade seldom meet together, even for merriment and 
diversion. But the conversation ends in a conspiracy against the public, 
or in some contrivance to raise price”

Namun pemikiran dari SCP ini ditentang keras oleh aliran pemikiran chicago 
school. Menurut Demsetz (Chicago school), prilaku perusahaan tidak 
dipengaruhi oleh tingginya tingkat konsentrasi dan tingkat keuntungan dari 
pasar, tetapi tingginya tingkat konsentrasi dan tingkat keuntungan yang 
dimiliki oleh suatu perusahan, semata-mata disebabkan oleh tingkat efisiensi 
yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Menurut pandangan ini, hanya 
perusahaan yang efisien atau inovatif saja yang dapat menarik konsumen 
dengan memberikan harga yang lebih rendah atau barang yang lebih baik 
sehingga perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan tingkat keuntungan 
yang lebih tinggi dengan kekuasaan pasar yang lebih besar. Sehingga, masing-
masing perusahaan di dalam pasar memiliki posisi kompetisi yang sama satu 
dengan yang lainnya, dimana masing-masing perusahaan tidak memiliki prilaku 
strategik (kekuatan pasar) untuk menghambat kompetisi dari pasar tersebut. 
Menurut aliran chicago school, adanya prilaku persaingan usaha yang tidak 
sehat lebih disebabkan oleh adanya peran pemerintah di dalam pasar. 

Kolusi merupakan salah satu perilaku anti persaingan yang sangat dilarang 
didalam hukum persaingan. Hal ini karena dampaknya yang besar terhadap 
kesejahteran masyarakat. Hal ini dapat kita lihat didalam penggunaan pasal 
mengenai kolusi dimana otoritas persaingan menggunakan pendekatan 
perse illegal dimana otoritas persaingan tidak perlu dilakukan pembuktian 
dampaknya kepada persaingan. Namun sulitnya pembuktian hal tersebut, 
karena diperlukan bukti berupa perjanjian tertulis atau bentuk kesepakatan 
lainnya dari perusahaan yg terlibat didalam kolusi tersebut.

Dengan memperhatikan hal-hal seperti itulah penulis mencoba melakukan 
sebuah paparan tentang kolusi berdasarkan studi literatur dan beberapa 
contoh di negara lain.

1.2  Perumusan Masalah
Seperti diutarakan di atas, wewenang KPPU sebagai otoritas pengawas persaingan 
terkait dengan kolusi ini sangat besar. Bahkan terdapat beberapa pasal yang 
mengatur hal yang sama didalam di dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 
tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tentu saja 
menggunakan kewenangan tersebut tidaklah semudah membalikkan tangan. 
Apalagi sulitnya mendapatkan bukti perjanjian kegiatan tersebut.
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Karena itulah, maka pemahaman terhadap kolusi ini menjadi begitu penting 
bagi staf KPPU. Pemahaman akan memudahkan staf KPPU dalam melihat 
beberapa aspek persaingan usaha yang bersentuhan dengan kolusi. Staf KPPU 
akan memiliki kemampuan yang memadai untuk mendeteksi tanda-tanda 
adanya indikasi kolusi dan saat menangani kasus-kasus kolusi. Pemahaman 
akan menjadi tools yang membentuk kerangka berfikir dalam melakukan 
penyelidikan dan pembuktian terhadap kolusi yang menyebabkan kerugian 
dimasyarakat.

1.3  Tujuan Penulisan
Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan (deskripsi) mengenai kolusi. 
Secara khusus, tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong untuk melakukan kolusi
2. Mengetahui indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi 

kolusi
3. Mencari metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi kolusi

1.4  Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan pemahaman sehingga tujuan pengungkapan ini bisa 
dicapai dengan baik, maka penulis menyusun uraian dengan sistematika 
sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
Bab II Tinjauan Literatur
Bab III Metode Untuk Mendeteksi Kolusi
Bab IV Kesimpulan dan Saran
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II.
TINJAUAN LITERATUR

DALAM pasar yang kompetitif, masing-masing perusahaan tidak bisa 
mempengaruhi pasar dan output yang dihasilkan kecil sehingga nantinya mereka 
tidak bisa mempengaruhi harga. Sedangkan dalam pasar monopoli, hanya ada 
satu perusahaan di dalam industri dan perusahaan tersebut bersifat price maker. 
Persamaan dari kedua pasar tersebut adalah masing-masing perusahaan tidak bisa 
mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh perusahaan lainnya sehingga tidak 
ada saling ketergantungan dan tidak ada pengambilan keputusan yang saling 
mempengaruhi (interdependence) antar masing-masing perusahaan. 

Inilah karakteristik utama yang membedakan pasar oligopoli dengan kedua pasar 
tersebut, dimana dalam pasar oligopoli karena hanya terdiri dari beberapa (few) 
perusahaan  suatu perusahaan bisa mempengaruhi harga pasar dan juga keuntungan 
perusahaan pesaing. Oleh karena itu suatu perusahaan harus mempertimbangkan 
perilaku dari perusahaan pesaing untuk menentukan kebijakan dan reaksi apa yang 
terbaik bagi perusahaan tersebut, sehingga dikatakan ada saling ketergantungan 
dan pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi (interdependence) antar 
masing-masing perusahaan. Ciri-ciri lain dari pasar oligopoli selain hanya ada 
beberapa perusahaan di dalam pasar dan adanya saling ketergantungan dan saling 
mempengaruhi antar perusahaan, adalah adanya hambatan masuk ke dalam 
pasar yang biasanya disebabkan oleh adanya regulasi dan pemberian lisensi oleh 
pemerintah.  

Setidaknya ada beberapa penyebab terjadinya struktur pasar oligopoli di suatu 
industri, yaitu: 

1. Adanya usaha dari perusahaan untuk berproduksi didasarkan atas economies 
of scale. Hal tersebut menyebabkan ada perusahaan dominan yang mampu 
menurunkan average costnya sehingga mencapai titik yang rendah dan tercapai 
efisiensi.  Average cost yang rendah ini merupakan hambatan masuk (barrier to 
entry) bagi perusahaan-perusahaan baru yang ingin masuk ke dalam pasar. 

2. Adanya pemberian fasilitas oleh pemerintah seperti lisensi dan pemberian hak 
paten.

3. Karena adanya kolusi yang dilakukan oleh sektor swasta, termasuk kombinasi 
kekuasaan dan penguasaan sumber-sumber faktor produksi. 



34 Jurnal Persaingan USaha

Metode untuk Mendeteksi Kolusi

Sebenarnya pasar oligopoli sendiri dibagi menjadi dua, yaitu cooperative oligoply 
dan noncooperative oligopoy. Pada cooperative oligopoly suatu pasar hanya terdiri 
dari beberapa perusahaan dan mereka melakukan kerjasama untuk mengkoordinasi 
tindakan mereka agar bisa memaksimalkan keuntungan bersama-sama (joint 
profit), biasanya mereka melakukannya dalam bentuk kartel. Sedangkan pada  
noncooperative oligopoly suatu pasar juga terdiri dari beberapa perusahaan 
namun masing-masing perusahaan berdiri sendiri (independent) dan tidak saling 
bekerjasama untuk memaksimalkan keuntungan. Bahkan karena hanya ada 
beberapa perusahaan dan masing-masing perusahaan tersebut berdiri sendiri 
dan tidak saling bekerja sama, masing-masing perusahaan harus secara hati-hati 
mempertimbangkan bagaimana tindakan mereka akan mempengaruhi perusahaan 
pesaing dan bagaimana perusahaan pesaing akan bereaksi terhadap tindakan yang 
dilakukan oleh perusahaan oligopolis tersebut.

Tiga model pasar oligopoli yang paling dikenal adalah model oligopoli Cournot, 
model oligopoli Bertrand dan model oligopoli Stackelberg. Dalam model Cournot 
dan Stackelberg, perusahaan menentukan banyaknya output yang diproduksi dan 
membiarkan pasar yang menentukan harga dari output yang ditawarkan tersebut. 
Sehingga kedua model oligopoli tersebut sering disebut juga dengan Quantity-
Setting Oligopoly. Sedangkan dalam model Bertrand, perusahaan yang menentukan 
harga output terlebih dahulu dan menjual output  tersebut sesuai dengan banyaknya 
permintaan yang diperoleh dari harga yang ditawarkan tersebut. Sehingga model 
oligopoli Bertrand sering disebut juga dengan Price-Setting Oligopoly. Dalam model 
Cournot dan Bertrand, semua perusahan bertindak dalam waktu yang bersamaan, 
sedangkan dalam model Stackelberg ada satu perusahaan yang menentukan tingkat  
output terlebih dahulu sebelum perusahaan-perusahaan pesaing menentukan 
tingkat output  (perusahaan-perusahaan pesaing hanya akan bereaksi), sehingga 
model Stackelberg juga dikenal dengan nama model leader-follower.

2.1. Model Oligopoli Cournot  
Model oligopoli ini pertama kali diperkenalkan oleh ekonom asal Perancis 
yang bernama Augustin Cournot pada tahun 1883. Model Cournot ini 
mencoba menjelaskan pasar oligopoly yang hanya terdiri dari dua perusahaan 
(duopoli) dan mengasumsikan tiap-tiap perusahaan menganggap output yang 
dihasilkan oleh pesaingnya tetap. Satu hal yang penting dari model Cournot 
ini adalah dikenal adanya fungsi reaksi (reaction function). Fungsi reaksi 
menunjukkan besarnya output yang akan diproduksi oleh suatu perusahaan 
untuk memaksimumkan keuntungan, dengan berdasarkan output yang 
diproduksi oleh perusahaan lain. 
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Gambar 2.11

Kurva Reaksi Dan Keseimbangan Pada Model Oligopoli Cournot

Gambar 2.1 menunjukkan kurva reaksi Cournot dari kedua perusahaan dan 
titik keseimbangan Cournot. Perlu diingat disini bahwa kurva reaksi dari 
perusahaan A menunjukkan jumlah output yang diproduksi oleh perusahaan 
tersebut (QA), dengan berdasarkan atas jumlah output yang diproduksi oleh 
perusahaan B (QB). Demikian juga, sebaliknya, kurva reaksi dari perusahaan 
B menunjukkan jumlah output yang diproduksi dari prushaan B (QB), dengan 
berdasarkan atas jumlah output yang diproduksi oleh perusahaan A (QA). 
Selain itu, diperlihatkan pula bahwa titik keseimbangan Cournot berada 
pada titik perpotongan dari kurva reaksi kedua perusahaan. Dimana, pada 
titik ini, masing-masing perusahaan telah memaksimalkan keuntungannya 
masing-masing, berdasarkan atas output pesaingnya. 

Sekarang, bagaimana jika alih-alih kedua perusahaan tersebut tidak saling 
berkompetisi, kedua perusahaan tersebut justru saling berkolusi dan bekerja 
sama satu sama lainnya? Jika kasus tersebut terjadi, kemungkinan besar kedua 
perusahaan tersebut akan menetapkan output yang dapat mamaksimalkan 
keuntungan total (total profit) kedua perusahaan. Dan, kemungkinan besar 
pula mereka akan membagi pangsa pasar, sehingga keuntungan yang didapat 
dari kedua perusahaan tersebut akan semakin besar 

Jika kolusi di dalam industri tersebut terjadi, implikasi yang didapat adalah 
kedua perusahaan tersebut akan memproduksi output lebih sedikit dan menerima 
keuntungan lebih besar daripada ketika kedua perusahaan tersebut berada pada 
keseimbangan Cournot. Pada figur di atas dijelaskan juga bahwa output kompetitif 
akan didapatkan ketika harga pasar sama dengan MC pasar. Sehingga, pada kondisi 
kompetitif, masing-masing perusahaan akan memproduksi output yang lebih besar 
dan masing-masing perusahaan akan mendapatkan normal profit. Kesimpulan 

1 Pyndick, Robert, S,  dan, Daniel L, Rubinfeld, Microeconomics, 5th Edition, Prentice Hall: New Jersey, 
2001. Hal 435
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yang dapat ditarik dari kasus diatas adalah hasil akhir dari keseimbangan Cournot 
akan menguntungkan perusahaan daripada ketika perusahaan-perusahaan 
tersebut berada pada kondisi kompetitif. Tetapi akan lebih menguntungkan lagi 
jika perusahaan-perusahaan tersebut saling berkolusi.

2.2. Model Oligopoli Stackelberg  
Model oligopoli Stackelberg ini dikenalkan oleh ekonom asal Perancis bernama 
Heinrich Von Stackelberg pada tahun 1934. Jika pada model oligopoli Cournot 
kedua perusahaan mengambil keputusan pada saat bersamaan maka pada model 
oligopoli Stackelberg, ada satu perusahaan yang membuat keputusan dalam 
memproduksi output terlebih dahulu, lalu baru diantisipasi oleh perusahaan 
lain. Perusahaan yang membuat keputusan terlebih dahulu dikenal dengan nama 
Stackelberg leader sementara perusahaan yang membuat keputusan terakhir 
disebut follower, oleh sebab itu model oligopoli Stackelberg ini juga dikenal 
dengan nama model Leader-Follower. Menurut model ini perusahaan yang 
bertindak sebagai  leader  akan menentukan output yang akan diproduksi terlebih 
dahulu lalu perusahaan lain yang bertindak sebagai  follower  baru memproduksi 
output yang akan memberikan keuntungan maksimum bagi mereka dengan 
mempertimbangkan output yang diproduksi oleh perusahaan  leader.

Berbeda dengan model oligopoli Cournot, dimana tingkat keuntungan kedua 
perusahaan akan sama pada titik keseimbangan (jika kedua perusahaan 
mempunyai fungsi biaya yang sama), maka pada model oligopoli Stackelberg 
ini perusahaan yang bertindak sebagai leader akan menikmati tingkat 
keuntungan yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang bertindak sebagai 
follower. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang bertindak sebagai 
leader tersebut bisa memproduksi output yang lebih banyak dibandingkan 
perusahaan yang bertindak sebagai follower.

2.3. Model Oligopoli Bertrand  
Model oligopoli ini dikenalkan oleh Joseph Bertrand pada tahun 1883 yang juga 
berasal dari Perancis. Bertrand melalui model ini, mengkritik model oligopoli yang 
dikembangkan oleh Cournot. Ia tidak setuju dengan anggapan Cournot bahwa 
harga akan ditentukan oleh pasar dan perusahaan oligopolis hanya menentukan 
output saja tanpa menetapkan harga. Sehingga Bertrand beranggapan bahwa model 
Cournot gagal menjelaskan mekanisme bagaimana harga akan ditentukan.

Jadi dalam model oligopoli Bertrand ini, perusahaan akan menentukan dan 
menetapkan harga dan bukan menetapkan  output, oleh karena itu model oligopoli 
Bertrand ini dikenal juga dengan nama price-setting oligopoly. Hal inilah yang 
membedakan antara model oligopoli Bertrand dan model oligopoli Cournot 
maupun Stackelberg. Dimana dalam model oligopoli Cournot dan Stackelberg 
perusahaan menetapkan  output  dan membiarkan harga ditetapkan oleh pasar.  
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Gambar 2.22

Kurva Reaksi dan Keseimbangan Pada  Model Oligopoli Bertrand

Gambar 2.2 di atas memperlihatkan keseimbangan pada pasar oligopoli 
Bertrand  ketika dua perusahaan menjual barang yang terdiferensiasi. 
Permintaan setiap perusahaan tergantung kepada harganya sendiri dan harga 
pesaingnya. Kedua perusahaan menetapkan harga bersamaan. Perpotongan 
kurva reaksi perusahaan 1 dan perusahaan 2 menunjukkan Nash equilibrium. 
Jika kedua perusahaan melakukan kolusi (menentukan tingkat harga bersama-
sama dan bukannya menetapkan sendiri-sendiri (independently), maka harga 
yang ditetapkan semakin tinggi dan tingkat keuntungan yang diperoleh 
masing-masing perusahaan juga akan semakin besar.

 
2 Pyndick, Robert, S, dan, Daniel L, Rubinfeld, Microeconomics, 5th Edition, Prentice Hall: New Jersey, 

2001. Hal 440

Dalam model oligopoli Bertrand, jika konsumen mempunyai informasi yang 
lengkap dan perusahaan memproduksi barang yang homogen, maka para 
konsumen tersebut akan membeli barang yang mempunyai harga yang lebih 
murah. Jadi dalam model Bertrand untuk barang homogen, perusahaan yang 
mampu menetapkan harga yang lebih murah dari perusahaan pesaing akan 
mengambil seluruh pangsa pasar. Akan tetapi bila ada satu perusahaan yang 
menurunkan harga maka hal ini juga akan direspons oleh perusahaan pesaing 
dengan menurunkan harga pula supaya tidak kehilangan pangsa pasar. 

Proses terjadinya penurunan harga oleh perusahaan-perusahaan tersebut akan 
terus berlanjut dan hanya akan berakhir ketika harga sama dengan marginal 
cost atau pada tingkat harga kompetitif. Kondisi yang berbeda terjadi bila 
barang yang diproduksi oleh masing-masing perusahaan terdiferensiasi. 
Dimana bila ada satu perusahaan yang menjual barangnya lebih murah 
dibandingkan perusahaan pesaingnya, perusahaan tersebut tidak akan 
mengambil seluruh pangsa pasar tetapi hanya sebagian saja, hal ini terjadi 
karena terdapat perbedaan preferensi dari konsumen.

Kurva reaksi perusahaan 2 

Ekuilibrium Nash

Kurva reaksi perusahaan 1

P2

P1

Ekuilibrium kolutif
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2.4. Penelitian mengenai Cara Mendeteksi Kolusi
Para ekonom dan praktisi hukum persaingan telah lama mempelajari dan 
menyimpulkan adanya prilaku kolusi yang dimiliki oleh suatu pasar melalui 
mekanisme struktur, prilaku, dan kinerja pasar. Walaupun pangsa dan struktur 
pasar dapat menjadi suatu langkah awal yang berguna dalam menganalisis 
masalah persaingan tidak sehat, namun pangsa dan struktur pasar itu sendiri 
tidak dapat diindikasikan sebagai suatu ukuran dari tindakan yang tepat di 
dalam menandakan adanya prilaku untuk berkolusi. Pada beberapa kasus, 
didalam mendeteksi adanya kolusi, sebagian ekonom lebih terfokus pada 
tindakan dan prilaku strategik dari perusahaan, atau beberapa perusahaan, 
dengan tidak mengindahkan indikasi mengenai struktur pasar sama sekali. 
Dan beberapa ekonom yang lain memfokuskan kepada hasil akhir atau kinerja 
dari suatu perusahaan, atau beberapa perusahaan yang dapat megindikasikan 
suatu perusahaan tersebut melakukan kolusi atau tidak. Adapun, beberapa 
ekonom yang telah melakukan pengujian adanya tindakan kolusi melalui 
struktur, prilaku, dan kinerja pasar, diantaranya adalah sebagai berikut:

2.4.1. Melalui Struktur Pasar
Chamberlin (1933) memperkenalkan adanya prilaku kolusi di dalam 
pasar oligopoli berdasarkan atas reaksi langsung terhadap model 
Cournot. Dimana, diasumsikan bahwa suatu perusahaan di dalam 
pasar oligopoli akan beroperasi dengan cara berinteraksi dengan 
perusahaan-perusahaan pesaingnya di dalam pasar tersebut, baik 
dengan cara berkompetisi maupun dengan cara saling berkolusi. 
Chamberlien beranggapan bahwa terdapat suatu titik kritis pada 
tingkat konsentrasi pasar tertentu, dimana suatu perusahaan akan 
menyadari bahwa ketergantungan mereka dengan perusahaan 
pesaingnya adalah bersifat saling menguntungkan (mutualisme), dan 
akan saling bertindak seperti layaknya monopolis di dalam pasar. Hal 
ini dapat dilakukan baik dengan cara melakukan kolusi, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 

Chamberlien untuk itu menguji bahwa untuk kasus industri tertentu, 
akan terdapat penetapan harga monopoli di dalam struktur pasar 
oligopoli, ketika tingkat konsentrasi industri tersebut melebihi titik 
level tertentu (1933, hal 48).

Teori yang diperkenalkan oleh Chamberlien ini (theory of the 
recognition of interdependence) dapat dijelaskan melalui tingkat 
conjectural variation yang dimiliki industri tersebut. Teori recognition 
of interdependence ini secara mendasar memperkirakan bahwa ketika 
tingkat konsentrasi pasar melewati titik kritis tertentu, parameter a 
(conjectural variation) akan meningkat dari -1 menuju ke tingkat 
+1. dimana, ketika tingkat konsentrasi dibawah titik kritis kinerja 
pasar akan bersifat kompetitif, sedangkan ketika melawati titik kritis 
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kinerja pasar akan cenderung bersifat monopolis.

Sebagaimana besar tingkat rasio konsentrasi yang dapat dikategorikan 
sebagai titik kritis, tergantung dari derajat differensiasi produk, 
perbedaan biaya, dan tingkat diskon yang dimiliki oleh masing-
masing industri3. Uji empiris yang dilakukan oleh Chamberlien 
menyimpulkan bahwa recognition of interdependence terjadi ketika 
8 perusahaan terbesar di dalam suatu industri memiliki pangsa pasar 
sebesar 70% atau lebih (Chamberlien, 1933). Sedangkan, di dalam 
penelitian lain disimpulkan bahwa recognition of interdependence 
akan terjadi ketika 2 perusahaan terbesar didalam suatu industri 
memiiki kombinasi pangsa pasar melebihi 25-35% (Kwoka, 1979). 

Namun, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, analisis 
persaingan yang baik adalah termasuk menganalisis berbagai 
faktor-faktor lain selain struktur pasar. Dengan hanya melihat pada 
tingkat rasio konsentrasi pasar di dalam menyimpulkan adanya 
prilaku kolusi pada sebuah pasar atau tidak, dapat mengakibatkan 
kesalahan yang fatal di dalam analisis prilaku perusahaan. Rasio 
konsentrasi tidak dihitung dalam pasar yang relevan. Mereka juga 
tidak mengikutsertakan perusahaan-perusahaan yang memproduksi 
barang subtitusi dalam permintaan sebagai produk yang dipertanyaan. 
Mereka mungkin memberikan informasi mengenai biaya perusahaan 
untuk masuk dan keluar pasar pada waktu tertentu, informasi umum 
mengenai ukuran perusahaan yang ada pada pasar domestik dan 
reaksi dari pelaku industri terhadap perubahan kebijakan, seperti 
deregulasi atau hambatan perdagangan.

Dari penjelasan dia atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa metode 
untuk mengetahui kemungkinan terjadinya prilaku kolusi sulit untuk 
diidentifikasi. Chamberlain juga menegaskan bahwa walaupun paada 
dasarrnya struktur pasar dianggap dapat mempengaruhi kinerja pasar 
melalui tingkah laku perusahaan-perusahaan yang beroperasi di pasar 
tersebut, namun studi empiris mengenai pengujian hipotesis tersebut 
terbentur pada prilaku pasar yang sulit diukur, misalnya hubungan 
antara prilaku dan kinerja, atau antara prilaku dan struktur pasar.

2.4.2. Melalui Prilaku Pasar
2.4.2.1. Price War
Di dalam teori prisoner dilemma, dapat dikatakan bahwa pada kondisi 
suatu pasar, perusahaan-perusahaan yang berada di dalamnya akan 
dapat lebih memaksimalkan keuntungannya jika perusahaan tersebut 
saling berkerjasama di dalam menentukan harga dan kuantitas 

3 Martin, Stephen. Industrial Economics: Economic Analysis and Public Policy, second edition. Prentice-
Hall Inc. 1994. hal 152
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produknya. Ketika perusahaan-perusahaan tersebut memutuskan 
untuk saling berkolusi, maka keuntungan yang didapat akan lebih 
besar dibandingkan jika perusahaan-perusahaan tersebut saling 
berkompetisi. Sehingga, agar keuntungan yang di dapat menjadi 
maksimal, maka perusahaan-perusahaan tersebut akan membentuk 
semacam perjanjian kerjasama di dalam menentukan output atau 
harga4 (joint profit maximum). Namun, ketika perjanjian kolusi telah 
terlaksana, keuntungan yang didapat akan jauh lebih besar diperoleh 
oleh salah satu perusahaan tersebut, jika salah satu dari perusahaan 
tersebut memutuskan untuk melanggar perjanjian kerjasama atau 
memutuskan untuk keluar dari perjanjian tersebut.

Maka, untuk mengantisipasi agar anggota kolusi tersebut tidak 
melanggar perjanjian untuk berkolusi tersebut, biasanya perjanjian 
kolusi tersebut dibentuk suatu sistem yang mencegah agar 
perusahaan tersebut tidak melanggar perjanjian. Sistem yang ada 
di dalam perjanjian ini adalah dalam bentuk sangsi atau hukuman 
bagi pelanggar perjanjian. Sebagai ilustrasi adalah sebagai berikut, 
jika suatu pasar dimana perusahaan-perusahaan yang terdapat 
di dalamnya menyepakati secara diam-diam untuk membentuk 
kerjasama di dalam mematok harga pasar menjadi sebesar P*. Pada 
kondisi P* masing-masing perusahaan akan menikmati keuntungan 
yang di dapat diatas keuntungan ketika harga bersifat kompetitif. 
Namun keuntungan yang didapat tidak akan sebesar jika perusahaan 
tersebut berbuat “curang” di dalam perjanjian. Jika diandaikan 
perusahaan A memutuskan untuk melanggar perjanjian harga, 
dengan cara menetapkan harga produknya dibawah harga kolusi 
P*. Maka konsumen di dalam pasar akan berpaling untuk membeli 
produk A, sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan A 
menjadi meningkat. Namun, pelanggaran perjanjian yang dilakukan 
oleh perusahaan A akan mendapat sangsi dari anggota-anggota 
perusahaan yang berkolusi. Sangsi atau hukuman yang diberikan oleh 
anggota-anggota tersebut dengan cara menaruh harga pasar dibawah 
biaya operasi dari perusahaan A. ketika ini terjadi perusahaan A 
akan mengalami kerugian karena tidak mampu mempertahankan 
harga barangnya dengan harga pasar. Biasanya periode “hukuman” 
ini berhenti sampai perusahaan A tersebut gulung tikar atau kembali 
menjadi anggota kolusi.

Bagi banyak ekonom IO dan pakar hukum persaingan memanfaatkan 
fenomena “hukuman” harga atau biasa dikenal dengan perang harga 
(price war) ini untuk mengetahui adanya praktek kolusi yang bersifat 
impisit di dalam suatu industri. Diantara ekonom-ekonom yang 

4 Perusahaan-perusahaan di dalam pasar tersebut dapat membentuk kartel, jika perjanjian joint profit 
tersebut dilegalkan oleh pemerintah yang bersangkutan.
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menggunakan fenomena “perang harga” di dalam mengetahui tacit 
implicit adalah sebagi berikut: 

* Bresnahan5

Didalam penelitiannya, Bresnahan mengamati pergerakan pada 
kuantitas total dan harga yang ditawarkan di dalam industri 
otomotif Amerika Serikat ketika terjadi Supply Shock pada tahun 
1955. Bresnahan berpendapat bahwa peningkatan penjualan yang 
disebabkan oleh menurunnya harga otomotif pada periode tersebut 
bukanlah disebabkan adanya peningkatan di dalam permintaan pada 
pasar tersebut, tetapi disebabkan oleh adanya perang harga yang 
terjadi di dalam pasar.

Untuk itu, Bresnahan membentuk hipotesis bahwa fluktuasi harga 
yang terjadi di dalam suatu pasar pada periode tertentu, dapat 
disebabkan oleh adanya kompetisi harga yang dilakukan oleh masing-
masing perusahaan di dalam pasar tersebut, atau disebabkan oleh 
adanya praktek kolusi yang sedang terjadi di dalam pasar tersebut. 
Praktek kolusi yang dimaksudkan disini adalah periode pemberian 
“hukuman” yang dilakukan anggota kelompokan kolusi kepada 
perusahaan-perusahaan yang melanggar perjanjian di dalam kolusi 
tersebut. 

Hipotesis yang digunakan oleh Bresnahan sangatlah jelas. Jika 
penurunan harga pada pasar otomotif lebih disebabkan karena adanya 
kompetisi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut di 
dalam menurunkan harga, maka harga yang ditawarkan oleh masing-
masing perusahaan tersebut akan mendekati biaya marginal yang 
dimiliki oleh perusahaan tersebut, sehingga subtitusi akan terjadi. 
Sebaliknya, jika fluktuasi harga terjadi dikarenakan adanya kolusi 
implicit, maka (P-MC) yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan 
tersebut tidak dipengaruhi adanya subtitusi oleh konsumen ke 
perusahaan lain. Bahkan, meskipun biaya marginal tidak dapat 
ditelusuri, prilaku yang kompetitif atau prilaku yang kolusi bisa 
diketahui dari pergerakan pada harga dan kuantitas yang dimiliki 
oleh industri atau perusahaan di dalam industri otomotif tersebut.

2.4.2.2. Conjectural Variation
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, derajat interaksi (conjectural 
variation) yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di dalam suatu 
pasar merupakan “alat” yang efektif di dalam mengestimasi praktek 
kolusi yang bersifat implisit. Banyak ekonom dari organisasi industri 

5 Timothy F. Bresnahan, Competition and Collusion in the American Automobile Industry: The 1955 
Price War, The Journal of Industrial Economics, Vol. 35, No.4, Juni, 1987, hal457-482.
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yang menggunakan parameter conjectural variation sebagai parameter 
untuk menguji prilaku kolusi suatu industri. Diantaranya ekonom 
seperti Cowling dan Waterson (1976), Makowski (1987), Iwata 
(1974), Clarke dan Davies (1984). 

        

2.4.3. Melalui Kinerja Pasar
Prilaku kolusi yang dimiliki oleh suatu pasar dapat juga ditelusuri 
melalui kinerja, tingkat keuntungan, atau PCM yang dimiliki di dalam 
pasar tersebut. Menurut Martin, tingkat keuntungan yang tinggi dan 
tingkat konsetrasi yang tinggi dari suatu pasar, dapat menandakan 
bahwa di dalam pasar tersebut terjadi prilaku kolusi (market power 
theory) atau semata-mata perusahaan-perusahaan di dalam pasar 
tersebut memiliki tingkat efisiensi yag tinggi (efficiency hypothesis), 
sehingga dapat menetapkan harga jauh di atas biaya marginal. 

Di dalam penelitiannya, Martin melakukan pengujian tingkat 
keuntungan industri terhadap kasus industri manufaktur di Amerika 
Serikat pada tahun 1998. Hipotesis market power akan terbukti jika 
tingkat keuntungan yang dimiliki perusahaan kecil hampir sama 
dengan tingkat keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan besar. 
Tingkat keuntungan yang sama besar yag dimiliki oleh perusahaan 
kecil dan perusahaan besar di dalam industri tersebut menandakan 
adanya kolusi didalam harga antara perusahaan besar, yang pada 
akhirnya juga akan menguntungkan perusahaan kecil. Di lain pihak, 
hipotesis efficiency-profitability akan terbukti jika tingkat keuntungan 
untuk perusahaan menurun dengan mengecilnya pangsa pasar 
perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan besar dapat menikmati 
skala ekonomi yang lebih besar dan adanya keunggulan yang inherent 
dengan semakin besarnya sebuah perusahaan.

2.5. Metode penelitian 
Dalam penulisan kertas kerja, penulis menggunakan metode analisa deskriptif 
yaitu berusaha menggambarkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya 
kolusi, indikaotr-indikator yang mengindetifikasikan kolusi dan metode yang 
dapat digunakan untuk mendetetksi kolusi. Data sekunder pada penulisan 
kertas kerja adalah melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data 
juga menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari buku, 
dokumen, dan literatur terutama yang berkaitan dengan kolusi.
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III.
METODE UNTUK MENDETEKSI KOLUSI

3.1. Gambaran Umum
HUKUM persaingan bertujuan untuk menghilangkan praktek bisnis yang 
menghambat yang membuat atau menghambat perusahaan untuk bebas 
berkompetisi dengan perusahan lainnya didalam suatu pasar. Hukum persaingan 
menyadari bahwa dampak dari tindakan anti kompetitif  kepada masyarakat 
akan sangat besar. Oleh karena itu, hukum persaingan memberikan wewenang 
kepada otoritas persaingan utuuk menghentikan tindakan tersebut. Secara umum 
tindakan yang dilarang didalam hukum persaingan terbagi menjadi 3 kategori:

1. Collusive arrangements, kesepakatan atau kesepahaman antar beberapa 
perusahan untuk membatasi persaingan diantara mereka atau untuk 
menghambat perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar.

2. Penyalahgunaan kekuatan pasar yang dilakukan oleh perusahan dominan 
di dalam pasar.

3. Merger, akusisi atau pengambil alihan yang akan menyebabkan 
berkurangnya kompetisi atau menciptakan hambatan masuk.

Beberapa perilaku dengan jelas berdampak kepada kompetisi dan kurang didukung 
oleh alasan ekonomi dan pembenaran secara sosial sehingga benar-benar dilarang. 
Ini merupakan yang tidak perlu untuk dibuktikan dampaknya kepada pasar. 
Tindakan tersebut diantaranya penetapan harga oleh kartel, pembatasan output, 
tender kolusif dan bid rigging dan pembagian pasar. Pelarangan terhadap tindakan 
tersebut tidak hanya dalam bentuk perjanjian tertulis tetapi juga perjanjian tidak 
tertulis dan tindakan yang dilakukan secara bersama. 

3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perusahaan untuk Melakukan 
Kolusi
1. Jumlah dan ukuran dari penjual dan pembeli
Jumlah penjual atau perusahan menjadi penting, dimana hal ini dapat 
diunakan sebagai batasan mengenai industri yang memiliki keuntungan 
yang besar untuk melakukan kolusi. Kecenderungan untuk melakukan 
kolusi bervariasi dengan jumlah perusahan yang independen. Sebagai 
gambarn umum, perusahaan akan mengabaikan kemampuan mereka untuk 
mempengaruhi harga ketika jumlah perusahan lebih besar dari sepuluh atau 
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dua belas perusahan. Hal ini karena ketika mereka melakukan tindakan untuk 
merubah harga akan diikuti oleh perusahan lainnya. Selain itu banyaknya 
perusahan membuat koordinasi menjadi lebih sulit dilakukan. Dengan 
banyaknya perusahan yang ada didalam pasar membuat perusahan yang 
melakukan kolusi mengalami kesulitan didalam mengetahui perusahaan 
yang melakukan kecurangan. Sebagian besar ekonomis menganggap bila 4 
perusahan menguasai lebih dari 50% pangsa pasar memiliki kemungkinan 
yang lebih besar untuk mealkukan kolusi.

2. Differensiasi produk
Kerjasama untuk menentukan harga diatas harga kompetitif akan menjadi 
lebih sulit untuk berhasil ketika produk tersebut tidak homogen. Tidak 
homogennya suatu produk akan menyebabkan negosiasi dan pendeteksian 
kecurangan akan menjadi lebih sulit untuk dilakukan.

3. Hambatan masuk
Hambatan masuk yang tinggi akan menyebabkan tidak adanya perusahan 
baru yang akan masuk ke dalam pasar ketika perusahaan mengenakan harga 
yang tinggi. Secara umum terdapat tiga jenis hambatan masuk:

- Product differentiation
- Absolute cost
- Economies of large scale

Tingginya hambatan masuk akan menyebabkan perusahaan baru mengalami 
kesulitan untuk masuk ke dalam pasar, Hal ini akan mempermudah perusahan 
yang ada di dalam pasar untuk melakukan kolusi, dimana kenaikan harga 
yang terjadi tidak akan membuat perusahaan baru masuk ke dalam pasar. 

4. Tipe kompetisi
Jika produk homogen, kompetisi harga merupakan satu-satunya cara untuk 
menarik konsumen dari perusahaan pesaing. Oleh karena itu kolusi yang 
mengeliminasi presaingan harga akan menyebabkan keuntungan yang diperoleh 
perusahan menjadi lebih besar. Namun bila kompetisi yang terjadi bukan 
merupakan kompetisi harga tetapi dalam bentuk iklan, kualitas produk, pelayanan 
konsumen dan lain sebagainya kolusi akan semakin sulit untuk dilakukan.

5. Integrasi vertikal
Kolusi lebih mungkin terjadi jika semua perusahan terbesar bersaing pada tiap 
level distribusi yang sama. Dengan adanya integrasi vertical, akan mempersulit 
pengawasan terhadap perusahaan yang akan melakukan kecurangan. 

6. Pertumbuhan permintaan
Pengawasan terhadap kecurangan didalam kolusi menjadi lebih sulit ketika 
permintaan mengalami perubahan. Hal ini karena perusahaan yang dicurangi tidak 
akan kehilangan konsumennya tetapi akan mengalami pengurangan pertumbuhan 
permintaan. Sedangkan bila permintan mengalami penurunan, godaan untuk 
membatalkan perjanjian akan menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu dapat 
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disimpulkan bahwa resesi merupakan salah satu musuh utama dari kolusi.

7. Rasio biaya tetap dan biaya variable terhadap total biaya
Kebangkrutan suatu perusahan dan kompetisi yang tidak stabil lebih 
sering terjadi ketika proporsi biaya tetap terhadap total biaya besar. Hal ini 
menyebabkan manfaat dari kolusi akan menjadi lebih besar. Oleh karena 
itu, probabilitas terjadinya kolusi akan menjadi lebih besar ketika proporsi 
biaya tetap terhadp total biaya produksi besar.

8. Transportation cost
Ini merupakan salah satu faktor implisit dari faktor yang dapat menyebabkan 
terjadinya kolusi. Biaya transportasi yang tinggi akan membuat keuntungan 
yang diperoleh oleh perusahan menjadi lebih besar ketika melakukn kolusi 
dalam suatu wilayah. Biaya transprotasi yang tinggi akan membatasi 
geographic market suatu produk, sehingga perusahaan dari wilayah lain 
tidak dapat masuk dan bersaing ke dalam pasar tersebut.

9. Import
Di dalam pasar bebas, setiap kolusi dibatasi oleh kompetisi dengan perusahan 
asing. Kebijakan pemerintah baik berupa kuota produk dan tarif dapat 
mendorong terjadinya kartel.

10. Ekspektasi terhadap keuntungan masa depan
Semakin jelas dan semakin sama ekspektasi perusahaan terhadap variable masa 
depan seprti pangsa pasar, harga dan keuntungan akan membuat mereka membuat 
kesepakatan informal atau tacit collusion. Akan menjadi lebih sulit bagi mereka 
untuk sepakat terhadap bagian keuntungan kartel jika mereka tidak sepakat 
terhadap apa yang akan terjadi terhadap biaya produksi, harga dan pangsa 
pasar mereka dan pesaingnya dimasa depan. Perusahaan yang menganggap akan 
memperoleh pangsa pasar yang lebih besar di masa depan tidak akan mau mencapai 
kesepakatan dengan menggunakan dasar pangsa pasar sekarang.

11. Kesadaran bersama terhadap keadaan saling bergantungan
Semakin banyak perusahaan menyadari bahwa kebijakan mereka terhadap 
harga, produksi dan lain-lain bergantung terhadap perusahaan lain akan 
membuat kemungkinn terjadinya kolusi menjadi lebih besar. Perusahaan akan 
lebih menyadari ketrgantungan interaksi mereka dengan semakin sedikitnya 
produsen atau penjual. 

3.3. Indikator ekonomi yang mengindikasikan adanya kolusi
Dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya 
kolusi, otoritas pengawasan persaingan masih bisa memperkirakan adanya 
perilaku kolusi walupun tidak mendapatkan bukti nyata baik berupa 
perjanjian atau kesepakatan secara lisan. 

Beberapa variabel ekonomi dibawah ini bisa digunakan untuk membuktikan 
adanya kolusi:
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1. Perubahan didalam pangsa pasar
Dengan adanya kolusi, pangsa pasar perusahaan dominan di dalam pasar dalam 
jangka panjang cenderung tidak mengangalami perubahan. Kadang-kadang 
perusahan yang melakukan kolusi di dalam waktu jangka panjang membiarkan 
pangsa pasarnya mengalami sedikit penurunan terhadap perusahaan yang lebih 
kecil atau baru untuk mempertahankan harga monopoli dan keuntungan yang 
besar. Oleh karena itu, perubahan didalam pangsa pasar harus diteliti lebih lanjut 
apakah hal ini disebabkan oleh adanya kolusi atau karena adanya sebab lain.

2. Elastisitas permintaan
Ketika elastisitas permintaan suat produk inelastic, harga, pendapatan total 
dan keuntungan dapat ditingkatkan dengan mengurangi jumlah produk yang 
dijual. Oleh karena itu, jika permintaan bersifat inelastic pada harga sekarang 
didalam pasar, kolusi bukan merupakan cara yang tepat untuk mengenakan 
harga monopoli.

3. Tren dan besarnya profit
Jika tingkat keuntungan suatu industri tinggi dan tidak normal didalam periode 
jangka panjang, hal ini dapat merupakan suatu indikasi adanya kolusi. Namun, 
keuntungan yang tinggi tersebut belum tentu disebabkan oleh kolusi. Hal itu bisa 
juga disebabkan oleh sangat efisiennya suatu perusahan bila dibandingkan dengan 
perusahaan lainnya. Pada masa adanya kolusi, keuntungan perusahaan kecil akan 
tumbuh lebih besar bila dibandingkan dengan perusahaan besar. Hal tersebut 
karena perusahan kecil memiliki kecenderungan untuk tidak ikut melakukan 
kolusi dan berusaha untuk meningkatkan pangsa pasarnya atau mengembangkan 
outputnya, dimana perusahaan besar harus mempertahankan output untuk 
menjaga harga kolusi di dalam pasar. Selanjutnya keuntungan perusahan besar 
dan kecil akan semakin menurun dengan semakin meningkatnya persaingan non 
harga dan perusahaan baru masuk ke dalam pasar, dimana keuntungan perusahan  
kecil akan turun lebih besar dibandingkan dengan perusahaan besar.

4. Harga, output, dan kapasitas produksi
Kenaikan harga dan kapasitas tidak terpakai dan semakin menurunnya output 
merupakan salah satu tanda adanya kolusi. Kenaikan harga dan kenaikan 
kapasitas tidak terpakai yang tidak disebabkan oleh perubahan permintaan, 
biaya produksi merupakan salah satu indikasi adanya kolusi. Penolakan untuk 
memberikan diskon pada saat adanya kapaitas tidak terpakai merupakan 
salah satu tanda adanya tacit collusion.

5. Pengumuman dan pertukaran informasi ekonomi
Pertukaran informasi mengenai biaya, keuntungan dan terutama harga 
merupakan tanda dan implemetasi adanya kolusi. Pertukaran informasi 
akan lebih memfasilitasi kolusi jika perusahaan yang terlibat didalam kolusi 
jumlahnya sedikit. Pertukaran informasi ini kadang dilakukan melalui 
asosiasi. Bentuk informasi yang dilakukan diantaranya melalui pernyataan 
publik mengenai berapa seharusnya harga sebenarnya atau pengumuman 
tentang perubahan harga sebelum diberlakukan.
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6. Diskriminasi harga
Adanya diskriminasi harga merupakan salah satu indikasi adanya kekuatan 
monopoli. Diskriminasi harga yang mengindikasikan adanya kolusi 
adalah diskirminasi harga antar regional atau harga regional yang tidak 
mencerminkan biaya transportasi atau biaya lainnya. Salah satu contoh dari 
hal ini adalah basing point pricing. Basing point pricing merupakan harga 
jual yang ditambahkan dengan biaya transportasi ke daerah tertentu yang 
sudah ditentukan. Harga yang dijual ke konsumen akan menjadi sama pada 
tiap wilayah pemasaran. Ketika lokasi konsumen lebih dekat kelokasi pabrik 
amka baiaya transport yang dibayar akan lebih besar dari biaya sebenarnya. 
Pengenaan harga ini lebih untuk memfasilitasi kolusi antar perusahaan.

7. Price leadership
Price leadership terjadi ketika satu perusahaan atau lebih melakukan perubahan 
harga dan perusahaan lainnya di dalam industri akan mengikuti perubahan harga 
tersebut. Price leadership yang mengindikasikan adanya kolusi adalah ketika 
suatu perusahan menaikkn harga dan harga tersebut diikuti oleh perusahaan 
lainnya. Sedangkan kenaikan harga tersebut tidak disebabkan adanya perubahan 
biaya produksi atau tanpa adanya alasan ekonomi yang mendukung.

3.4. Metode untuk mendeteksi adanya kolusi
Pendekatan ekonomi yang digunakan untuk mendeteksi adanya kolusi biasanya 
dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama, menentukan pasar yang memiliki 
kondisi paling memungkinkan untuk timbulnya perilaku kolusi. Dan tahap kedua 
menentukan apakah harga yang terjadi dimasyarakat merupakan harga yang 
terjadi akibat persaingan atau karena adanya kolusi antar perusahaan.

Salah satu metode yang dapat digunakan otoritas persaingan untuk mendeteksi 
kartel adalah Coordination Failure Diagnostics (CFD) cartel audit6. CFD 
tidak bertujuan untuk mengestimasi kurva permintan dan penawaran tetapi 
mendeteksi keseimbangan yang mengindikasikan adanya kesejahteraan yang 
hilang. Model ini menggunakan 5 proses yang terjadi dipasar yang masing-
masing mempunyai variable-variabel yang berbeda.

Market clearing process akan menyebabkan terjadinya penyesuaian antara 
penawaran dan permintaan untuk mencegah adanya faktor produksi yang 
tidak digunakan dalam bentuk produk yang tidak terjual atau keterlambatan 
distribusi. Variable pada proses ini adalah perbedaan antara jumlah permintaan 
dengan penawaran. Tahap kedua adalah tahap rate-of-return normalization 
process yang menunjukkan efisiensi faktor produksi secara alokatif yang akan 
menciptakan kesejahteraan maksimal. Hal ini tercapai dengan adanya variasi 
di dalam utilisasi kapasitas untuk mencapai pemerataan tingkat pengembalian 

6 Christian Lorenz, Screening markets for cartel detection – collusive marker in the CFD Cartel-audit, 
Institute of public Economics, Munster University, Wilmergasse 6-8, 48143 Munster, Germany.
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sehingga terjadi distribusi pendapatan yang efisien. Variabel yang digunakan 
adalah perbedaan antara tingkat keuntungan dipasar dengan tingkat keuntungan 
di dalam industri secara keseluruhan. Tahap ketiga adalah erosion market 
power process yang akan mencegah perusahan yang ada di dalam pasar akan 
mempunyai posisi dominan akibat adanya kekuatan pasar dengan adanya variasi 
structural yang akan mengurangi posisi dominan. Variable yang digunakan 
adalah indeks konsentrasi. Tahap keempat adalah product innovation process 
yang bertujuan untuk menjamin bahwa perusahan domestik akan tetap 
kompetitif sehingga tidak kehilangan konsumen sehingga ia tidak tertinggal dari 
perusahaan dengan kualitas terbaik didunia. Variable yang digunakan adalah 
pangsa pasar dari produk baru. Tahap kelima adalah technology innovation 
process yang bertujuan untuk akan menjamin perusahaan domestik di dalam 
jangka panjang tidak akan tertinggal dengan perusahaan paling efisien di dunia. 
Varibel yang digunakan adalah  produktivitas tenaga kerja.

7 Christian Lorenz, Screening markets for cartel detection – collusive marker in the CFD Cartel-audit, 
Institute of public Economics, Munster University, Wilmergasse 6-8, 48143 Munster, Germany. Hal 4

Tabel 3.1
Collusive markers in the CFD cartel-audit7

Innovation success hindered by less 
effective firms
Little incentives for productivity gains 
without competition

Process Indikator Characteristics

Market 
Clearing 
Process

Nominal Price Seldom and high volatile of price index
Fiexed prices in cyclical downturns

Capacity Utilization Small capacity utilization
Permanent excess supply

Rate of return 
normalization 
process

Rate of return Oligopolistic excess rate of return, 
reduced by excess capacities or by fixed 
prices in recessions (under fixed cost)

Dysfunctional 
growths of capacities

Excess capacities independent of rate 
of return
Reductions of capacities only by acquisition

Erosion of 
Market Power 
Process

HHI, equivalence 
index number

Concentration ratios show market 
power and oligopoly

Volatility of 
market shares

Small volatility of market shares, 
especially by fixed quotas

Product 
innovations 
process

Market shares of 
new products

Obvious innovation lags

Technology 
innovation 
process

Labor productivity



49Edisi 3 - Tahun 2010

Dicky Ade Alfarisi

Kartel mempengaruhi kelima proses yang terjadi dipasar. Jika indikator 
tersebut menunjukan adanya kegagalan koordinasi pada pasar yang dianalis, 
hal tersebut bias merupakan indikasi adanya kolusi. Perbedaan struktur biaya 
dari perusahan yang melakukan kolusi, membuat sulit bagi mereka untuk 
mencapai kesepakatan harga. Harga yang terjadi biasanya bervariasi dan 
dalam tingkat volatilitas yang tinggi karena perusahaan yang melakukan 
kolusi merubah harga secara bersama-sama dan dalam rasio yang sama 
sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.

Perusahan yang berkolusi akan mempertahankan kapasitas yang tidak 
terpakai untuk mendapatkan kuota yang lebih besar dan untuk mengantisipasi 
pecahnya kesepakatan. Hal ini menyebabkan rendahnya utilisasi kapasitas 
dan adanya kapasitas yang berlebih secara terus menerus. Didalam kolusi 
yang berhasil, anggota kartel akan mendapatkan tingkat pengembalian yang 
lebih tinggi akibat pengenaan harga oligopoli, tetapi nilai ini bisa menjadi 
lebih rendah akibat adanya kapaitas yang berlebih. Pertumbuhan kapasitas 
hanya terjadi melalui akuisisi atau penjulan dari anggota lainnya.

Semakin sedikit perusahan yang berada dipasar akan semakin mudah untuk 
melakukan kolusi. Hal itulah mengapa sebagian besar kartel terjadi atau 
ditemukan pada pasar oligopoly dengan jumlah perusahan kurang dari 10. 
Jumlah tersebut mencerminkan HHI dengan asumsi bahwa perusahaan 
memiliki pangsa pasar yang sama. Pangsa pasar anggota kartel akan cederung 
tetap sehingga tidak mengalami perubahan. Proses inovasi produksi dan 
teknologi yang terjadi di dalam kartel memiliki karakteristik kecilnya insentif 
untuk meningkatkan produktifitas akibat tidak adanya kolusi. Oleh karena 
itu pangsa pasar produk baru dan produktifitas tenaga kerja tetap rendah 
pada pasar yang terdapat kartel.

CFD cartel-audit mendeteksi adanya kolusi melalui dua tahap. Tahap pertama 
memeriksa adanya kelebihan kapasitas, terutama adanya utulisasi kapasitas 
yang rendah dan jumlah perusahaan yang ada didalam pasar. Jika dalam tahap 
pertama ditemukan bahwa jumlah perusahaan lebih kecil dari 10 perusahaan 
dan adanya kelebihan kapasitas produksi, kedua hal tersebut mengindikasikan 
adanya kolusi. Jika kedua indikator tersebut terdapat dalam satu pasar, maka 
prosedur tersebut dilanjutkan kedalam tahap kedua.

Tahap kedua dilanjutkan dengan menganalisis indikator yang sudah dijelaskan 
di atas yang merupakan indikasi adanya kolusi. Dilakukan pemeriksaan 
terhadap perubahan harga nominal apakah sering berubah dan dengan tingkat 
volatilitas yang tinggi. Apakah tingkat keuntungan yang diperoleh normal 
bukan karena harga yang rendah tetapi karena adanya kelebihan kapasitas. 
Indikator lainnya adalah kecilnya fluktuasi perubahan pangsa pasar. Selain 
itu terdapat ketetinggalan di dalam teknologi terutama inovasi produk akibat 
tidak adanya kompetisi.
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Gambar 4.1
CFD Cartel-Audit8

Metode ini hanya menunjukkan indikasi adanya kolusi di dalam suatu pasar 
sehingga sehingga diperlukan analisa lebih jauh untuk membuktikan adanya 
kolusi. Hal ini dikarenakan hal tersebut tidak hanya disebabkan adanya kolusi 
tetapi juga bisa disebabkan oleh karena persaingan yang ketat di dalam pasar. 
Sebagai contoh pergerakan harga yang  terjadi di dalam pasar bisa disebabkan 
oleh adanya persaingan yang ketat antara perusahaan di dalam pasar, dimana 
ketika perusahaan yang satu menurunkan harga jualnya akan diikuti oleh 
perusahaan lainnya. Sedangkan kenaikan harga yang yang dilakukan setiap 
perusahaan di dalam pasar yag tidak berkaitan dengan kenaikan biaya produksi 
merupakan salah satu indikasi adanya kolusi. Oleh karena itu diperlukan 
analisis lebih mendalam untuk mengetahui penyebab terjadinya hal-hal diatas, 
sehingga dapat dindikasikan bahawa hal tersebut disebabkan oleh adanya 
kolusi.

8 Christian Lorenz, Screening markets for cartel detection – collusive marker in the CFD Cartel-audit, 
Institute of public Economics, Munster University, Wilmergasse 6-8, 48143 Munster, Germany. Hal 5

Step 1 (short screen)

START

Equivalence index number < 10 ?

Step 2 (data intensive screen) yes

Seldom and High Volatile change of nominal price-index?

Dysfunctional growths of capacities?

Low value of market share volatility?

Innovation lags caused by lack of competition?

Apply most of the indicators to the researched market, the competition 
authorities should use their specific analysis method.

Excess Capacity?

yes
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DALAM bagian ini akan diuraikan beberapa kesimpulan terhadap uraian yang 
telah dijelaskan dalam beberapa bab sebelumnya. Dan setelah itu akan disampaikan 
beberapa saran yang terkait dengan keberadaan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) sebagai pengawas persaingan usaha di mana kolusi adalah salah 
satu perilaku yang kerap dilakukan oleh pelaku usaha.

4.1.  Kesimpulan
1. Kolusi biasanya terjadi pada pasar yang berbentuk oligopoli dimana 

terjadi saling ketergantungan dan pengambilan keputusan yang saling 
mempengaruhi (interdependence) antar perusahaan didalam pasar.

2. Kolusi dilarang didalam hukum persaingan karena dampaknya yang besar 
terhadap kompetisi dimana akan menghilangkan persaingan di dalam 
pasar sehingga jumlah barang yang dijual akan menjadi lebih sedikit 
dengan harga yang tinggi.

3. Terdapat beberapa indikator ekonomi yang dapat digunakan sebagai 
indikasi adanya kolusi di dalam suatu pasar. Indikator tersebut diantaranya 
adalah Tren dan besarnya keuntungan, harga, output, kapasitas produksi, 
perubahan pangsa pasar dan lain sebagainya.

4. CFD cartel audit merupakan salah satu metode yang dapat digunakan 
oleh KPPU untuk mendeteksi adanya kolusi didalam suatu pasar. Metode 
ini menggunakan indikator-indikator ekonomi yang dapat menunjukkan 
adanya indikasi kolusi.

4.2. Saran
Berkaitan dengan kehadiran kolusi sebagai satrategi pelaku usaha, terdapat 
beberapa saran yang memiliki relevansi kuat dengan hal tersebut, antara lain:

1. KPPU dapat menggunakan metode ini untuk mendeteksi adanya kolusi 
pada industri-industri yang terdapat di Indonesia.  

2. KPPU harus senantiasa mengawasi secara ketat industry yang mepunyai 
indikator-indikator yang sesuai dengan metode CFD cartel audit agar 
tercipta iklim persaingan usaha yang sehat.

IV.
KESIMPULAN DAN SARAN
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ABSTRAKSI

“Pada tanggal 24 Maret 2004 Majelis Komisi Uni Eropa telah 
membacakan putusan bersalah kepada Microsoft karena telah 

melanggar Article 82 EC Treaty dengan melakukan praktek tying 
produk Microsoft Windows dengan Windows Media Player. Strategi 

tying yang dilakukan oleh Microsoft juga banyak dilakukan oleh 
pelaku usaha lain dengan berbagai pertimbangan. Namun demikian 

penerapan strategi tying/bundling ini dapat memberikan dampak 
antipersaingan karena biasanya dilakukan pada produk pengikat 
yang telah memiliki posisi dominan di pasar bersangkutan dengan 

tujuan untuk mentransfer kekuatan pasarnya ke pasar produk terikat. 
Untuk itu penulis ingin membahas mengenai penerapan strategi 

bundling/tying dari kacamata persaingan usaha dengan melihat kasus 
antipersaingan yang dilakukan Microsoft di Eropa dan sudut pandang 
terhadap kasus tersebut melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999”.
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1.1 Latar Belakang Masalah
DALAM perkembangan dunia usaha yang semakin pesat belakangan ini 
pelaku usaha diharuskan untuk dapat menyesuaikan diri agar tetap survive 
terutama supaya tidak terdepak dari persaingan yang semakin ketat. Upaya 
yang dilakukan untuk mengembangkan daya saing pelaku usaha diantaranya 
adalah dengan menerapkan strategi bisnis yang tepat yang sejalan dengan motif 
perusahaan untuk melakukan profit maximization. Salah satu upaya strategi 
bisnis tersebut dapat dilakukan dengan cara menerapkan strategi jual paket 
(untuk selanjutnya disebut bundling) dan jual ikat (untuk selanjutnya disebut 
tying-in) dalam mengemas serta menjual produk kepada konsumen. 

Beberapa perusahaan besar di Indonesia telah mengembangkan strategi bundling 
tersebut dalam menjual produk mereka. Salah satunya adalah perusahaan 
operator telepon seluler Mobile-8 serta Bakrie Telecom yang menjual paket 
perdana voucher satu paket dengan pesawat telepon seluler sekaligus1. Selain 
itu setiap restoran cepat saji seperti KFC, McDonalds maupun Pizza Hut dan 
sebagainya menjual produk makanan dan minuman dalam satu paket penjualan. 
Perusahaan-perusahaan tersebut masih menyediakan produk-produk mereka 
untuk dapat dibeli secara terpisah. Namun demikian mereka menawarkan 
produk bundling salah satunya untuk memberikan insentif bagi konsumen dari 
produk yang dipaket tersebut. Selain itu pelaku usaha tersebut juga memiliki 
motif profit komersil tertentu dalam stategi bisnisnya tersebut. 

Salah satu kasus persaingan usaha yang telah banyak kita ketahui yang mengemuka 
di Amerika Serikat dan Eropa terkait dengan strategi bundling ini adalah penerapan 
paket jual ikat (tying-in) yang dikakukan oleh Microsoft pada produknya yang dijual 
yaitu produk sistem operasi atau operating system (untuk selanjutnya disebut OS) 
dan browser, serta OS dengan Windows Media Player. Selama konsumen memiliki 
pilihan lain terhadap teknologi ini maka tidak akan ada masalah dalam strategi 
ini. Namun hal ini akan bermasalah ketika strategi ini diterapkan di industri yang 
sudah terkonsentrasi tinggi. Sebagai sebuah perusahaan piranti lunak yang telah 
menguasai pasar di seluruh belahan dunia, keberadaan Microsoft dalam bisnis 

I.
PENDAHULUAN

1 http://www.bakrietelecom.com/media_center/press_release/esia_luncurkan_bundling_double_
untung_paket_ponsel_baru_termurah_di_indonesia_60.html
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ini harus diawasi mengingat tingginya kemungkinan Microsoft untuk melakukan 
tindakan antipersaingan dalam bisnisnya sehingga dalam jangka pendek dapat 
merugikan pesaing potensial maupun konsumen. Dampak jangka panjang yang 
mungkin timbul adalah perkembangan teknologi dalam industri piranti lunak 
yang semakin dinamis menjadi terhambat akibat adanya monopoly barrier yang 
ditimbulkan oleh struktur industri yang semakin terkonsentrasi. 

Namun demikian penerapan bundling sebagai strategi bisnis pelaku usaha perlu 
diwaspadai. Strategi bundling ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk 
memperoleh kekuatan produk yang terikat dari produk yang mengikat. Manfaat 
tersebut dapat diperoleh dengan cara mengikat suatu produk dengan produk 
lain yang telah memiliki market power sehingga produk yang terikat akan turut 
mendapatkan daya saing. Langsung maupun tidak langsung hal tersebut akan 
berdampak pada peta persaingan produk yang bersangkutan mengingat sistem 
bundling tersebut membawa distorsi satu produk dengan produk yang lain. Bagi 
konsumen maupun pelaku usaha lain (pesaing), distorsi tersebut dapat menjadi 
bersifat welfare enhancing maupun sebaliknya. Hal tersebut tergantung dari 
seberapa kuat daya eksploitatif yang dimiliki oleh produsen dalam menjual 
produknya secara bundling terhadap konsumen maupun pelaku usaha pesaing. 
Paper ini bertujuan untuk mengupas analisis ekonomi yang mendasari penerapan 
strategi bundling yang diterapkan oleh Microsoft dalam penjualan produk sistem 
operasi dan browser serta media player. 

      

1.2 Perumusan Masalah
Penerapan strategi bundling dan tying-in yang dilakukan pelaku usaha terhadap 
produk-produknya merupakan strategi yang rasional. Sama halnya ketika strategi 
ini diterapkan oleh pelaku usaha semacam Microsoft yang telah memiliki posisi 
dominan di pasar yang bersangkutan. Namun penerapan strategi tersebut menjadi 
bermasalah ketika berhadapan dengan struktur pasar yang terkonsentrasi dan 
ketika strategi tersebut diterapkan timbul ketiadaan atas opsi bagi konsumen atas 
produk dalam pasar bersangkutan sehingga konsumen menjadi terhambat dalam 
memperoleh teknologi yang seharusnya mungkin sudah dapat dinikmati. Hal ini 
disebabkan oleh adanya barrier to entry karena pesaing tidak memiliki insentif 
untuk beroperasi. Peran pengaturan persaingan usaha menjadi signifikan untuk 
menerobos struktur industri ini untuk kemudian dapat merubah perilaku pelaku 
usaha dominan untuk dapat kembali taat pada prinsip persaingan usaha yang sehat 
demi terciptanya efisiensi industri, perkembangan teknologi dan kesejahteraan 
masyarakat. Di Indonesia, kerangka hukum Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masih 
belum spesifik mengatur mengenai penerapan strategi ini.

      

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan
Tulisan ini dibuat atas beberapa tujuan. Pertama, penulis ingin menggambarkan 
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secara umum mengenai seluk-beluk penerapan strategi bundling dan tying-in 
dalam industri piranti lunak yang diterapkan oleh pelaku usaha sebagai bagian dari 
strategi mereka untuk memperoleh keuntungan. Kedua, penulis ingin mendapatkan 
penjelasan atas manfaat dan kerugian yang ditimbulkan atas diterapkannya strategi 
bundling dan tying-in ini pada piranti lunak terutama dalam kaitannya dengan 
kemudahan teknologi dan perkembangan industri piranti lunak itu sendiri. 

Ketiga, penulis ingin menggambarkan putusan bersalah Microsoft di Eropa 
terkait kasus tying yang telah melanggar Article 82 EC Treaty kemudian 
melihat pasal mengenai tying di Indonesia yang dituangkan dalam koridor 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Beberapa manfaat juga dapat diambil dari dibuatnya tulisan ini. Pertama, 
penulis memperoleh pemahaman mengenai kasus bundling dan tying-in 
yang dilakukan oleh Microsoft dan dampaknya terhadap peta persaingan di 
industri piranti lunak. 

Kedua, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (untuk selanjutnya disingkat 
menjadi KPPU) sebagai otoritas pengawas persaingan usaha dapat menjadikan 
tulisan ini sebagai referensi bagi fungsi penegakan hukum dan pemberian saran 
pertimbangan kepada pemerintah atas strategi bundling dan tying Microsoft 
yang diterapkan oleh pelaku usaha dalam industri piranti lunak. 

        

1.4 Sistematika Penulisan
Tulisan ini akan terbagi dalam beberapa bagian dan sub-bagian sebagai berikut:
Bab 1 Pendahuluan akan mengupas mengenai latar belakang dibuatnya tulisan 

ini, perumusan masalah dan tujuan serta manfaat yang dapat diperoleh 
atas kasus Microsoft yang terjadi bagi penulis pada khususnya dan KPPU 
pada umumnya agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. 

Bab 2 Tinjauan Literatur akan menjabarkan mengenai landasan teori yang 
dipakai oleh penulis sebagai referensi dalam penulisan paper ini. Beberapa 
teori mengenai strategi bundling dan tying dalam indnustri piranti lunak, 
latar belakang, tujuan, manfaat dan kerugiannya akan dibahas dalam 
paper bab ini. 

Bab 3 Pembahasan Hasil Penelitian akan mengupas secara spesifik mengenai 
penerapan strategi bundling dan tying yang diterapkan oleh Microsoft atas 
produk-produknya. Penerapan strategi ini akan diuraikan melalui kacamata 
putusan bersalah Microsoft di Eropa terkait dengan perilaku tying-nya dan 
ketentuan di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Bab 4 Kesimpulan dan Saran akan memberikan kesimpulan yang diambil dari 
paper ini. Kesimpulan tersebut terkait dengan penerapan praktek bundling 
dan tying yang dilakukan oleh Microsoft dalam penjualan produknya. 
Selain itu pada bab ini penulis akan memberikan saran kepada KPPU 
terkait dengan fungsinya jika dihadapkan pada kasus semacam ini.
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PRAKTEK bundling dan tying memang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena 
secara definisi dua strategi ini sangat mirip meskipun ada beberapa perbedaan di 
dalamnya. Secara definisi bundling diartikan sebagai praktek menjual dua atau 
lebih produk dalam satu paket dengan proporsi yang tetap (fixed proportion). 
Sedangkan tying diartikan sebagai praktek penjualan dua atau lebih produk dengan 
cara mempersyaratkan penjualan atas satu produk terhadap produk yang lain. 
Perbedaan keduanya secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah.

II.
TINJAUAN LITERATUR

Bundling Tying
•	 pure	bundling:	selling	

products only as a 
bundle, not individually

•	 mixed	bundling:	selling	
products as a bundle 
and individually

•	making	the	sale	of	one	good	(the	
tying good) conditional on the sale 
of another good (the tied good)

•	 Elements
- certain forms of bundling
- of two separate products

Economic Concept Legal Concept

Prakteknya dalam tying jika konsumen ingin membeli produk A maka harus membeli 
produk B (namun konsumen juga dapat membeli produk B secara terpisah). Dapat 
dimungkinkan konsumen membeli produk B secara terpisah tanpa harus membeli 
A yang kemudian menjelaskan bahwa ini merupakan tying dan bukan bundling. 
Dengan kata lain produk yang dijual adalah produk B saja atau produk A-B dalam 
satu paket. Dalam bundling juga dikenal adanya pure bundling dan mixed bundling. 
Pure bundling merupakan praktek penjualan paket murni dan tidak ada penjualan 
terpisah. Sedangkan mixed bundling adalah praktek penjualan A-B dalam satu paket 
namun konsumen juga dapat membeli produk A dan B secara terpisah. Namun 
demikian yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa penjualan A dan B dalam satu 
paket bundle akan lebih murah dibandingkan dengan pembelian secara terpisah. 
        Alasan utama pelaku usaha melakukan praktek bundling adalah untuk menyerap 
(extract) surplus saat konsumen memiliki penilaian produk yang terkorelasi negatif 
(konsumen menilai produk A dan B sebagai barang substitusi). Misalnya: Channel 
televisi. Untuk mengakomodir seluruh ceruk pasar maka pelaku usaha melayani 
jenis saluran televisi yang berbasis musik maupun film. Produsen mengenakan biaya 
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50 untuk musik dan 100 untuk film. Harga paket (bundled) yang optimal adalah 
sebesar 170. Harga ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:
        Ada 2 strategi penentuan harga pada kasus ini. Strategi pertama, mengenakan 
harga saluran film dengan harga 160 dan saluran musik dengan harga 50. Strategi ke 
dua adalah mengenakan harga saluran film sebesar 100 dan saluran musik 70. 

Movie Music
Type I

Type II

Rp 160 Rp 50

Rp 100 Rp 70

100

160

movie

music

I

II

50 70

Movie Music

Type I

Type II

Rp 160 Rp 50

Rp 100 Rp 70

Rp
160 + 50 = 210
100 + 70 = 170

Sehingga pilihan kombinasi atas saluran televisi yang dihadapi konsumen adalah 
sebagai berikut:

Jika produsen menerapkan harga saluran televisi secara terpisah dengan harga saluran 
film sebesar 100 maka kedua konsumen akan membeli saluran tersebut sehingga 
penjualan akan menjadi 200. Jika produsen mengenakan harga saluran film sebesar 
160 maka hanya seorang konsumen saja yang membeli. Di sisi lain pengenaan harga 
saluran musik sebesar 50 akan menyebabkan dua konsumen mampu membeli saluran 
musik sehingga penjualan akan menjadi sebesar 100. Namun jika harga ditetapkan 
sebesar 70 maka hanya satu tipe konsumen saja yang akan membeli sehingga 
penjualan saluran musik hanya akan sebatas sebesar 70 saja. Total penjualan saluran 
televisi dan musik secara terpisah sebesar 200 + 100 = 300.

Saat bundling diterapkan maka kemungkinan penjualan akan menjadi

Jika produsen mengenakan bundling secara terpisah, dengan harga bundling 
sebesar 170 maka produk akan dapat terjual kepada dua jenis konsumen sehingga 
penjualan menjadi sebesar 340, sedangkan jika harga bundling ditetapkan sebesar 
210 maka hanya satu jenis konsumen saja yang akan membeli. Oleh karena itu 
harga bundling yang optimal adalah sebesar 170. Pengenaan strategi bundling ini 
dapat berdampak pada peningkatan laba.
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R2

P2

P1 R1

R2>P2
R1<P1

R2>P2
R1>P1

R2<P2
R1<P1

R2<P2
R1>P1

Keputusan konsumen untuk melakukan konsumsi dalam bentuk bundle dapat 
diilustrasikan sebagai berikut.

Cons
buy bundle

R > Pb

R1

R2

Cons do not
buy bundle

R < Pb

R2 = Pb - R1

Cons buy bundle
only when

R1 + R2 > Pb

Good 2

Good 1

Saat produk-produk tersebut dijual dalam bentuk bundling maka konsumen hanya 
akan dihadapkan pada dua pilihan. Jika R > Pb (willingness to pay lebih besar daripada 
harga bundling) maka konsumen akan membeli produk bundling tersebut. Namun jika 
yang terjadi R < Pb maka konsumen tidak membeli produk bundling tersebut. Dengan 
kata lain konsumen hanya akan membeli produk bundling jika R1 + R2 ≥ Pb
Jika produsen dihadapkan pada situasi sebagai berikut:

Satisfaction    Good X    Good Y
 A 10 90
 B 50 50
 C 60 40
 D 90 10

cost of production untuk barang X sebesar 20 dan Y sebesar 30.

Jika ada dua produk katakanlah R1 dan R2 dan produk R1 dan R2 tidak dibundling 
maka pilihannya adalah produk tersebut dijual secara terpisah. Jika dijual secara 
terpisah maka akan ilustrasi yang ada sebagai berikut:

Saat barang dijual secara terpisah, harga X sebesar 50 maka revenue menjadi sebesar 
(50-2)*3 = 90 dan harga Y sebesar 90 maka revenue menjadi sebesar (90-30)*1 = 
60. oleh karena itu Total Revenue yang diperoleh sebesar 90 + 60 = 150.
Ketika produk dijual secara pure bundling maka yang terjadi adalah harga menjadi 
100 sehingga Total Revenue menjadi sebesar (100-50)*4 = 200.
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Ketika produk dijual secara mixed bundling maka harga Px = Py = 89,99 sedangkan 
Pb = 100. akibat dari dijualnya produk tersebut secara mixed bundling maka akan 
lebih banyak tipe konsumen yang akan dijaring sehingga revenue menjadi sebesar 
(89-30) + (100-50)*2 + (89-20) = 228.
Jika kondisi di atas digambarkan maka akan terjadi grafik sebagai berikut:

Good Y Px

Py

Good X

Buy bundle
Buy Y
Buy X

Dampak dari penerapan bundling tersebut apakah memberikan manfaat atau justru 
menyebabkan kerugian konsumen tergantung dari kondisi natural dari pasar yang 
ada. Penerapan bundling dapat memberikan manfaat ketika dapat meningkatkan 
efisiensi dalam supply, pricing, dan marketing. Dalam sebuah pasar yang kompetitif, 
manfaat-manfaat tersebut dapat beralih ke konsumen. Namun demikian ketika 
ada salah satu dari produk yang dibundling tersebut memiliki market power yang 
tinggi, maka penerapan strategi bundling tersebut dapat menjadi antikompetitif. 
Alasan efisiensi yang mendasari diterapkannya strategi bundling antara lain adalah 
economies of scope. Kebanyakan dari efficiency gain yang diperoleh adalah dari 
adanya economies of scope. Namun demikian hal ini merupakan necessary condition 
dan bukan sufficient condition terhadap justifikasi efisiensi dari bundling mengingat 
masih ada beberapa strategi lain yang digunakan untuk memperoleh berbagai macam 
efisiensi ekonomi. Faktanya adalah sebenarnya hanya sedikit justifikasi yang dapat 
dipakai untuk mengatakan bahwa praktek bundling dapat memberikan manfaat 
efisiensi. Namun demikian mengingat sebagian besar praktek bundling yang dilakukan 
tidak antikompetitif maka sampai dengan saat ini konsumen masih belum berada 
pada taraf mengkhawatirkan.
Penghematan transaction cost menjadi alasan efisiensi yang merupakan necessary 
condition dan bukan sufficient condition. Sebagai contoh Windows Media Player 
memang dijual dalam satu CD dengan Windows namun tidak harus juga dalam bentuk 
pure bundling. Konsumen tetap harus diberikan kemudahan dalam menentukan 
pilihan dalam melakukan instalasi produk ini secara terpisah (tidak perlu ada kode-
kode tertentu yang harus dibuka). Hal ini menandakan bahwa bundling sebenarnya 
merupakan dampak dari ketidaktahuan konsumen akan informasi tersebut (assymetric 
information). Semakin fungsional dan berkualitas saat produk tersebut dibundling juga 
merupakan alasan necessary condition dan bukan sufficient condition. Jika benar, maka 
konsumen akan lebih memilih membeli secara terpisah dan menginstallnya sendiri. Dari 
sisi konsumen manfaatnya berupa transaction cost saving, higher functionality, network 
effect (homogeneity). Dari sisi produsen, efisiensi ada pada economies of scale.
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III.
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

3.1  Tentang Microsoft
MENURUT Wikipedia2, Microsoft merupakan perusahaan multinasional 
Amerika Serikat yang bergerak di bidang pengembangan, pembuatan, lisensi, 
support piranti lunak terhadap teknologi komputer. Sampai dengan 30 Juni 
2007, Microsoft telah mempekerjakan kurang lebih 79.000 karyawan tetap 
yang terdiri dari 48.000 orang yang berbasis di Amerika Serikat dan 31.000 di 
luar Amerika Serikat. Produk yang menjadi andalan Microsoft saat ini adalah 
produk sistem operasi Windows dan Microsoft Office. Susunan Chief Executive 
Officer (CEO) yang terdaftar sampai dengan 3 Agustus 2007 menurut laporan 
tahunan3 terakhir adalah:

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft 
3 Microsoft Annual Report 2007 http://www.microsoft.com/msft/reports/ar07/staticversion/10k_dl_

dow.html 

              Nama                 Usia                      Posisi dalam perusahaan
William H. Gates III 51 Chairman of the Board
Steven A. Ballmer 51 Chief Executive Officer
Robert J. (Robbie) Bach 45 President, Entertainment and Devices Division
Lisa E. Brummel 47 Senior Vice President, Human Resources
Kevin R. Johnson 46 President, Platforms and Services Division
Christopher P. Liddell 49 Senior Vice President and Chief Financial Officer
Jeffrey S. Raikes 49 President, Microsoft Business Division
Bradford L. Smith 48 Senior Vice President; General Counsel and Secretary
Brian Kevin Turner 42 Chief Operating Officer

Tercatat dalam Laporan Tahunan Microsoft tahun 2007 dalam menjalankan 
kegiatan usahanya, Microsoft membagi unit bisnisnya menjadi beberapa 
bagian. Lini-lini bisnis tersebut antara lain bisnis Client, Server dan Tools, 
Online Service Business (OEB), Microsoft Business Division, Entertainment 
and Device Division. Berikut dapat kita petakan peta persaingan di masing-
masing lini bisnis yang dihadapi oleh Microsoft.

Client 
Divisi ini bergerak dalam bidang pengembangan platform. Produk yang 
dihasilkan dari divisi ini dan merupakan produk andalan Microsoft yang 
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sering kita kenal yaitu sistem operasi Microsoft Windows. Beberapa versi dari 
Windows antara lain Windows 3.1, 95, 98, 2000, ME, Server 2003, XP, sampai 
dengan Vista. Beberapa edisi premium dari sistem operasi antara lain Windows 
XP Professional, XP Media Center, XP Tablet PC Edition, Vista Business, 
Vista Home Premium, dan Vista Ultimate. Penjualan produk platform ini 
berkorelasi kepada penjualan Personal Computer (PC) dari Original Equipment 
Manufacturer (OEM) sebagai vendor penyedia piranti kerasnya. Penerimaan 
melalui channel OEM adalah sebesar 80% dari total revenue divisi Client4.

Dalam lini Client ini Microsoft menghadapi persaingan yang ketat dengan 
perusahaan yang sudah berkibar yang memakai strategi masing-masing dalam 
melakukan pendekatan di pasar PC. Beberapa pesaing potensial dalam lini 
platform antara lain berasal dari Apple Computer, Hewlett-Packard, IBM, 
dan Sun Microsystem. Persaingan juga datang dari pengembangan platform 
berbasis open source (tanpa menggunakan lisensi) seperti Linux. Fitur 
pendukung sistem operasi seperti browser yang dikeluarkan Microsoft yaitu 
Internet Explorer juga bersaing dengan Mozilla. Hal ini menyebabkan PC 
OEM terpaksa harus kompetitif supaya dapat menekan harga. Real Network, 
Apple Computer juga telah bersaing dengan fitur lain yaitu Windows Media 
Player yang akan banyak disebutkan dalam tulisan ini. 

Server dan Tools
Divisi ini bergerak dalam bidang software license dan client access licenses 
(CAL) bagi platform Windows Server, produk manajemen basis data Microsoft 
SQL Server, dan beberapa produk server lainnya seperti produk pengembangan, 
training, sertifikasi, dan layanan pendukung jaringan. Divisi ini berkonsentrasi 
pada produk, aplikasi, tools, content, dan layanan yang berlisensi yang 
membuat kerja sistem teknologi informasi menjadi semakin produktif dan 
efisien. Lisensi yang dijual termasuk lisensi melalui versi pre-installed OEM, 
melalui partner, maupun penjualan lisensi yang langsung ke konsumen akhir. 
Lisensi yang dijual pun dapat berupa lisensi sekali maupun yang sifatnya multi-
years. Sekitar 45% penerimaan dari lini ini diperoleh dari perjanjian licensing 
multi-years, 30% melalui penjualan paket produk penuh dan program lisensi 
transaksional, serta sekitar 10% merupakan penjualan lisensi kepada OEM. 
Sisanya berasal dari jasa konsultasi dan layanan pendukung produk.

Produk platform server Microsoft juga menghadapi persaingan yang cukup 
ketat. Beberapa perusahaan yang terintegrasi secara vertikal seperti Hewlett-
Packard, IBM, dan Sun Microsystem juga menyediakan varian Unix yang 
terinstall pada server. Hampir seluruh pabrikan komputer menawarkan 
hardware bagi sistem operasi Linux. Posisi kompetitif Linux juga diperkuat 
oleh banyak aplikasi yang dibuat oleh para pengembang komersial maupun 
non-komersial. Beberapa perusahaan pengembang yang memberikan pasokan 
kepada Linux antara lain Novell dan RedHat. Dalam penyediaan layanan 

4 Idem 
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server komputer untuk perkantoran Microsoft juga menghadapi persaingan 
dengan IBM dan Sun Microsystem yang fokus pada pengembangan Java 2 
Platform Enterprise Edition (J2EE).

Online Service Business (OSB)
Kegiatan ini mencakup layanan komunikasi personal seperti e-mail dan instant 
messaging, informasi online seperti Live Search dan MSN portal dan channel 
di seluruh dunia. Kegiatan OSB juga menyediakan berbagai layanan online 
seperti MSN Search; MapPoint; MSN Internet Access; MSN Premium Web 
Services (yang terdiri dari MSN Internet Software Subscription, MSN Hotmail 
Plus, MSN Bill Pay, dan MSN Radio Plus); Windows Live; dan MSN Mobile 
Services. Microsoft memperoleh penerimaan dari iklan online, pembayaran 
layanan online berbayar baik dari konsumen maupun partner, para pengguna 
MSN internet access berskala kecil dan pendapatan iklan lain-lain.

Persaingan di lini ini yang dihadapi oleh Microsoft adalah dengan AOL, 
Google, dan Yahoo!, serta berbagai website dan portal yang menyediakan 
berbagai jenis konten dan penawaran online kepada end-user.  Lini ini juga 
bersaing dengan penyediaan internet narrowband dengan AOL, Earthlink, 
berbagai dial-up Internet Service Provider (ISP) di Amerika Serikat. Seiring 
dengan adanya trend perpindahan dari narrowband menjadi broadband maka 
terjadi penurunan pada produk ini.

Microsoft Business Division (MBD)
Pada lini ini terdapat kegiatan pengembangan program Microsoft Office dan 
Business Solution. Di dalam paket Microsoft Office terdapat Microsoft Word, 
Excel, PowerPoint, Outlook, Access, dan Publisher. Beberapa program selain 
adalah Microsoft Project; Microsoft Visio; Microsoft Office SharePoint Server; 
Microsoft Exchange Server; Microsoft Exchange Hosted Services; Microsoft 
Office Live Meeting; Microsoft Office Communication Server; Microsoft 
Office Communicator; Microsoft Tellme Service, Microsoft Dynamics AX; 
Microsoft Dynamics CRM; Microsoft Dynamics GP; Microsoft Dynamics 
NAV; Microsoft Dynamics SL; Microsoft Dynamics Retail Management 
System; Microsoft Partner Program; and Microsoft Office Accounting. 
Penerimaan divisi ini selain dari penjualan ritel adalah dari pemberian lisensi 
Office baik dari konsumen personal, penerimaan dari OEM, dan pre-installed 
version di Jepang. Keberadaan Microsoft Office telah memberikan kontribusi 
sebesar 90% dari total penerimaan MBD ini. 

Persaingan yang dihadapi pada lini ini antara lain dengan berbagai vendor 
aplikasi piranti lunak seperti Apple, Corel, Google, IBM, Novell, Oracle, 
Red Hat, Sun Microsystems dan berbagai pengembang yang berada di Asia 
dan Eropa. Keberadaan proyek OpenOffice.org yang menyediakan aplikasi 
office open-source telah diadaptasi oleh berbagai vendor untuk menjual brand 
mereka seperti IBM, Novell, Red Hat, and Sun. Corel suite dan berbagai 
pengembang software lokal telah memberikan penawaran yang agresif 
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pada berbagai OEM. Berbagai alternative dari Microsoft Office antara lain 
AjaxWrite, gOffice, iNetOffice, SimDesk, ThinkFree, wikiCalc. 

Bagian Entertainment and Devices Division (EDD)
Divisi ini bertanggungjawab atas pengembangan, produksi, dan pemasaran 
produk video game Xbox termasuk console dan aksesorinya. Selain Xbox, 
Microsoft juga mengembangkan Zune yang merupakan pemutar musik 
dan entertainment dan Mediaroom yang merupakan produk IPTV (internet 
protocol television) dan Windows Mobile. Selain itu EDD juga mengembangkan 
perangkat keras dan lunak untuk Macintosh dan Microsoft PC hardware. 

Persaingan yang dihadapi oleh EDD antara lain datang dari console platform 
dari Nintendo dan Sony yang telah kuat di mata konsumen. Siklus hidup tiap 
generasi console ini antara lima sampai tujuh tahun. Untuk itu Microsoft 
kemudian mengeluarkan generasi ke dua Xbox yaitu Xbox 360 pada 
November 2005 yang disusul oleh Nintendo dan Sony yang mengeluarkan 
produk barunya di akhir tahun 2006. strategi yang dipakai oleh Miocrosoft 
adalah mengembangkan kekuatan komputasi dan konten-konten yang dapat 
diunduh. Dari sisi Zune, persaingan kuat salah satunya datang dari Apple iPod. 
Sedangkan pesaing Windows Mobile antara lain datang dari Nokia, Openwave 
System, Palm, QUALCOMM, Research in Motion, dan Symbian. 

Selain dari beberapa divisi kegiatan diatas ada bagian kerja dari Microsoft 
yang mengerjakan kegiatan korporasi umum yang tidak termasuk dalam 
lini bisnis utama antara lain kegiatan pemasaran, product support, sumber 
daya manusia, bagian hukum, keuangan, teknologi informasi, pengembangan 
perusahaan, pengadaan, serta penelitian dan pengembangan.

3.2  Permasalahan yang Dihadapi Oleh Microsoft
3.2.1 Permasalahan dengan Undang-Undang Persaingan

Pada bulan Maret 2004 komisi Uni Eropa menjatuhkan putusan 
mengenai investigasi kasus persaingan kepada Microsoft atas 
perilakunya yang telah menolak memberikan lisensi kepada pesaingnya 
terkait dengan teknologi protocol dalam sistem operasi Windows 
Server, dan strategi penjualan paket streaming media playback 
(Windows Media Player) dalam sistem operasinya. Komisi kemudain 
memperintahkan kepada Microsoft untuk memberikan lisensi teknologi 
protocol tersebut kepada pesaingnya dan mengeluarkan produk sistem 
operasi yang tidak termasuk didalamnya produk streaming media 
playback tersebut. Komisi kemudian menjatuhkan denda sebesar 
497 juta Euro (atau sekitar 605 juta  US Dolar). Pada bulan Juli 
2006 Microsoft mengajukan banding namun Komisi menganggap 
Microsoft tidak melengkapi dokumen teknis kasus tahun 2004 yang 
dipersyaratkan dan kemudian memberikan denda sebesar 281 juta Euro 
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(351 juta US Dolar). Dalam proses persidangan Microsoft menghadapi 
berbagai macam denda tambahan yang jika diakumulasikan sampai 
dengan Juni 2007 mencapai 1,58 juta US Dolar. 

Pada bulan Desember 2005 Korean Fair Trade Commission (KFTC) 
menggugat Microsoft atas perilaku penyalahgunaan posisi dominan 
dan perilaku persaingan tidak sehat yang tertuang dalam Korean Fair 
Trade Act. KFTC menggugat Microsoft karena melakukan praktek 
jual paket produk instant messaging (Windows Messenger) dan media 
player dalam sistem operasi Windows. KFTC mengenakan denda 
sebesar 34 juta US Dolar karena telah melanggar ketentuan mengenai 
jual ikat (tying) dan mengharuskan Microsoft untuk mengeluarkan 
produk sistem operasi Windows XP versi Korea yang tidak termasuk 
produk Windows Messenger dan Media Player di dalamnya. 

Berbagai jenis class action telah diajukan kepada Microsoft di berbagai 
negara bagian dan pengadilan federal setempat terkait dengan penjualan 
PC maupun piranti lunaknya. Microsoft kemudian melakukan dispute 
settlement di semua pengadilan negara bagian dengan menerbitkan 
voucher kepada peserta class action di mana pemilik voucher tersebut 
dapat mengajukan penggantian uang (reimbursement) atas pembelian 
sebuah piranti keras dan lunak. Total voucher yang dikeluarkan 
bervariasi di tiap negara bagian. Total voucher yang dikeluarkan 
mencapai 2,7 juta US Dolar. 

3.2.2 Litigasi dan Klaim Persaingan Usaha Lainnya
Pada bulan November 2004, Novell, Inc. mengajukan tuntutan terkait 
dengan kepemilikan Novell atas produk WordPerfect dan aplikasi 
lainnya. Namun demikian pengadilan mendengarkan keberatan 
Microsoft dan menunda tuntutannya. 

Selain itu Microsoft juga menghadapi sengketa paten dan intellectual 
property seperti yang dituntutkan oleh Eolas Technologies dan 
University of California, Alcatel-Lucent, Z4 Technologies, Inc., dan 
Veritas Operating Technlogies.

3.2.3 Kritikan yang Ditujukan Kepada Microsoft
Selain dari kritikan yang bersifat teknis terhadap kualitas dan 
kompatibilitas atas produk-produknya, Microsoft juga menghadapi 
berbagai kritikan terutama terkait dengan strategi bisnis yang 
digunakannya. Beberapa strategi yang dikritik antara lain: 

- Perilaku Vendor Lock-In. Sejak semula Microsoft merupakan 
perusahaan yang memberikan insentif yang cukup tinggi kepada 
programer-programer pihak ketiga.

- Copyright enforcement. Berbagai macam upaya dilakukan oleh 
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Microsoft untuk tetap membuat produk-produk Microsoft memiliki 
copyright. Kasus yang dihadapi adalah ketika produk pertama Microsoft 
yang diberi copyright yaitu Altair BASIC menuai kritik dimana 
seharusnya teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang 
setiap orang dapat menciptakannya. Para hobbyists yang merupakan 
pencipta-pencipta independen teknologi open source mengkritik 
strategi copyright yang dilakukan oleh Microsoft. Sejak tahun 1990an 
Microsoft menuai kritik dengan tidak menampilkan kode interface atas 
produk-produknya sehingga memberikan competitive advantage atas 
produk-produknya. Hal ini menciptakan abuse of dominant position 
ketika produk-produk Microsoft merupakan produk yang memiliki 
kekuatan monopoli.

- Licensing agreement. Berbagai komplain dikemukakan oleh para 
konsumen yang akan membeli PC dengan tanpa program sistem 
operasi (OS) Windows yang tertanam didalamnya karena mereka 
ingin menggunakan sistem operasi lainnya seperti Linux. Selain Apple, 
Dell, dan Toshiba, berbagai vendor PC yang ada di Amerika Serikat 
menjual paket PC dengan sistem operasi Windows yang sudah tertanam 
di dalamnya (jual ikat PC dengan sistem operasi). Beberapa temuan 
yang teridentifikasi dalam kasus-kasus persaingan di Amerika Serikat 
terkait dengan jual ikat Mocrosoft ini antara lain bahwa Microsoft 
memberikan harga yang cukup mahal kepada vendor pembuat PC 
bagi penjualan PC non-OS kecuali vendor tersebut mau mengurangi 
proporsi penjualan PC non-OS yang dijual. Hal ini dikenal dengan 
‘Microsoft tax’ atau ‘Windows tax’.

- Akuisisi. Upaya lain yang dilakukan oleh Microsoft antara lain 
mengakuisisi berbagai produk yang sebelumnya justru menjadi 
pesaing produk Microsoft itu sendiri seperti MS-DOS, Microsoft 
FrontPage, dan WebTV (sekarang MSN TV), Hotmail, Direct 3D, 
Internet Explorer, Microsoft Visio, dan Windows Defender. Microsoft 
kemudian melakukan rebranding dengan menggunakan identitas 
Microsoft dan dalam beberapa kasus Microsoft menjual secara bundling 
(paket) dengan penjualan Windows. Berbagai kritikan yang muncul 
salah satunya berasal dari bos Sun Microsystem yang mengatakan 
bahwa sebenarnya Microsoft tidak pernah melakukan inovasi. Yang 
dilakukan oleh Microsoft hanyalah akuisisi dan rebranding sehingga 
tidak ada perbedaan yang cukup mendasar antara penelitian dan 
pengembangan (R&D) dan Merger dan Akusisi (M&A). Salah satu 
strategi akusisi yang hampir terjadi adalah hostile takeover yang 
dilakukan Microsoft terhadap Intuit. Inc yang merupakan pembuat 
Quicken yang merupakan pesaing dari produk Microsoft Money. 
Namun demikian rencana hostile takeover ini gagal setelah jaksa Gary 
Reback melakukan komplain terhadap Federal Trade Commission.
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- Penguasaan pasar. Tidak dapat dipungkiri ketika disebutkan bahwa 
Microsoft merupakan pemain dominan dalam produk sistem operasi 
bahkan sampai dengan produk piranti lunaknya. Keberadaan Microsoft 
sebagai pemain dominan ini menyebabkan Microsoft memiliki potensi 
dalam melakukan penguasaan pasar yang dalam beberapa kasus benar-
benar diwujudkan dalam bentuk praktek monopoli. Berbagai kasus 
bundling dan tying yang dilakukan oleh Microsoft telah menimbulkan 
elemen kekuatan monopoli yaitu market-share yang cukup tinggi 
dan stabil, adanya barrier to entry yang cukup kuat, dan kurangnya 
alternatif yang viable bagi konsumen atas produk yang bersangkutan. 
Terakhir yang menjadi topik perbincangan hangat adalah pada tanggal 
27 Februari 2008 di Eropa dari hasil investigasi yang dilakukan oleh 
European Commission Microsoft diputus bersalah dan didenda sebesar 
1,3 miliar US Dolar karena dinilai telah gagal dalam mematuhi putusan 
tahun 2004 terkait dengan penyalahgunaan posisi dominan. 

Berbagai perilaku lain seperti perlakuan terhadap tenaga kerja 
temporer yang bekerja di Microsoft, strategi publikasi maupun public 
relations, sensor di China dan sebagainya5 telah membuat Microsoft 
menghadapi berbagai tuntutan hukum di berbagai negara. Hal ini 
menandakan bahwa semakin besar kekuatan monopoli pelaku usaha 
maka akan menimbulkan banyak tantangan dan hambatan terutama 
yang datang dari persaingan itu sendiri. 

3.3 Analisis Permasalahan Strategi Bundling (Tying) Oleh Microsoft 
dari Sudut Persaingan Usaha (Kasus Di European Commission)
3.3.1 Perkembangan Kasus Eropa

Kasus antitrust yang dikenakan oleh European Commission (EC) kepada 
Microsoft adalah kasus mengenai perilaku abuse of dominance yang 
dilakukan Microsoft pada pasar produknya. Awal mula kasus ini muncul 
adalah karena ada laporan dari Novell pada tahun 1993 terkait dengan 
praktek lisensi yang dilakukan Microsoft yang berujung kepada adanya 
perintah untuk membuka informasi terkait dengan beberapa produk 
server Microsoft dan permintaan untuk meluncurkan produk Microsoft 
Windows tanpa elemen Windows Media Player di dalamnya. 

Sun Microsystem ikut serta dalam kasus tersebut pada tahun 1998 
saat mereka memberikan komplain mengenai beberapa interface yang 
ada dalam produk Windows NT. Kasus tersebut menjadi diperlebar 
ketika EC memeriksa bagaimana produk streaming media (seperti 
Windows Media Player) diintegrasikan ke dalam Windows. Setelah 
proses pemeriksaan berjalan, EC sampai pada kesimpulan pada tahun 

5 Criticism of Microsoft, http://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Microsoft
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2003 yang berisi perintah kepada Microsoft untuk meluncurkan 
produk Windows tanpa Media Player dan memberikan informasi yang 
diperlukan bagi piranti lunak pesaing untuk dapat digunakan dalam 
platform Windows desktop maupun server.

Pada bulan Maret 2004 akhirnya EU mengenakan denda sebesar €497 
juta ($613 juta atau sekitar £381 juta) yang merupakan denda terbesar 
yang pernah dikenakan oleh EU. Penalti tersebut belum termasuk 
keharusan untuk memberikan informasi terkait server interoperability 
dalam jangka waktu 120 hari dan produksi Windows tanpa Windows 
Media Player dalam waktu 90 hari. 

Sebagai tindak lanjut dari putusan ini Microsoft kemudian meluncurkan 
versi Windows tanpa Media Player yang diberi nama Windows XP N. 
Terkait dengan pemberian informasi, Microsoft kemudian meluncurkan 
source code namun bukan spesifikasi Windows Server 2003 Service 
Pack 1 pada anggota Workgroup Server Protocol Program (WSPP) 
pada hari terakhir dari batas waktu yang diberikan oleh EC. 

Kasus ini tidak berhenti begitu saja ketika pada bulan Desember 2005 
EU mengumumkan bahwa Microsoft tidak memenuhi kewajiban seperti 
apa yang telah diputuskan dimana Microsoft tidak memberikan informasi 
yang cukup terkait dengan program server-nya. EU kemudian mengatakan 
akan memberikan denda sebesar €2 juta per hari sampai Microsoft benar-
benar memberikan informasi yang cukup. Pada tanggal 12 Juli 2006 EC 
mengenakan denda tambahan kepada Microsoft sebesar €280,5 juta di 
mana merupakan akumulasi dari denda sebesar €1,5 juta per hari dalam 
jangka waktu 16 Desember 2005 sampai dengan 20 Juni 2006. EU 
mengancam untuk meningkatkan denda tambahan sebesar €3 juta per 
hari jika Microsoft masih tidak dapat mematuhi keputusan tersebut. 

Pada tanggal 27 Februari 2008, EU mengenakan denda sebesar €899 juta 
kepada Microsoft karena masih dianggap belum mematuhi keputusan 
Maret 2004. Ini merupakan denda terbesar dalam sejarah 50 tahun 
berlakunya competition policy di Eropa. Keputusan ini mengikuti 
denda sebelumnya yang telah dikenakan sebesar €280,5 juta atas 
ketidakpatuhan Microsoft yang diambil dari periode 21 Juni 2006 s/d 
21 Oktober 2007. Pada 9 Mei 2008 Microsoft kemudian mengajukan 
banding yang sampai saat tulisan ini dibuat prosesnya masih berjalan.

3.3.2 Strategi Tying Microsoft Sebagai Perilaku Abuse of 
Dominance
Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Microsoft merupakan 
pelaku monopolis dalam produk operating system untuk PC baik yang 
installed base maupun melalui lisensi. Lévêque6 dalam presentasinya 

6 Lévêque, François (2006) European Commission vs Microsoft Corp, CERNA Centre d’économie industrielle 
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, Cours d’Economie Industrielle 2005
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memberikan data bahwa Microsoft pada tahun 2006 telah menguasai 
92,8% installed base OS untuk PC dan 93,8% lisensi OS untuk PC 
(dibandingkan dengan 2,9% untuk Mac OS dan 2,8% untuk Linux). 
Selain itu Microsoft juga memiliki pangsa pasar sebesar 55% in 
terms of shipment pada tahun 2000 untuk sistem operasi bagi server 
low-end yang merupakan OS yang didesain untuk pengumpulan file, 
print, dan administrasi workgroup (masih cukup besar dibandingkan 
pangsa pasar Netware sebesar 17%, Unix 17%, Linux 9%, dan IBM 
sebesar 1%). Microsoft juga memiliki pangsa pasar sebesar 50-65% 
pada produk media streaming dibandingkan dengan RealOne Player 
(dari RealNetwork) dan Quicktime (dari Apple).

Terkait dengan praktek bundling OS dan media player dapat kita lihat 
kronologi kasus yang tertulis dalam putusan Februari 2008 bahwa 
sejak tahun 1991 Microsoft telah mengeluarkan berbagai varian dari 
OS dengan spesialisasi ‘multimedia extension’. Berbagai kerjasama 
telah dilakukan oleh Microsoft dengan berbagai pengembang media 
player seperti RealNetworks maupun Apple sampai dengan pada tahun 
2002 Microsoft meluncurkan Windows Media 9 versi beta.

Pada tanggal 24 Maret 2004, EC menjatuhkan putusan bersalah pada 
Microsoft karena telah melakukan abuse of dominance melalui refusal 
to supply dan praktek tying-in7. Terkait dengan praktek tying, maka ada 
dua produk yang menjadi objek perhatian dalam kasus ini yaitu Client 
PC OS yaitu Microsoft Windows sebagai produk pengikat (tying product) 
dan Windows Media Player sebagai produk terikat (tied product).

Produk relevan pertama yang merupakan produk terikat (tied product) 
adalah produk streaming media players yang dalam putusan didefinisikan 
sebagai aplikasi Client untuk melakukan proses decode, decompress, 
dan play (processing) audio digital dan file video yang diunduh ataupun 
di-streaming melalui internet. Media player juga mampu untuk memutar 
audio maupun video melalui cakram optik seperti CD maupun DVD8. 
Produk Microsoft pada pasar bersangkutan ini adalah Windows Media 
Player (WMP) yang sampai dengan putusan dibuat pada tahun 2004 
telah sampai dengan versi ke-9. Pesaing langsung dari produk ini 
antara lain Real One Player (RealNetwork), Quicktime Player (Apple), 
Winamp (Nullsoft), MusicMatch, Media Jukebox, Ashampoo, dan VLC 
Mediaplayer. Meskipun fungsi utamanya sama, namun masing-masing 
produk tersebut terkadang memiliki fitur yang berbeda yang tidak selalu 
dimiliki oleh pesaing lainnya. Hal yang paling terlihat adalah perbedaan 
jenis ekstensi file yang dapat diputar dalam media player tersebut.

7 Commission Decision of 24.03.04 relating to proceeding under Article 82 of the EC Treaty (Case 
COMP/C-3/37.792 Microsoft) merupakan putusan bersalah Microsoft terkait dengan abuse of 
dominance dan tying, dapat diakses melalui http://ec.europa.eu

 8 Idem, recital no. 402 s/d 427, halaman 110 s/d 118
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Sedangkan untuk produk pengikat (tying product) adalah produk 
Microsoft Windows yang merupakan Client PC Operating System 
yang telah memiliki posisi dominan diukur dari tingginya pangsa pasar 
(market share) yang dimiliki. Berikut adalah market share Windows 
untuk produk ini di pasar bersangkutan

Operating System               2000                    2001                       2002
       Unit   Penerimaan   Unit   Penerimaan   Unit   Penerimaan
Windows 92,1 92,8 93,2 95,4 93,8 96,1
Apple (Mac OS) 3,9 3,3 3,1 2,4 2,9 2,2
Linux 1,7 0,5 2,3 0,4 2,8 0,4
Lainnya 2,4 3,3 1,3 1,8 0,5 1,4
Total 100 100 100 100 100 100

Sumber: IDC Worldwide Client and Server Operating Forecast 2002-2007 yang dimuat 
dalam putusan 2004.

Tingginya pangsa pasar yang dimiliki oleh Microsoft dan tingginya pula 
barrier to entry menyebabkan EC dapat mengenakan Article 82 EC Treaty 
terkait dengan penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar Client PC OS 
tersebut. Microsoft telah memiliki posisi dominan sejak 1996 dan secara 
konsisten tumbuh dan berkembang. Posisi dominan yang dimiliki oleh 
Microsoft sangat kuat dan bertahan lama (durable).

Dalam putusan EC pada recital 793 s/d 993 disebutkan bahwa 
Micosoft telah melanggar Article 82 EC Treaty9 yang berbunyi:

“Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within 
the common market or in a substantial part of it shall be prohibited as 
incompatible with the common market in so far as it may affect trade 
between Member States.

Such abuse may, in particular, consist in:
a) directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or 

other unfair trading conditions;
b) limiting production, markets or technical development to the 

prejudice of consumers;
c) applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other 

trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage;
d) making the conclusion of contracts subject to acceptance by the 

other parties of supplementary obligations which, by their nature 
or according to commercial usage, have no connection with the 
subject of such contracts.”

Penentuan market relevan dalam putusan ini salah satunya adalah streaming 
media players yang didefinisikan sebagai aplikasi klien untuk melakukan 

9 Peraturan mengenai Antitrust: Restrictive Practices and Abuse of Dominance http://europa.eu/
scadplus/leg/en/lvb/l26092.htm
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proses decode, decompress, dan play (processing) audio digital dan file 
video yang diunduh ataupun di-streaming melalui internet. Media player 
juga mampu untuk memutar audio maupun video melalui cakram optik 
seperti CD maupun DVD10. Produk Microsoft pada pasar bersangkutan ini 
adalah Windows Media Player yang sampai dengan putusan dibuat pada 
tahun 2004 telah sampai dengan versi ke-9. Pesaing langsung dari produk 
ini antara lain Real One Player (RealNetwork), Quicktime Player (Apple), 
Winamp (Nullsoft), MusicMatch, Media Jukebox, Ashampoo, dan VLC 
Mediaplayer. Meskipun fungsi utamanya sama, namun masing-masing 
produk tersebut terkadang memiliki fitur yang berbeda yang tidak selalu 
dimiliki oleh pesaing lainnya. Hal yang paling terlihat adalah perbedaan 
jenis ekstensi file yang dapat diputar dalam media player tersebut.

Tingginya pangsa pasar yang dimiliki oleh Microsoft dan tingginya pula 
barrier to entry menyebabkan EC dapat mengenakan Article 82 EC Treaty 
terkait dengan penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar Client PC OS 
tersebut. Microsoft telah memiliki posisi dominan sejak 1996 dan secara 
konsisten tumbuh dan berkembang. Posisi dominan yang dimiliki oleh 
Microsoft sangat kuat dan bertahan lama (durable).

Pelanggaran yang digarisbawahi dalam putusan ini adalah pada poin (d) 
yang mengharuskan adanya kontrak tambahan dari kontrak yang ada. 
EC berkesimpulan bahwa praktek tying media player dilakukan sejak 
Windows 98 Second Edition pada Mei 1999 telah menyalahi ketentuan 
dalam Antitrust. Beberapa indikator yang digunakan antara lain11:

- Streaming media player dan operating system sejatinya adalah dua 
produk yang berbeda sehingga dapat dipisahkan. 

- Konsumen tidak memiliki pilihan untuk mendapatkan produk 
pengikat tanpa harus membeli produk yang diikat pula

- Praktek tying yang dilakukan oleh Microsoft terhadap produk OS 
dan media player telah menutup persaingan di level media player. 

Menurut article 82, produk yang tidak sejatinya menjadi satu produk tidak 
dapat dijual secara tying dan Microsoft mengemukakan argumen bahwa 
WMP merupakan satu produk yang terintegrasi dengan Windows. Namun 
demikian majelis komisi EC menolak pendekatan integrasi tersebut karena 
keberadaan pengembang aplikasi media player lain dengan stand-alone 
basis yang menandakan bahwa ada segmen konsumen yang menghendaki 
pembelian produk media player secara terpisah. Selain itu Microsoft juga 
mengembangkan produk WMP yang dapat diaplikasikan di platform Apple 
Mac yang menandakan bahwa sebenarnya WMP dan Windows merupakan 
produk yang terpisah. Selain itu juga ada segmen konsumen lainnya tidak 
menginginkan keberadaan media player dalam sistem operasi mereka. Oleh 

10 Idem, recital No. 402 s/d 427, halaman 110 s/d 118
11 Idem, recital No.792 s/d 989, halaman 209 s/d 274 
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karena itu Client PC dan WMP merupakan dua produk dengan fungsi yang 
berbeda. Apabila ada konsumen yang menginginkan komputer yang dapat 
melakukan render media streaming dan media tersebut harus melalui sistem 
operasi untuk dapat diputar maka tidak berarti Client dan WMP merupakan 
dua produk yang terintegrasi dalam satu buah brand saja.

Streaming media players dan Client merupakan dua industri yang masing-
masing berdiri sendiri. Dapat dilihat pada pasar media player masih ada 
beberapa pesaing WMP seperti Real Network dan Apple. Namun pada 
pasar OS, keberadaan Windows sangatlah dominan. Oleh karena itu 
ditakutkan ada mekanisme jual rugi pada produk WMP karena telah 
kerugian tersebut telah tertutup oleh keuntungan yang diperoleh dari 
penjualan OS. Hal ini mengancam keberadaan para pesaing Microsoft 
yang bergerak di industri pengembang media player lain. 

Salah satu elemen dalam Article 82 EC Treaty adalah konsumen 
tidak memiliki pilihan untuk mendapatkan tying product tanpa tied 
product. Dengan model lisensi yang dilakukan oleh Microsoft dengan 
tidak memberikan lisensi kepada OS tanpa WMP telah menyebabkan 
konsumen tidak memiliki alternatif untuk mendapatkan produk Client 
PC OS tanpa ada WMP di dalamnya. 

Argumen yang dikeluarkan oleh Microsoft untuk membantah tuduhan 
ini adalah terkait dengan efisiensi yang dihasilkan dalam distribusi. 
Menurut microsoft akan lebih baik jika OS dan media player ini 
dipaket menjadi satu sehingga konsumen tidak mengalami kesulitan 
untuk menambah sendiri produk media player pada OS-nya. Namun 
demikian argumen ini tidak memberikan keuntungan bagi konsumen 
karena konsumen dapat juga tetap memiliki alternatif ketika di pasar 
disediakan produk OS yang dipaket dengan media player dengan 
produk OS yang tidak dipaket, sehingga konsumen bebas untuk 
memilih. Terkait dengan efisiensi distribusi yang dihasilkan dari 
praktek tying yang dilakukan oleh Microsoft tidak ada alasan bagi 
microsoft untuk melakukan tying karena perkembangan teknologi yang 
ada sekarang distribusi produk media player melalui lisensi juga dapat 
dilakukan. Selain itu tidak ada legitimasi yang mengharuskan microsoft 
yang harus memasang media player dalam windows-nya karena masih 
ada produk-produk lain di pasar media player yang sebanding dengan 
WMP seperti yang ditawarkan oleh RealNetwork dan Apple. 

3.3.3 Remedies dan Denda
Remedies
Terkait dengan praktek tying yang dilakukan, maka Microsoft harus 
menawarkan produk client PC OS Windows yang tidak diikat dengan 
WMP di dalamnya. Remedy ini berlaku untuk Windows yang berlisensi ke 
end-user (home maupun corporate) dan OEM berlisensi untuk penjualan 
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di wilayah ekonomi Eropa (EEA). Namun demikian Windows masih tetap 
harus mempertahankan produk bundle Windows dan WMP yang ada 
baik bagi OEM maupun end-user.

Produk Windows versi tanpa WMP harus tetap dipertahankan 
kinerjanya secara teknologi. Jika ditemukan ada bukti bahwa Microsoft 
tidak melakukan itu maka EC akan mempertimbangkan kemungkinan 
alternatif remedy karena Microsoft telah melakukan abuse.

Kewajiban Microsoft ini tidak boleh disiasati dengan cara yang 
berdampak seperti praktek tying yang dilakukan sebelumnya seperti 
dengan cara sebagai berikut:

- Microsoft tidak membatasi kinerja dari media player pesaing yang 
akan ditanamkan ke Windows melalui keterbatasan kompatibilitas 
Windows yang ditawarkan kepada media player pesaing dengan 
cara memberikan privelese interoperability kepada WMP untuk 
ditanamkan ke Windows tersebut.

- Microsoft tidak dapat memberikan perlakuan khusus kepada WMP 
dengan cara memberikan link automatic update yang mengakses PC 
pengguna untuk melakukan download tanpa permintaan pengguna 
maupun melakukan promosi WMP dengan cara yang tidak dapat 
dilakukan oleh pesaing melalui Windows.

- Microsoft tidak dapat memberikan potongan harga bagi konsumen 
yang ingin mendapatkan Windows bundle dengan WMP yang dapat 
menyebabkan konsumen dan OEM kehilangan kebebasan memilih 
produk Windows tanpa WMP.

- Microsoft tidak dapat ‘menghukum’ end-user maupun OEM yang 
ingin memperoleh versi  Windows tanpa WMP. 

- Microsoft tidak dapat melakukan penjualan WMP dengan cara diikat 
dengan produk Microsoft yang lain yang memiliki dampak antipersaingan 
yang sama dengan Windows (seperti Microsoft Office).

Denda
Berdasarkan kesimpulan dari recital 1054 s/d 1080 putusan Microsoft12, 
jumlah akhir denda yang diberikan kepada Microsoft adalah sebesar 
€497.196.304,-

12 Idem, recital No.1054 s/d 1080, halaman 292 s/d 297

3.4 Strategi Tying/Bundling dalam Perspektif Undang-Undang No. 5 
Tahun 1999
Dalam ketentuan yang ada di UU No. 5/1999 tidak dimuat secara khusus 
larangan mengenai praktek jual paket/ikat karena pada dasarnya penerapan 
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strategi ini dapat membawa manfaat bagi konsumen. Dalam Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat disebutkan pada Bagian Kesembilan mengenai Perjanjian 
Tertutup pada Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi

“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.”

Oleh karena itu pengaturan mengenai praktek bundling/tying dalam UU No. 
5/1999 diatur secara rule of reason. Namun demikian karena praktek bundling 
tidak dapat dipisahkan dari struktur pasar maka ketentuan yang mengatur 
mengenai bundling/tying ini dapat diperlebar menjadi ketentuan mengenai 
abuse of dominance sampai kepada predatory pricing yang biasa dilakukan 
dibalik penerapan strategi bundling/tying tersebut. Perilaku predatory pricing 
dalam UU No. 5 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 20 yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan 
cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan 
maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar 
bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 
dan persaingan usaha tidak sehat”

Predatory pricing terjadi pada saat salah satu dari produk yang diikat dijual 
lebih rendah dari harga pasar dengan meningkatkan harga jual di produk 
lainnya sehingga secara total kerugian produk yang dijual di bawah harga 
pasar dapat tertutupi dari keuntungan produk lain yang diikat. Jika produk 
pengikat telah memiliki posisi dominan maka penerapan predatory pricing 
akan sangat efektif karena pesaing produk yang diikat akan mati akibat 
harga jual produk yang diikat berada pada level yang lebih rendah dari 
pesaingnya. Keberadaan posisi dominan di pasar produk pengikat menjadi 
prasyarat utama pada efektifnya penerapan bundling/tying untuk melakukan 
predatory pricing. Untuk itu perilaku bundling/tying juga terkait dengan 
posisi dominan yang pada UU No. 5/1999 telah diatur pada pasal 25 ayat 
(1) yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung 
maupun 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

b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau

c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk 
memasuki pasar bersangkutan”.
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PADA bab ini berisi kesimpulan dan poin yang dapat dipelajari oleh KPPU terkait 
dengan pembahasan mengenai praktek tying/bundling.

4.1 Kesimpulan
- Strategi tying/bundling merupakan strategi yang dapat digunakan oleh 

pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan produk lain yang diikat 
akibat adanya penjualan produk tertentu. Dampak dari diterapkannya 
strategi ini dapat berupa welfare enhancing maupun sebaliknya justru 
merugikan konsumen. Penerapan praktek bundling yang membawa welfare 
enhancing apabila dilakukan dalam kerangka memudahkan konsumen 
dan memberikan manfaat lebih atas suatu produk. Misalnya penjualan 
PC dan sistem operasi dalam satu paket akan memudahkan konsumen 
agar tidak perlu mengalami kesulitan dalam proses instalasi. Motif dari 
pelaku usaha dalam menerapkan strategi tying/bundling ini agar dapat 
mengekstraksi surplus konsumen sebanyak-banyaknya. Selain itu dapat 
juga dilakukan sebagai ajang promosi. 

- Penerapan strategi bundling/tying dapat bersifat antipersaingan ketika 
dilakukan dalam upaya abuse of dominance. Seperti yang dilakukan oleh 
Microsoft dalam praktek jual ikat Microsoft Windows dengan Windows 
Media Player. Sesuai dengan teori leverage, keberadaan Microsoft sebagai 
pelaku dominan di pasar OS cukup efektif untuk mendongkrak penjualan 
windows media player. 

4.2 Pelajaran yang dapat diambil bagi KPPU
Dari kasus Microsoft ini dapat diambil pelajaran bagi KPPU untuk 
menentukan apakah praktek bundling/tying yang dilakukan oleh pelaku 
usaha telah melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat. Beberapa hal 
yang dapat digunakan sebagai indikator antara lain:

- Produk yang secara alaminya dapat dipisahkan menjadi produk terpisah 
tidak seharusnya dijual secara terikat tanpa ada opsi bagi konsumen untuk 

IV.
PENUTUP
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mendapatkan masing-masing produk tersebut secara terpisah. Keberadaan 
Windows dan Media Player dapat dibuktikan sebagai dua produk terpisah 
karena ada pelaku usaha lain yang memproduksi kedua produk tersebut 
secara terpisah. Misalnya: produk Quicktime dari Apple dapat ditanamkan 
pada produk Windows.

- Konsumen seharusnya tetap memiliki pilihan untuk memperoleh produk 
yang biasa dijual secara terikat namun dapat dijual secara tidak terikat. 
Pada kasus jual ikat Windows dan WMP, konsumen tidak memiliki pilihan 
untuk mendapatkan Windows versi tanpa WMP sehingga praktek tying 
tersebut telah merugikan konsumen karena konsumen terpaksa harus 
mendapatkan Windows dengan WMP meskipun ada sebagian konsumen 
yang tidak membutuhkan produk WMP di dalamnya.

- Teori leverage telah membuktikan bahwa ketika praktek jual ikat (tying) 
dilakukan oleh produk yang telah memiliki posisi dominan di pasar primer 
terhadap produk di pasar skunder yang kurang dominan maka akan 
mendongkrak dominasi produk yang berada di pasar skunder dan dapat 
mengurangi tingkat persaingan di pasar skunder. Windows yang telah 
memiliki dominasi di pasar primer telah memberikan kekuatan dominasinya 
di pasar media player karena ketiadaan pilihan bagi konsumen untuk tidak 
memperoleh media player ketika memperoleh produk Windows. 



78 Jurnal Persaingan USaha

Strategi Bundling/Tying Sebagai Upaya Abuse Of Dominance:
Studi Kasus Penerapan Strategi Tying/Bundling oleh Microsoft

DAFTAR PUSTAKA

Aswicahyono, Haryo (2008) Bundling and Tying, makalah diskusi terbatas KPPU 
tanggal 10 Maret 2008

Lubis, Andi Fahmi (2008) Economics of Bundling, makalah diskusi terbatas KPPU 
tanggal 18 Maret 2008

Lévêque, François (2006) European Commission vs Microsoft Corp, CERNA 
Centre d’économie industrielle Ecole Nationale Supérieure des Mines de 
Paris, Cours d’Economie Industrielle 2005

Radke, Marc-Peter(2001), Law and Economics of Microsoft vs US Department 
of Justice: New Paradigm for Antitrust in Network Market or Inefficent 
Lock-In  of Antitrust Policy? Schriftenreihe des Promotionsschwerpunkts 
Globalisierung und Beschäftigung Universität Hohenheim No. 16/2001

Silverthorne, Daniel J. (2007), Microsoft Tying Consumers Hands? The Windows 
Vista Problem and The South Korea Solution, http://www.mttlr.org/
volthirteen/silverthorn.pdf

Thompson, Arthur A. dan A. J. Strickland (2003) Strategic Management: Concept 
and Cases, New York: McGraw-Hill/Irwin

http://en.wikipedia.org 

www.microsoft.com

http://ec.europa.eu  



79Edisi 3 - Tahun 2010



80 Jurnal Persaingan USaha

Sektor Industri Real Estate Menurut Perspektif Persaingan Usaha:
Suatu Telaah Berlandaskan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

ABSTRAKSI

Sektor perumahan dan permukiman merupakan sektor vital bagi 
masyarakat. Pertumbuhan di sektor tersebut semakin meningkat 

seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat akan 
kebutuhan sektor vital tersebut. Pertumbuhan di sektor ini, di satu 

sisi menimbulkan efek positif bagi terlaksananya pembangunan 
ekonomi nasional seutuhnya dan pembangunan masyarakat 

Indonesia seluruhnya, namun di sisi lain menimbulkan efek negatif 
secara ekonomis. Ketika sektor tersebut dikuasai oleh pelaku 

usaha tertentu atau beberapa kelompok pelaku usaha tertentu, 
persaingan sehat dalam bisnis tersebut terancam rapuh dan pada 

akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. 
Konsentrasi pasar dan conduct yang tidak sesuai dengan prinsip-

prinsip persaingan usaha yang sehat dapat merusak perekonomian 
masyarakat, yang berlanjut pada rusaknya perekonomian nasional.

Munculnya fenomena Agung Podomoro Group dan Agung Sedayu 
Group membawa pengaruh yang cukup menarik perhatian dalam 
situasi persaingan di sektor real estate Indonesia dewasa ini. Hal 

ini membawa dampak pada semakin pesatnya perkembangan 
kedua perusahaan pengembang raksasa tersebut. Manakala 

ditinjau dari aspek Hukum Persaingan Usaha Indonesia, kenyataan 
ini mengarahkan pada pentingnya menaruh perhatian yang serius 

terhadap aspek persaingan usaha di sektor industri real estate.
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I.
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
PERTUMBUHAN penduduk Indonesia setiap tahunnya sangat tinggi. 
Permintaan terhadap sektor perumahan meningkat. Bahkan pertumbuhan 
penduduk tersebut sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di titik-
titik metropolitan, sebagaimana halnya dengan yang terjadi di Ibukota DKI 
Jakarta dan sekitarnya.

Seiring dengan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional, walaupun 
di satu sisi sedang terpuruk akibat melonjaknya harga minyak dunia dan nilai 
tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, setidaknya bisnis di sektor real 
estate semakin meningkat dan terus mengembangkan sayap semakin lebar. 
Tidak dapat dipungkiri, sektor industri perumahan ini merupakan jawaban 
yang sangat relevan dengan tingkat pertumbuhan penduduk dewasa ini. Tingkat 
harga di sektor ini bahkan semakin meningkat tinggi dari waktu ke waktu. 
Ironisnya, dengan tingkat harga yang tingginya selangit tersebut, permintaan 
terhadap sektor ini justru meningkat. Tentu saja, hukum permintaan berlaku 
di sini: semakin tinggi permintaan, semakin tinggi pula harga.

Pada kenyataannya, tuntutan kebutuhan perumahan bagi masyarakat 
beragam tergantung pada level masing-masing konsumen. Namun, yang 
terjadi saat ini, perumahan rakyat dengan level menengah ke bawah kurang 
diminati dibandingkan dengan perumahan mewah berkelas real estate.

Para pengembang di sektor properti rupanya peka mencium tingginya 
permintaan ini. Atas dasar itu, perusahaan-perusahaan pengembang properti 
bermodal besar semakin memperluas ekspansinya dan menggencarkan promosi 
di berbagai kota, terutama di kota-kota besar yang padat penduduknya. Tidak 
sia-sia, rupanya promosi melalui media cetak dan media elektronik ini cukup 
efektif untuk menarik minat masyarakat. Terlebih lagi layanan hotline 24 
jam siap melayani konsumen yang berminat menginvestasikan kekayaannya 
di sektor mewah ini.

Dengan slogan “harga naik esok hari”, perusahaan-perusahaan pengembang 
properti berpotensi mengeruk keuntungan yang tidak sedikit. Tak heran, 
setelah suatu proyek real estate habis terjual, perusahaan pengembang 
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membangun proyek serupa di tempat lain, untuk tujuan ekonomis “habis 
terjual”, membangun proyek baru lagi, dan begitu seterusnya. Semakin lama, 
perusahaan ini semakin menggelembung membentuk perusahaan raksasa.

Hukum Persaingan Usaha diformulasi untuk melindungi persaingan itu 
sendiri, dan terutama melindungi konsumen sebagai mata rantai terakhir 
dalam siklus bisnis. Karenanya, tidaklah mengherankan apabila beberapa 
negara dunia menggunakan hukum persaingan usaha yang melindungi 
persaingan itu sendiri, sedang beberapa yang lain menggunakan hukum 
persaingan usaha yang melindungi konsumen. Berbeda dengan negara-negara 
lain di dunia, Indonesia memfokuskan diri pada perlindungan terhadap 
persaingan itu sendiri, karena otoritas mengenai perlindungan konsumen 
dipegang oleh institusi yang berbeda dengan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU).

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis membatasi 
cakupan penelitian terhadap poin-poin sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi bisnis di sektor industri real estate ini secara faktual, 
khususnya yang terjadi di kawasan Jabodetabek?

2. Bagaimana posisi perusahaan pengembang real estate dalam pembangunan 
real estate di Indonesia, terutama di kawasan Jabodetabek sebagai kota 
metropolitan?

3. Bagaimana Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sebagai senjata pemerintah 
terhadap persaingan bisnis tidak sehat melihat bisnis di sektor industri 
real estate?

C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengeksplorasi sektor industri real 
estate, diantaranya adalah:

1. Mengamati kondisi real estate perkembangan bisnis di sektor industri 
real estate, terutama yang terjadi di kawasan Jabodetabek.

2. Mencermati prospek sektor industri real estate seiring dengan 
pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Mengkaji kondisi riil perkembangan bisnis di sektor industri real estate dengan 
menggunakan instrumen kacamata Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

4. Meneliti perlindungan hukum bagi konsumen di sektor industri real 
estate berkaitan dengan strategi promosi dan pemasaran.
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D. Sistematika Penulisan
BAB I Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini dibahas mengenai tinjauan literatur sektor industri 
di bidang properti, pengaturannya di dalam peraturan perundang-
undangan Indonesia, kajian competition authority di negara lain 
mengenai sektor industri real estate dan metode penelitian.

BAB III Bab ini membahas mengenai kondisi riil bisnis di sektor industri 
real estate di Indonesia, analisa perusahaan pengembang real estate 
di kawasan Jabodetabek, serta tinjauan dilihat dari kacamata 
peraturan perundang-undangan Indonesia.

BAB IV Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari hasil penelitian 
dan hasil analisis, serta saran yang merupakan jawaban konkrit 
atas rumusan masalah yang ada, termasuk juga di dalamnya 
rekomendasi kepada instansi yang berwenang terhadap masalah 
tersebut.
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II.
TINJAUAN LITERATUR DAN

METODE PENELITIAN

A. Pengertian Real Estate
REAL ESTATE atau juga dikenal dengan istilah Realestat adalah sebuah 
istilah  yang mencakup tanah bersama dengan apa pun yang tinggal tetap 
di atas tanah tersebut. Real estate sering dianggap sinonim/kontras dengan 
real property. Namun, dalam penggunaan tekniknya, beberapa orang tetap 
memilih pembedaan antara real estate, yang menunjuk ke tanah dan benda 
di atasnya, dengan real property, yang menunjuk ke hak pemilikan atas 
real estate. Istilah real estate dan real property utamanya digunakan dalam 
menunjukkan ke hak milik tak bergerak.1 

Menurut terminologi pada beberapa literatur, real estate adalah suatu benda 
tidak bergerak yang mencakup tanah beserta segala suatu yang berada di 
atasnya, misalnya bangunan, tanaman dan lain-lain. Properti dalam bahasa 
asing seringkali disebut juga real property yang terkadang disebut juga realty. 
Di Indonesia, istilah real estate lebih digunakan untuk menunjukkan suatu 
wilayah perumahan yang dikembangkan oleh perusahaan pengembang 
perumahan. Dalam hukum, kata real diartikan sebagai sesuatu benda (res/rei) 
yang membedakannya dari “manusia”. Jadi, hukum membedakan antara real 
property (tanah beserta segala sesuatu yang terdapat diatasnya) dan properti 
individu (misalnya baju, perabotan, uang).2

Dalam pengertian luas, Real Estate meliputi lahan dan segala sesuatu yang 
merupakan bagian daripadanya. Real Estate bisa diperoleh, dimiliki, dan 
dialihkan (atau ditransfer) oleh individu, perusahaan-perusahaan bisnis, 
lembaga amal, lembaga agama, lembaga di bidang pendidikan, persaudaraan, 
dan berbagai lembaga-lembaga yang bersifat tidak mencari untung, seperti 
fidusia, wali amanat, partnerships, dan secara umum oleh setiap badan hukum 
yang diakui oleh negara dan peraturan perundang-undangan.3

Properti menunjukkan kepada sesuatu yang biasanya dikenal sebagai entiti 
dalam kaitannya dengan kepemilikan seseorang atau sekelompok orang atas 
suatu hak eksklusif. Bentuk yang utama dari properti ini adalah termasuk 

1 http://id.wikipedia.org
2 Ibid.
3 Microsoft ® Encarta ® 2008. ©1993-2007 Microsoft Corporation.
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real property (tanah), kekayaan pribadi (personal property) dan kekayaan 
intelektual. Hak dari kepemilikan adalah terkait dengan properti yang 
menjadikan sesuatu barang menjadi “kepunyaan seseorang” baik pribadi 
maupun kelompok, menjamin si pemilik atas haknya untuk melakukan 
segala suatu terhadap properti sesuai dengan kehendaknya, baik untuk 
menggunakannya ataupun tidak menggunakannya, untuk mengalihkan hak 
kepemilikannya. Beberapa ahli filosofi menyatakan bahwa hak atas properti 
timbul dari norma sosial. Beberapa lainnya mengatakan bahwa hak itu timbul 
dari moralitas atau hukum alamiah.4

Pengertian properti menurut “common law” atau hukum Anglo Saxon dari 
Inggris disebutkan bahwa properti artinya kepemilikan atau hak untuk 
memiliki sesuatu benda, atau segala benda yang dapat dimiliki. Artinya 
properti dapat dibedakan kepemilikannya atas benda-benda bergerak 
(personal property) dan tanah serta bangunan permanen (real property). 
Dalam personal property ada yang termasuk tangible (seperti peralatan, 
perlengkapan mesin, kendaraan dan lain-lain) dan intangible asset (seperti 
surat-surat berharga dan goodwill/copyright/franchises, dan lain-lain). 
Sedangkan real property adalah pengertian properti yang kita pahami selama 
ini yakni tanah dan bangunan permanen serta pengembangan lainnya.5

Adanya pengertian real estate yang selama ini diartikan sebagai real property 
berupa perumahan mewah dan elit sebenarnya adalah suatu pengertian yang 
kurang tepat. Karena real estate sendiri menurut American Institute of Real 
Estate Appraisers (AIREA) mempunyai pengertian yang lebih luas daripada 
sekedar perumahan saja tetapi juga dalam bentuk lain misalnya perkebunan, 
pertambangan, industri dan lain-lain. Real estate lebih ditekankan pada 
bentuk fisiknya sedangkan real property lebih ke arah sekumpulan hak untuk 
penggunaannya, pemanfaatannya dan pembangunannya. Mengenai hal ini dari 
segi hukumnya berkaitan dalam Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1985 Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1984, dinyatakan bahwa tanah 
(bumi) adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.6 

Dengan demikian penilaian properti adalah suatu proses perhitungan secara 
matematika dan kajian karakteristik dalam memberikan suatu estimasi dan 
pendapatan atas nilai ekonomis suatu properti baik berwujud maupun tidak 
berwujud, berdasarkan hasil analisa terhadap fakta-fakta yang obyektif dan 
relevan dengan menggunakan metode dan prinsip-prinsip penilaian yang 
berlaku. Penerapan penilaian properti dalam menghadapi otonomi daerah 
ini mempunyai peran andil yang cukup besar terutama dari segi manajemen 
aset properti daerah.7

4 http://id.answers.yahoo.com/question.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
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Sebagaimana instrumen investasi lainnya, real estate memiliki karakter 
fisik dan karakter ekonomi yang unik. Karakter fisik yang melekat adalah 
immobilitas, keunikan lokasi yang spesifik, serta indestructibility. Sedangkan 
karakter ekonomi yang melekat antara lain kelangkaan (akibat terbatasnya 
supply), umur ekonomis yang (hampir) tidak terbatas, peluang untuk 
melakukan modifikasi yang bernilai tambah, serta situs/setting yang unik 
antara real estate satu dengan yang lainnya.8

B. Pengaturan Hukum Properti dalam Peraturan Perundang-
undangan Indonesia
Peraturan perundang-undangan Indonesia mengakomodir ketentuan 
mengenai bangunan, perumahan, konstruksi dan yang berkaitan erat dengan 
ketiganya dalam peraturan yang berbeda-beda. Bukan hanya berbentuk 
undang-undang, tetapi juga dalam peraturan pelaksana di bawahnya sebagai 
ketentuan operasionalnya.

Pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia 
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. 
Kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi, 
dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan 
faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat mutu kehidupan 
serta kesejahteraan rakyat dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945. Atas dasar hal itu, maka dikeluarkanlah Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (untuk 
selanjutnya disebut “UU No. 4 Tahun 1992”).

Dalam Pasal 1 butir 8 UU No. 4 Tahun 1992, yang dinamakan dengan 
Kawasan Siap Bangun adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan 
untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi 
dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya 
dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan 
primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang 
lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan memenuhi 
persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan, khusus 
untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta rencana tata ruang lingkungannya 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Adapun penataan perumahan dan permukiman ini berdasarkan Pasal 4 UU 
No. 4 Tahun 1992, bertujuan untuk:

1. memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia 
dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;

2. mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan 
yang sehat, aman, serasi, dan teratur;

2 Ibid.
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3. memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang 
rasional;

4. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-
bidang lain.

Selain UU No. 4 Tahun 1992, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (untuk selanjutnya disebut “UU No. 28 Tahun 2002”) 
mengatur bahwa suatu bangunan gedung wajib memenuhi syarat-syarat 
administratif dan syarat teknis, yakni sebagai berikut:

1. Persyaratan Administratif, meliputi:
a. Status hak atas tanah dan atau izin pemanfaatan dari pemegang hak 

atas tanah;
b. Status kepemilikan bangunan gedung;
c. Izin mendirikan bangunan gedung.

2. Persyaratan Tata Bangunan, meliputi:
a. Persyaratan peruntukkan dan intensitas bangunan gedung;
b. Persyaratan arsitektur bangunan gedung;
c. Persyaratan pengendalian dampak lingkungan.

3. Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung, meliputi:
a. Persyaratan Keselamatan;
b. Persyaratan Kesehatan;
c. Persyaratan Kenyamanan;
d. Persyaratan Kemudahan.

4. Persyaratan Bangunan Gedung Fungsi Khusus.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 
(untuk selanjutnya disebut “UU No. 18 Tahun 1999”), pembangunan gedung 
harus dilakukan oleh pelaku usaha/penyedia jasa yang terdiri dari elemen-
elemen sebagai berikut:

1. Perencana konstruksi;
2. Pelaksana konstruksi; dan 
3. Pengawas konstruksi.

Dengan demikian dalam pembangunan suatu bangunan gedung, pelaku usaha 
wajib untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan gedung tersebut, 
dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana telah diatur dalam 
UU No. 28 Tahun 2002, supaya pembangunan gedung memenuhi unsur 
keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan bagi konsumen.

Jasa konstruksi erat kaitannya dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk 
selanjutnya disebut “UU No. 5 Tahun 1999”). UU No. 5 Tahun 1999 melarang 
pelaku usaha melakukan praktek-praktek bisnis yang dapat mengakibatkan 
terjadinya monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 
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Berbeda dengan negara-negara lain, Pemerintah Indonesia membedakan 
antara peraturan mengenai persaingan usaha dan peraturan mengenai 
perlindungan konsumen. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut “UU No. 8 Tahun 1999”) 
menjawab kebutuhan masyarakat sebagai konsumen yang selalu dirugikan 
manakala terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

C. Kajian Sektor Industri Real Estate
Pada Oktober 2005, US Federal Trade Commission (FTC) bekerjasama dengan US 
Department of Justice (DoJ) mengadakan workshop dengan tema “Competition 
Policy and The Real Estate Industry”.9 Di bulan April 2007, US FTC dan US 
DoJ kembali mengadakan workshop yang bertemakan “Competition in The 
Real Estate Brokerage Industry”.10 Pada kedua workshop tersebut, FTC dan DoJ 
membahas mengenai kebijakan persaingan di sektor industri real estate, dengan 
memfokuskan pada persaingan diantara para broker yang pada akhirnya dapat 
mengakibatkan terjadinya kerugian pada konsumen. 

Workshop tersebut diadakan dengan tujuan untuk mencegah kecurangan, 
penipuan, dan persaingan bisnis yang tidak sehat dan untuk menyediakan 
informasi yang berguna bagi konsumen supaya terhindar dari praktek-praktek 
bisnis yang dapat merugikan konsumen tersebut. Selain itu, pada bulan 
Oktober 2002, US FTC yang ditenggarai oleh Staff of the Bureau of Economics, 
the Bureau of Consumer Protection, and the Office of the Policy Planning, 
mengemukakan masukan terhadap amandemen Regulations Implementing the 
Real Estate Settlement Procedures Act kepada Department Housing and Urban 
Development (HUD) Amerika Serikat.11 Komentar tersebut pada dasarnya 
berisi tentang masukan bagi HUD dalam rangka mengamandemen peraturan 
perundang-undangan tentang Real Estate di Amerika Serikat tersebut. Salah 
satu masukan US FTC dalam komentar tersebut adalah mengenai persaingan 
diantara usaha profesi broker perumahan yang berpotensi dapat menimbulkan 
kerugian bagi konsumen. Pembagian wilayah yang dilakukan para broker 
perumahan dapat meningkatkan harga jual kepada konsumen terhadap 
sektor perumahan tertentu, yang tentunya dengan berdasarkan pada Hukum 
Persaingan, hal ini melanggar prinsip-prinsip Hukum Persaingan yang sehat 
dalam melakukan usaha.

Kedua workshop tersebut diadakan atas dasar pemikiran bahwa sektor 
perumahan yang merupakan sektor vital bagi masyarakat. Karenanya, 

9 Fair Trade Commission, “Fair Trade Commission/Justice Department to Host Joint Workshop on 
Competition Policy and the Real Estate Industry”, Press Release September 13, 2005.

10 Federal Trade Commission and the US Department of Justice, “Competition in the Real Estate 
Brokerage Industry”, April 2007.

11 Staff of the Bureau of Economics, the Bureau of Consumer Protection, and the Office of the Policy 
Planning,” in the matter of Request for Comment on Proposed Amendments to the Regulations 
Implementing the Real Estate Settlement Procedures Act” before the Department Housing and 
Urban Development, Oktober 28, 2002.
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sistem persaingannya pun perlu diatur oleh Undang-undang Anti Monopoli. 
Perbedaan mendasar dari kedua workshop ini dengan sistem hukum 
persaingan Indonesia adalah bahwa di Indonesia, perlindungan konsumen 
dipegang oleh lembaga yang berbeda yang KPPU. Walaupun demikian, jika 
dihubungkan secara ekonomis, kondisi persaingan apapun bentuknya, pasti 
pada akhirnya akan dirasakan oleh konsumen sebagai mata rantai terakhir 
dalam lingkaran bisnis. Sehingga walaupun tema workshop tersebut agak 
tidak sinkron dengan sistem Hukum Persaingan Indonesia, akan tetapi banyak 
pelajaran yang dapat dipetik dari kedua workshop tersebut.

Berangkat dari pemikiran tersebut, penulis memperoleh kerangka pemikiran 
yang hampir serupa. Tetapi berhubung hukum persaingan Indonesia bertujuan 
untuk melindungi persaingan untuk kepentingan seluruh masyarakat, maka 
penulis melandaskan pemikiran mengenai sektor industri real estate ini kepada 
UU No. 5 Tahun 1999, dengan memperhatikan peraturan perundang-undang 
lainnya sebagai acuan.

D. Metode Penelitian
Penelitian ini mempergunakan metode analisis yuridis kualitatif dan dengan 
mengamati secara langsung kondisi riil di lapangan untuk kemudian di dapat 
faktor-faktor untuk diolah secara yuridis, yakni dengan mempergunakan 
instrumen peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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III.
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Riil Bisnis Sektor Industri Real Estate
MUNGKIN kita sering melihat iklan-iklan yang berisi promosi suatu 
produk real estate. Tidak hanya dalam bentuk iklan setengah halaman 
penuh pada media cetak, tetapi juga dalam bentuk billboard berukuran 
raksasa, di pameran-pameran properti, bahkan dalam media elektronik 
televisi swasta nasional, dimana disiarkan iklan properti berdurasi panjang 
yang dengan gencarnya menampilkan produk properti dengan tawaran 
yang sangat menggiurkan. Iklan-iklan tersebut ditampilkan secara apik dan 
menarik, dengan mengandalkan eksklusivitas dan menawarkan keuntungan-
keuntungan yang berlimpah. Tentunya dengan cara promosi semacam ini, 
para perusahaan pengembang wajib bermodalkan kantung tebal.

Dilihat dari perspektif kompetisi, hal ini merupakan hal yang wajar dalam 
dunia bisnis. Iklan dan promosi merupakan suatu kebolehan dan bahkan 
hak mutlak pelaku usaha yang tidak terbatas sifatnya. Dalam arti bahwa 
pemerintah tidak berhak untuk melarang pelaku usaha untuk melakukan 
promosi iklan dan lain sebagainya, selama hal tersebut tidak bertentangan 
dengan moral, agama, prinsip-prinsip persaingan yang sehat, dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Secara struktural, dan dilihat dengan kasat mata, kondisi persaingan di sektor 
properti cukup kompetitif. Di bidang properti ini, terdapat banyak pemain 
pada sektor industri ini, sebut saja beberapa BUMN kita seperti PT Waskita 
Karya, PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, 
dll. Selain yang berbentuk BUMN, terdapat banyak pemain swasta yang 
juga bergerak di sektor ini. Yang paling populer dan promosinya bertebaran 
dimana-mana, diantaranya adalah Agung Podomoro Group dan Agung 
Sedayu Group. Dua perusahaan raksasa ini semakin merajai industri real 
estate di Indonesia, terbukti dengan semakin gencarnya promosi iklan produk 
properti dari kedua grup perusahaan tersebut.

Dengan slogan yang cukup menggiurkan dan membuat hati tak sabar, “harga 
naik esok hari” menjadi salah satu ciri khas perusahaan pengembang dari rentetan 
promosi yang rupanya berhasil menarik calon pembeli. Selain membuat konsumen 
“terhipnotis”, strategi promosi semacam ini tak pelak lagi menjadi kunci andalan 
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perusahaan pengembang dalam rangka menjual habis produk kebanggaannya. 
Promosi iklan semacam ini efeknya bagi konsumen memberi kesan bahwa 
produk properti tertentu yang sedang dipromosikan adalah produk eksklusif yang 
hanya dimiliki oleh mereka dan dapat didapatkan oleh konsumen yang memiliki 
keberanian melakukan deal pada saat itu juga. Pada kondisi ini, pepatah “siapa 
cepat dia dapat” berlaku secara otomatis. Tampaknya hukum rimba mulai berlaku 
disini. Sayangnya, hal semacam ini tidak disadari oleh konsumen sendiri.

Perusahaan pengembang real estate mulai bermunculan seiring dengan meningkatnya 
kebutuhan masyarakat akan papan yang memenuhi standar kelayakan sebagai 
salah satu kebutuhan primer. Jika dirunut secara lebih mendetail, sebenarnya 
perkembangan sektor industri real estate ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
diantaranya faktor pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi nasional, 
globalisasi dan modernisasi, urbanisasi, dan kompleksitas kebutuhan masyarakat. 

1. Pertumbuhan Penduduk
Berdasarkan data statistik Indonesia12 tercatat bahwa angka pertumbuhan 
penduduk DKI Jakarta tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 mencapai 
1,20 % per tahun. Sebagai perbandingan, angka pertumbuhan penduduk 
di Jawa Barat, pada range tahun yang sama, mencapai angka yang lebih 
tinggi lagi, yakni 1,75% per tahun. Angka ini terbilang sangat tinggi 
dibandingkan dengan angka pertumbuhan penduduk negara-negara 
maju yang bergerak dalam suatu sistem yang terkendali. Di Indonesia, 
instrumen kontrol semacam ini hampir selalu tidak efektif penerapannya. 
Banyak faktor yang menjadi kendala dalam implementasi kontrol 
pertumbuhan penduduk tersebut, mulai dari ketidaktahuan masyarakat, 
kurangnya sosialisasi, inefektivitas peraturan perundang-undangan, 
kurangnya kesadaran masing-masing individu dan banyak faktor lain 
yang menyebabkan angka pertumbuhan penduduk Indonesia bergerak 
secara progresif dan hampir tidak dapat dikendalikan lagi. 

Berdasarkan sampel yang cukup nyata terjadi di masyarakat, secara gamblang 
penulis dapat sampaikan bahwa pertumbuhan penduduk dari lembaga 
perkawinan yang sah dan legal saja sudah tidak terkontrol, apalagi ditambah 
dengan pertumbuhan penduduk sebagai hasil dari pergaulan bebas yang amoral 
dan ilegal. Pertumbuhan penduduk yang uncontrolled tersebut, membawa 
akibat pada kehidupan perekonomian nasional yang labil akhir-akhir ini.

2. Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Kondisi perekonomian nasional yang memang pada awalnya belum cukup 
mandiri (hal mana menjadi sebab mengapa Indonesia dikategorikan 
sebagai negara dunia ketiga/ developing country), ditambah lagi dengan 
gejolak ekonomi dunia yang sama merosotnya, nasib perekonomian 

12 www.datastatistik-indonesia.com
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nasional semakin tidak jelas arahnya mau dibawa kemana. Sistem 
Ekonomi Demokrasi Pancasila sebagaimana tertuang dalam Pasal 
33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia hanya tinggal 
semboyan indah yang menghiasi papan di gedung pemerintahan dan juga 
dalam buku pelajaran murid Sekolah Dasar.

Dengan semakin acaknya kondisi perekonomian nasional, ternyata hal 
ini membawa pengaruh yang cukup nyata bahwa yang kaya semakin 
kaya, dan yang miskin semakin miskin. Tidak meratanya pertumbuhan 
ekonomi nasional di berbagai lapisan masyarakat ini pada akhirnya 
mempengaruhi sektor-sektor industri nasional, termasuk sektor industri 
real estate dalam kaitannya dengan hal ini.

3. Globalisasi dan Modernisasi
Istilah globalisasi dan modernisasi selalu menjadi momok yang mengerikan 
bagi masyarakat di negara berkembang. Betapa tidak, dibandingkan 
dengan manfaat yang didapat, globalisasi justru meninggalkan efek yang 
negatif yang dampaknya bertubi-tubi dan sulit untuk dikendalikan.

Globalisasi dan modernisasi membawa pengaruh pada gaya hidup 
masyarakat yang mengandalkan kemewahan dan nilai-nilai estetika 
daripada kebutuhan mendasar dan nilai-nilai kehidupan yang layak. 
Hal tersebut pada akhirnya membawa gaya hidup masyarakat Indonesia 
yang lebih mementingkan ego dan harga diri. Masyarakat modern saat 
ini lebih mengagung-agungkan gengsi. Gaya hidup masyarakat saat ini 
mengarah pada gaya hidup yang konsumtif dan tidak perlu. Bukan hanya 
kebutuhan semata, tetapi gengsi yang menjadi ukurannya. Perusahaan 
pengembang rupanya cukup jeli mencium stigma masyarakat dewasa ini. 
Bagi masyarakat yang bermodal besar, memiliki properti lebih dari satu 
untuk sekedar pajangan sudah menjadi bagian dari gaya hidup, yang 
akibatnya kebutuhan masyarakat meningkat, pembelian properti ikut 
meningkat pula secara progresif, tetapi di sisi lain semakin meningkat pula 
jumlah masyarakat yang benar-benar memerlukan kebutuhan papan dalam 
arti yang sebenar-benarnya. Hal ini merupakan implikasi “keserakahan” 
para pemilik modal besar untuk memborong properti di sana-sini tanpa 
ada manfaatnya secara nyata. Yang terjadi adalah, sektor real estate 
meningkat jumlahnya, dan dilain pihak gubuk-gubuk di kolong jembatan 
juga mengalami stagnansi pada jumlahnya, atau justru cenderung semakin 
meningkat seiring dengan meningkatnya kecenderungan urbanisasi 
masyarakat dari desa ke kota. Pertumbuhan penduduk memainkan 
peran penting dalam kaitannya dengan hal ini. Semakin tinggi jumlah 
penduduk, maka semakin tinggi pula kebutuhan masyarakat. Semakin 
tinggi kebutuhan masyarakat, semakin banyak pula masyarakat yang 
mencari penghidupan di kota besar. Hal ini membawa pengaruh pada 
semakin tingginya kecenderungan urbanisasi.
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4. Urbanisasi
Mencari penghidupan dan menyambung kehidupan di kota-kota besar 
metropolitan tampaknya sudah menjadi suatu keharusan apabila ingin 
dianggap modern, karena hal tersebut merupakan salah satu kunci untuk 
meningkatkan tingkat ekonomi. Pola pikir semacam ini, menyebabkan 
menumpuknya/ terkonsentrasinya masyarakat penduduk Indonesia 
pada beberapa titik tertentu saja, yakni di kota-kota besar saja. Hal ini 
mengakibatkan kebutuhan akan sektor perumahan (properti) di kota besar 
semakin meningkat. Hal ini selanjutnya, mau tidak mau, mengarah pada 
semakin tingginya kompleksitas kebutuhan masyarakat.

5. Kompleksitas Kebutuhan Masyarakat
Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya, tingginya kompleksitas 
kebutuhan masyarakat semakin menggemakan kebutuhan masyarakat 
akan sektor properti yang tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan 
primer akan papan, tetapi juga mengarah pada alasan-alasan ekonomis 
lain seperti investasi atau instrumen pembuktian diri. Hadirnya sektor 
properti dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini selain mampu 
menjawab kebutuhan akan sektor tersebut juga menjadi kepuasan yang 
tak ternilai. Dalam konteks ini, golongan pemilik modal menengah ke atas 
merupakan subjek yang sangat memegang peranan penting dan menjadi 
sorotan dalam telaah pengaruh kompleksitas kebutuhan masyarakat 
terhadap perkembangan sektor industri real estate di Indonesia.

Faktor-faktor tersebut di atas, sebenarnya terkait satu sama lain dan 
saling mempengaruhi serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 
perkembangan sektor industri real estate. Dengan kata lain, perkembangan 
sektor industri real estate ini diawali dengan berbagai faktor yang mencakup 
berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Jika kita hubungkan antara kondisi riil bisnis di sektor industri real estate 
ini dengan dinamika masyarakat Indonesia sebagaimana telah penulis 
kemukakan di atas, dapat kita tarik suatu benang merah yang mengarah 
kesimpulan sementara bahwa munculnya/ meningkatnya bisnis di sektor real 
estate sebenarnya mempengaruhi dan juga dipengaruhi secara timbal balik 
oleh masyarakat itu sendiri. Kondisi simbiosis tersebut dewasa ini menjadi 
sulit untuk dikendalikan dengan suatu regulasi.

B. Analisa Perusahaan Pengembang Real Estate di Kawasan 
Jabodetabek
Sebagaimana telah penulis kemukakan sebelumnya, perusahaan pengembang real 
estate yang sedang populer dan tengah mengembangkan sayap bisnisnya, sangat 
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didominasi oleh Agung Podomoro Group dan Agung Sedayu Group. Kedua grup 
perusahaan ini, dari namanya saja sudah terlihat bahwa kedua grup perusahaan 
tersebut terdiri dari beberapa perusahaan pengembang serupa yang statusnya 
bisa berupa perusahaan independen ataupun berbentuk holding company. 

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari berbagai situs di internet, penulis 
akan mengungkapkan profil dari kedua perusahaan raksasa pengembang 
real estate tersebut.

Agung Podomoro Group (APG) merupakan perusahaan pengembang terbesar di 
sektor properti13 dan didirikan oleh Anton Haliman pada awal tahun 1970-an. 
Yang kemudian sejak tahun 1986 diteruskan oleh Trihatma Kusuma Haliman. 
Grup Agung Podomoro merupakan salah satu pelopor dalam menciptakan 
konsep pemukiman lengkap dan terpadu di kawasan Sunter, Jakarta Utara. 
Melalui konsep perencanaan yang matang, secara perlahan Sunter telah menjadi 
sebuah lokasi yang lengkap dan terpadu yang menawarkan segala kemudahan 
bagi para pemukim dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Beragam tipe hunian 
dikembangkan, dari tipe kecil sampai eksklusif, selain itu dikembangkan juga 
sarana olah raga dan rekreasi, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, pasar 
tradisional dan modern, kawasan pergudangan dan kawasan industri sehingga 
memberikan kesempatan kepada para konsumen untuk lebih memiliki banyak 
pilihan. Berbekal pengalaman dari pengembangan di daerah Sunter, Grup Agung 
Podomoro mengembangkan usahanya melalui Perseroan dalam melakukan 
ekspansi ke kawasan lain. Selain melakukan kegiatan usahanya secara komersial, 
juga aktif berpartisipasi dalam program pemerintah menyediakan perumahan 
bagi masyarakat kurang mampu dengan membangun rumah di luar Jabotabek 
antara lain di Subang (Jawa Barat) serta Lebak dan Kresek (Banten).14

Agung Podomoro Group (APG) merupakan perusahaan pengembang terdepan 
di Jakarta saat ini yang telah berhasil berkarya selama 33 tahun di dunia usaha 
properti. Salah satu bentuk keberhasilan di dalam pengembangan hunian vertikal 
yaitu apartemen tersebar di beberapa wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, 
Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Hingga tahun 2004, Agung Podomoro telah 
berhasil membangun 11 apartemen, 6 perumahan dan 7 komersial area (mixed 
use). Keberhasilan ini juga didukung oleh kemampuan manajemen yang potensial, 
hal ini dibuktikan dengan diperolehnya Sertifikat ISO 9001 untuk apartemen 
Eksekutif Menteng dan terbaru pada tahun 2006 untuk proyek Bukit Gading 
Mediterania dan Gading Grande berlokasi di Kelapa Gading. Sejak tahun 1986, 
kepemimpinan dari Agung Podomoro Group diteruskan oleh Trihatma Kusuma 
Haliman, visi dari Agung Podomoro Group semakin terasah dan kuat. Strategi-
strategi dari Agung Podomoro Group yang paling utama adalah pemilihan lokasi 
dan kejeliannya membaca keinginan pasar terhadap proyek yang akan dikerjakan. 
Terbukti, keinginan Agung Podomoro Group memasuki bisnis apartemen 
dikarenakan keinginan masyarakat untuk mempunyai rumah di tengah kota 

13 Panangian Simanungkalit, Bisnis Indonesia, Jumat, 3 September 2004.
14 www.agungpodomoro.com
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tetapi tanah terbatas sehingga pembangunan diarahkan secara vertikal. Salah satu 
strategi yang jitu dari Trihatma Kusuma Haliman yang tidak dapat diluapkan 
dari kemajuan Agung Podomoro Group adalah percaya kemampuan dari 
partner-partner yang ahli di bidangnya untuk membangun dan mengembangkan 
sebuah proyek sehingga menumbuhkan sebuah kekuatan baru yang pasti akan 
berdampak positif terhadap sebuah proyek. Komitmen penyelesaian proyek-
proyek Agung Podomoro Group merupakan kepercayaan masyarakat yang 
sangat berarti dan akan selalu terjaga. Sejalan dengan kampanye pemerintah 
untuk menggerakkan kembali penyediaan hunian di dalam kota terutama hunian 
vertikal mengingat keterbatasan lahan, APG bersama slogannya ”Back to the 
City” untuk program-program promonya. Dengan tetap berkonsentrasi dengan 
pengembangan di lokasi-lokasi strategis pusat kota Jakarta, didukung dengan 
pengembangan moda transportasi DKI Jakarta yang semakin terintegrasi, APG 
tetap optimis akan masa depan dunia properti.15

Agung Podomoro Group memiliki beberapa “klien”, yakni diantaranya 
PT Cakrawira Bumimandala (Sunter Agung Podomoro Group), PT Tiara 
Metropolitan Jaya (Sunter Agung Podomoro Group), PT Sunter Agung, PT 
Primatama Nusa Indah. Secara historis, Agung Podomoro Group juga pernah 
tergabung dalam Grup Perusahaan Artha Graha.

Tidak jauh berbeda dengan Agung Podomoro Group, Agung Sedayu Group (PT 
Agung Sedayu) juga merupakan perusahaan pengembang properti yang sedang 
populer saat ini. Bahkan, dalam suatu proyek tertentu, kedua grup perusahaan 
tersebut seringkali bekerjasama dalam mengembangkan produk properti tertentu. 
Agung Sedayu Group juga memiliki hubungan dengan PT Summarecon Agung, 
PT Mandiri Dipta Cipta, dan perusahaan lain yang belum teridentifikasi. 

Yang menjadi kesulitan penulis adalah tidak teridentifikasinya pemilik 
(pemegang saham) dari kedua grup perusahaan tersebut dan juga kurangnya 
informasi mengenai klien-klien kedua grup perusahaan tersebut. Begitu pula 
dengan hubungan antara kedua grup perusahaan tersebut dengan kliennya, 
apakah sebatas kerjasama yang sifatnya sementara (temporary) ataukah 
secara berkelanjutan dalam kerangka perjanjian jangka panjang.  

C. Sektor Industri Real Estate Menurut Perspektif Undang-undang 
No. 5 Tahun 1999
Jika kita perhatikan, iklan-iklan besar yang mempromosikan produk properti 
merupakan salah satu ornamen kota yang dapat kita lihat di berbagai sudut 
kota Jakarta. Secara lebih seksama, sebenarnya perusahaan pengembang yang 
menjadi otak dari semua iklan produk properti tersebut hanya dimainkan oleh 
perusahaan pengembang properti yang itu-itu saja: Agung Podomoro Group 
dan Agung Sedayu Group. Kedua perusahaan pengembang ini nampaknya 

15 Ibid.
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merajai mayoritas produk properti yang dipromosikan di Jakarta dan 
sekitarnya. Produk properti yang mereka produksi sangat beragam, mulai 
dari perumahan berkelas setaraf real estate, apartemen, bangunan kantor, 
hingga pusat perbelanjaan (mall).

Pelaksanaan jasa konstruksi di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh 
pelaku usaha yang bermodal besar dan kadang kala saling berkolaborasi 
dalam suatu atau beberapa asosiasi tertentu. Hingga saat ini, di Indonesia 
terdapat lebih dari 100 jenis asosiasi yang merupakan gabungan perusahaan-
perusahaan yang mempunyai kesamaan dalam core businessnya.

Sebagaimana halnya industri di sektor lain, industri real estate dimainkan 
oleh banyak perusahaan yang makin tak terhitung jumlahnya. Namun, jika 
kita perhatikan dengan seksama, sebenarnya terdapat konsentrasi-konsentrasi 
tertentu dari pangsa pasar para perusahaan pengembang tersebut. Di wilayah 
DKI Jakarta dan sekitarnya misalnya, sektor ini sangat didominasi oleh dua 
grup Agung yang telah penulis ungkapkan sebelumnya. Begitu pula halnya 
dengan di wilayah lain, terdapat satu atau lebih perusahaan pengembang yang 
mendominasi sektor ini. Berdasarkan kenyataan ini, dapat kita simpulkan 
secara sementara bahwa sektor industri real estate di Indonesia masih 
terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu saja.

Dari berbagai literatur yang ada, industri real estate digambarkan sebagai 
“market-oriented game” yang memiliki pemain, rules of the game, hingga cara 
untuk menentukan seorang pemenang. Di industri ini, terdapat tiga karakter 
mendasar seperti (1) change is constant, perubahan mutlak dan akan terus 
terjadi, (2) rules of the game juga bersifat konstan, dan (3) pemenangnya 
adalah mereka yang umumnya mampu mengantisipasi perubahan di masa 
depan dan bertindak untuk menangkap perubahan tersebut sebagai peluang 
di masa kini.16 

Jika benar demikian adanya, tentunya praktek bisnis semacam itu bertentangan 
dengan UU No. 5 Tahun 1999. Karena game dalam bentuk apapun, dalam 
kehidupan bisnis, adalah ilegal, karenanya harus diberantas. Indonesia 
memiliki REI (Real Estate Indonesia) sebagai gabungan/asosiasi pengusaha 
real estate di Indonesia. Namun hingga saat ini belum terlihat peran REI 
secara nyata dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat. 

Kajian di bidang jasa konstruksi pun pernah menjadi wacana yang cukup 
menarik bagi KPPU. Namun, secara khusus KPPU belum pernah melakukan 
kajian mengenai struktur industri real estate di Indonesia, baik secara umum 
maupun secara khusus. Melihat kenyataan yang terjadi di Ibukota DKI 
Jakarta sebagai kota metropolitan, pembangunan di sektor real estate rupanya 
sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan primer manusia. 
Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, Jakarta dan sekitarnya 

16 http://nofieiman.com/2006/01/berkenalan-dengan-real-estate/
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menjadi kota metropolitan yang bisa dijadikan domisili bagi sebagian orang 
yang mencari nafkah di kawasan Jabodetabek. 

Konsentrasi bisnis di suatu wilayah tertentu seperti ini sangat bersinggungan 
dengan UU No. 5 Tahun 1999, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Ketentuan mengenai kartel, monopoli, oligopoli, ataupun posisi dominan 
tampaknya akan sangat berkaitan dengan kondisi riil real estate di kawasan 
Jabodetabek tersebut, apabila mengingat struktur pasarnya yang demikian. 
Selain struktur pasar yang memang unggul, sudah sepatutnya conduct 
dijadikan ukuran yang pasti dalam menilai apakah hal tersebut bertentangan 
dengan UU No. 5 Tahun 1999 atau tidak. 

Melihat kenyataan yang terjadi sekarang, terlihat jelas bahwa meningkatnya 
bisnis di sektor real estate mempengaruhi dan juga dipengaruhi secara timbal 
balik oleh masyarakat itu sendiri. Kondisi tersebut pada akhirnya, mau tidak 
mau, positif ataupun negatif, dan langsung maupun tidak langsung, akan 
dapat membawa pengaruh pada konsumen sebagai mata rantai terakhir 
dalam siklus bisnis.

UU No. 5 Tahun 1999, walaupun secara khusus mengatur tentang persaingan 
usaha, pada dasarnya selalu ada kaitannya dengan UU No. 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen. Walaupun secara formal undang-undang 
tidak mengatakan demikian, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kedua 
undang-undang tersebut sangat berkaitan. Perbedaan institusi competition 
authority dan consumer protection authority di Indonesia memang selalu 
menjadi jurang pemisah yang nyata bagi keseimbangan persaingan yang 
sehat dan perlindungan bagi masyarakat konsumen, yang ironisnya kedua 
hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, sudah 
saatnya KPPU dan lembaga perlindungan konsumen (dalam hal ini Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen) melakukan sinkronisasi dan kerjasama 
dalam rangka menyempurnakan regulasi sektor vital masyarakat sehingga 
tercipta suatu keteraturan dalam kehidupan dalam masyarakat Indonesia. 
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IV.
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Kondisi riil bisnis sektor industri real estate di Indonesia, khususnya di 

kawasan Jabodetabek, menunjukkan kecenderungan adanya praktek bisnis 
yang terkonsentrasi dan adanya dominasi pangsa pasar yang sangat mencolok. 
Meningkatnya bisnis di sektor real estate tersebut mempengaruhi dan juga 
dipengaruhi secara timbal balik oleh masyarakat itu sendiri, sehingga perlu 
ada regulasi khusus yang mengatur mengenai sektor industri ini. 

2. Munculnya dua perusahaan raksasa yang mendominasi sektor industri 
real estate di Indonesia, khususnya di kawasan Jabodetabek, yakni 
Agung Podomoro Group dan Agung Sedayu Group merupakan salah satu 
keberhasilan perekonomian nasional sekaligus kekhawatiran yang cukup 
serius apabila dipandang menurut perspektif persaingan. 

3. Struktur pasar industri real estate di kawasan Jabodetabek bersifat berpotensi 
menciptakan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang 
dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum. Kajian terhadap 
sektor industri real estate tampaknya perlu dilakukan dengan menggunakan 
instrumen analisis UU No. 5 Tahun 1999. 

B. Saran
1. Perlu dilakukan kajian secara mendalam oleh Direktorat Kebijakan Persaingan 

tentang struktur industri real estate, apakah persaingan di sektor tersebut 
sudah memenuhi prinsip-prinsip dalam UU No. 5 Tahun 1999 atau tidak.

2. Perlu analisa dan identifikasi lebih lanjut mengenai grup perusahaan 
raksasa yang saat ini tengah merajai pasar real estate Indonesia, khususnya 
di kawasan Jabodetabek.

3. Jika terdapat indikasi negatif pada pelaksanaan industri real estate, maka 
penulis merekomendasikan untuk dilakukan Monitoring terhadap sektor 
industri real estate, khususnya yang terjadi di wilayah Jabodetabek.

4. Perlu ada kerjasama antara KPPU dengan lembaga perlindungan konsumen 
dalam rangka menyeimbangkan persaingan usaha yang sehat dan terpenuhinya 
perlindungan hukum bagi konsumen masyarakat pengguna barang/jasa.
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ABSTRAKSI

Salah satu tujuan Undang-undang Persaingan Usaha adalah menjaga 
kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional 

sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan 
adanya Undang-Undang ini maka kegiatan ekonomi diharapkan 

adalah perekonomian yang berazaskan demokrasi ekonomi dengan 
tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan kepentingan 

umum dan pelaku usaha. Dengan adanya efisiensi maka diharapkan 
masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan harga terjangkau, 

kualitas produk yang lebih baik, pilihan yang semakin beragam. 
Sementara itu, di sisi produsen, persaingan diharapkan akan 

meningkatkan kreatifitas dan terjadinya peningkatan inovasi baru.

Efisiensi dapat dikaitkan dengan isu persaingan usaha, economics 
of scale dan peraturan pemerintah, dimana terdapat trade off antara 

konsep-konsep tersebut. Efisiensi dan persaingan merupakan dua 
isu yang sangat terkait satu sama lain. Dalam sistem ekonomi yang 
efisien, para pelaku usaha diharapkan untuk efisien. Persaingan itu 
sebenarnya untuk memicu efisiensi dan jika efisiensi terjadi, alokasi 

sumber daya itu optimal. 

Tanpa adanya persaingan maka akan menyebabkan adanya harga 
yang  tinggi serta pembatasan output dan kolusi antar pelaku 

usaha. Persaingan dan efisiensi akan terkait dengan jumlah pelaku 
usaha dalam pasar tersebut, kebebasan keluar-masuk pasar, dan 
kemampuan pelaku usaha (perusahaan) mencapai skala ekonomi 

tertentu untuk melayani pelanggannya. Dalam paper ini ingin 
dibahas mengenai konsep dasar efisiensi terkait dengan beberapa 

tindakan bisnis yang dapat memunculkan efisiensi tersebut
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I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
PERSAINGAN usaha pada akhirnya, secara teori ekonomi, akan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Hal ini antara lain didapatkan melalui harga yang 
terjangkau, pilihan yang banyak, dan barang yang berkualitas. Jadi persaingan 
tidak hanya menuntut perusahaan untuk bersaing dari segi harga saja, akan tetapi 
juga dari segi non-harga. Tidak heran bahwa banyak negara berusaha untuk 
meningkatkan kualitas persaingan usaha di negara masing- masing.

Selain itu, saat ini dunia bisnis terus mengalami perkembangan yang begitu 
dinamis. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dimana perusahaan-
perusahan dituntut untuk bergerak dengan cepat. Para pelaku usaha mau 
tidak mau harus bersaing dengan ketat. Untuk itu, efisiensi menjadi sangat 
penting terkait dengan semakin terintegrasinya pasar di suatu negara dengan 
pasar dunia. Liberalisasi dan globalisasi meawarkan tantangan sekaligus 
ancaman bagi negara-negara di dunia. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengundangkan UU Persaingan 
Usaha. Salah satu tujuan undang-undang persaingan usaha adalah mendorong 
persaingan usaha, dimana dari persaingan usaha tersebut kemudian akan 
menciptakan efisiensi dalam perekonomian nasional. Dapat dilihat pada 
sejarah perekonomian Indonesia dimana persaingan usaha yang tidak sehat 
telah merusak sendi-sendi ketahanan perekonomian nasional. Salah satu 
contoh yang mudah terlihat adalah pada kasus tender pengadaan barang dan 
jasa pemerintah. Praktek persaingan usaha yang tidak sehat yang melibatkan 
kolusi antara sesama pelaku usaha disinyalir telah merugikan keuangan 
negara. Ini baru kasus tender, belum lagi kasus lainnya yang mungkin terjadi 
namun belum terangkat ke ke hadapan masyarakat luas. 

Sementara itu, dalam jika kita melihat kepada struktur industri maka terlihat 
bahwa industri di Indonesia banyak yang terkonsentrasi. Terkonsentrasinya 
industri di Indonesia merupakan konsekuensi dari kebijakan substitusi impor 
yang diambil di awal pembangunan. Untuk mendukung kebijakan ini maka 
industri kita banyak yang diproteksi. Hal ini pada akhirnya menyebabkan 
banyak industri di Indoneia yang terkonsentrasi tinggi. Selain karena 
adanya konsentrasi pasar yang tinggi, kondisi persaingan usaha juga dapat 
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dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut antara lain dengan 
menciptakan hambatan masuk dalam industri domestik, pengenaan pajak 
dan penetapan harga barang atau jasa. 

Shauki (1999)1 mengidentifikasikan tiga bentuk tindakan anti persaingan yang 
muncul di Indonesia, diantaranya juga terjadi karena dukungan pemerintah. 
Pertama, tindakan anti persaingan yang dilakukan pelaku usaha untuk 
menghalangi pesaingnya, misalnya integrasi vertikal, resale price maintenance, 
dan pembagian pasar. Kedua, tindakan anti persaingan yang dilakukan pelaku 
usaha dengan “restu” pemerintah, termasuk asosiasi kartel dan hak monopoli 
yang diberikan kepada individu. Ketiga, tindakan anti persaingan yang dilakukan 
dengan berkolusi untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN). Tindakan anti pesaingan tersebut seering dituding sebagai 
faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefisienan perekonomian Indonesia.

 Bentuk pasar monopoli merupakan bentuk pasar yang sering dikatakan 
paling tidak efisien, karena dapat membatasi output dan meningkatkan 
harga. Akan tetapi, pada beberapa barang dan jasa tertentu, misalnya saja 
yang berkaitan dengan jaringan, bentuk monopoli merupakan bentuk yang 
paling sering ditemukan. Ini terkait dengan campur tangan pemerintah untuk 
menjamin pemenuhan hak-hak warganegaranya. Sejumlah kecil pelaku usaha 
di pasar dapat melakukan praktek monopoli, dimana ukuran perusahaan 
yang tidak optimal justru akan menyebabkan terjadinya inefisiensi. 

Sejumlah faktor membuka peluang terjadinya monopoli antara lainnya adalah: 
(1) Kepemilikan bahan baku atau pengetahuan strategis; (2) Hak paten produk/
proses produksi; (3) Lisensi pemerintah; (4) Kebijakan pembatasan harga; (5) 
Secara historis hanya ada satu produsen dalam industri; (6) Ukuran pasar 
relatif terlalu kecil untuk sejumlah penyedia. Pemerintah dapat memberikan 
hak monopoli dengan cara lainya adalah dengan menetapkan hak paten atau 
hak cipta dan hak eksklusif pada suatu barang, yang biasanya diperoleh 
melalui peraturan pemerintah. Tanpa kepemilikan hak paten, perusahaan lain 
tidak berhak menciptakan produk sejenis sehingga menjadikan perusahaan 
monopolis sebagai satu-satunya produsen di pasar.

Kemudian pada tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 5 
Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
sehat. Di dalamnya tercantum tujuan-tujuan Undang-undang ini antara lain 
adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional 
sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim 
usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga 
menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha 
besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil, mencegah praktek 
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku 
usaha; dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

1 Shauki, Ahmad, Integrasi Sebagai Cara Menguasai Pasar
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Dengan adanya Undang-undang ini maka kegiatan ekonomi diharapkan 
adalah perekonomian yang berazaskan demokrasi ekonomi dengan tetap 
memperhatikan keseimbangan kepentingan kepentingan umum dan pelaku 
usaha. Tidak hanya UU No. 5/1999, di negara lain Undang-undang sejenis 
juga umumnya dimaksudkan untuk mendorong terjadinya persaingan usaha, 
dan pada akhirnya diharapkan persaingan tersebut membuat semua pelaku 
usaha mampu mengefisienkan dirinya.  Selain itu juga ada berberapa tujuan 
dari persaingan usaha yang pada umumnya dapat diterima dalam pengaturan 
Undang-undang Persaingan Usaha di berbagai negara. Tujuan tersebut 
antara lain melindungi pengusaha kecil dan menegah, dan terciptanya harga 
terjangkau, kualitas produk yang lebih baik, pilihan yang semakin beragam, 
dan peningkatan inovasi baru.

Alasan lain pentingnya kondisi persaingan usaha yang sehat adalah bahwa 
persaingan usaha yang sehat akan menjamin bahwa proses-proses produksi 
akan beradaptasi sendiri terhadap kebutuhan permintaan para individu. Suatu 
sistem ekonomi yang berlandaskan persaingan usaha yang sehat bukan hanya 
mewujudkan efisiensi alokasi yang tinggi, tetapi keunggulannya terutama terlihat 
apabila dipandang secara dinamis sebagai pendorong pembangunan ekonomi. 
Jadi, persaingan usaha yang sehat merupakan suatu proses penemuan karena 
merangsang perusahaan-perusahaan untuk mencari produk-produk, proses-
proses, pasar-pasar penjualan, dan solusi-solusi masalah efektif, yang baru.

I.2 Permasalahan 
Efisiensi dapat dikaitkan dengan isu persaingan usaha, economics of scale 
dan peraturan pemerintah, dimana terdapat trade off antara konsep-konsep 
tersebut. Efisiensi dan persaingan merupakan dua isu yang sangat terkait satu 
sama lain. Dalam sistem ekonomi yang efisien, para pelaku usaha diharapkan 
untuk efisien. Persaingan itu sebenarnya untuk memicu efisiensi. Dan kalau 
efisiensi terjadi, alokasi sumber daya itu optimal. Tanpa adanya persaingan 
maka akan menyebabkan adanya harga yang  tinggi serta pembatasan output 
dan kolusi antar pelaku usaha. Persaingan dan efisiensi akan terkait dengan 
jumlah pelaku usaha dalam pasar tersebut, kebebasan keluar-masuk pasar, 
dan kemampuan pelaku usaha (perusahaan) mencapai skala ekonomi tertentu 
untuk melayani pelanggannya.  

Dalam Pengaturan persaingan usaha di berberapa negara, terdapat 
pertentangan mengenai tujuan pengaturan persaingan usaha yakni terkait 
dengan tujuan persaingan usaha menciptakan efisiensi. Persaingan usaha 
ditujukan antara lain untuk menciptakan efisiensi. Namun efisiensi yang seperti 
apa yang akan didahulukan dalam persaingan usaha. Apakah efisiensi yang 
didasari oleh total welfare Standart atau efisiensi yang akan meningkatkan 
consumer welfare Standart. Lalu pertanyaan berikutnya, efisiensi yang seperti 
apa yang merupakan pertimbangan paling baik bagi perekonomian, apakah 



106 Jurnal Persaingan USaha

Efisiensi dan Pelaksanaan Hukum Persaingan Usaha

hanya mempertimbangkan static efficiency ataukah perlu mempertimbangkan 
dynamic efficiency. Lalu bagaimana pengaturannya?

1.3 Tujuan Penulisan
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa efisiensi memiliki berberapa aspek 
yang perlu dikaji. Dalam hal ini perlu ditelaah sejauh mana efisiensi dapat 
menjadi pertimbangan dalam upaya penegakkan hukum persaingan usaha. 

1.4 Metode Penelitian
Dalam proses penulisan kertas kerja ini dilakukan studi literatur yang 
ditujukan agar penulisan ini sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Terdapat 
dua tujuan utama dari aktivitas ini yakni pertama untuk memperkuat basis 
analisis yang dilakukan dalam proses analisis. Sehingga langkah-langkah 
yang dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah dari sebuah proses penelitian. 
Kedua adalah untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya berkaitan 
dengan pemahaman mengenai efisiensi.

 

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

BAB I  PENDAHULUAN
 Pada bab ini dirumuskan latar belakang, permasalahan, tujuan 

penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II PENDEKATAN TEORI MENGENAI EFISIENSI 
 Isi bab ini yang pertama adalah membahas tentang teori-teori yang 

berkaitan dengan efisiensi yang terkait dengan bentuk pasar dan 
kinerja ekonomi dalam kerangka teori Industrial Organization. 
Kemudian akan dilihat juga bentuk efisiensi yang umumnya 
mendapat perhatian dalam analisa kasus persaingan usaha.

BAB III EFISIENSI DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA 
 Bab ini membahas mengenai pengaturan persaingan usaha yang 

ada dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  Antara lain dibahas 
mengenai peraturan yang terkait dengan pertimbangan efisiensi 
dalam penegakkan hukum persaingan usaha

BAB IV PENUTUP 
 Bab ini merupakan penutup berisi kesimpulan dan saran. 
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II.
PENDEKATAN TEORI
MENGENAI EFISIENSI

2.1 Dampak Pasar yang Tidak Kompetitif terhadap Kesejahteraan
PERSAINGAN usaha tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai struktur 
pasar, dimana bentuk pasar yang paling baik adalah pasar persaingan sempurna.2 
Dalam pasar persaingan sempurna, pasar dan output yang dihasilkan perusahaan 
relatif kecil sehingga nantinya masing-masing perusahaan tidak memiliki market 
power yang dapat mempengaruhi harga dan output di pasar. Oleh karena itu, 
perusahaan akan terdorong untuk bersaing dengan menggunakan sumber 
dayanya seefisien mungkin. Ini berkebalikan dengan struktur pasar monopoli.

Suatu pasar yang memiliki jumlah penjual dan pembeli yang besar, dimana ukuran 
distribusi/konsentrasi dari penjual dan pembeli tersebut relatif kecil sehingga 
penjual dan pembeli tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga dan 
output, maka dapat disimpulkan bahwa pasar tersebut berada pada pasar yang 
kompetitif (persaingan sempurna). Dari sudut pandang sosial, ketika kondisi 
penjual dan pembeli tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga, maka 
pasar tersebut akan dapat beroperasi dengan lebih efisien. Juga di dalam jangka 
panjang, pasar yang kompetitif akan menawarkan barang dan jasa pada harga 
yang sesuai dengan opportunity cost yang ada di dalam perekonomian. 

Di lain pihak, ketika di dalam suatu pasar hanya terdapat satu penjual atau satu 
pembeli, dimana mereka akan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga 
dan output diatas oppotunity cost dari produksi, maka pasar tersebut berada pada 
bentuk monopoli. Dan menurut teori ekonomi, apabila bentuk pasar yang terjadi 
adalah monopoli maka hal ini akan menyebabkan inefisiensi pada produksi barang 
dan jasa yang ditawarkan. Hal inilah yang menjadi keyakinan para ekonom bahwa 
pasar monopoli bukanlah sesuatu yang baik dalam pengorganisasian industri.

Pasar monopoli dianggap bentuk pasar yang buruk karena bentuk pasar ini 
dapat menciptakan kegagalan mekanisme pasar (market failure). Pasar tidak 
bisa lagi menjadi tempat pembentukkan harga akibat adanya monopoli. Dalam 
bukunya Wijaya3 menyatakan bahwa monopoli ditakuti karena: 1) Monopoli 
dikhawatirkan akan dapat meninggikan harga dan membatasi jumlah produksi 

2 Rahardja, Prathama, dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro: Suatu Pengantar, Jakarta: 
Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001

3 Widjaja, hlm. 3



108 Jurnal Persaingan USaha

Efisiensi dan Pelaksanaan Hukum Persaingan Usaha

(output) dibanding dengan pasar dengan persaingan, 2) Monopoli dianggap 
mempunyai kemampuan untuk memproduksi pada suatu tingkat jumlah yang 
keuntungannya paling besar, 3) Monopoli dapat mencegah terciptanya alokasi 
sumber daya ekonomi yang optimal karena monopolist akan berproduksi 
tidak pada tingkat dimana biaya rata-rata paling rendah (tidak efisien), dan 
4) Praktek monopoli menentukan harga jual secara sepihak, menghambat 
perbaikan teknologi, membatasi perusahaan masuk industri tersebut dan karena 
berkuasa dalam pasar maka monopolist bisa mempermainkan pasar.

Semakin banyak jumlah suatu perusahaan di suatu pasar, maka akan semakin kecil 
kekuatan pasar (market power) yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di dalam 
pasar tersebut. Karena semakin banyak jumlah suatu perusahaan di suatu pasar 
maka persaingan akan menjadi lebih ketat dan barang substitusi menjadi lebih 
banyak, sehingga akan semakin sulit bagi tiap-tiap perusahaan untuk menaikkan 
tingkat harga karena hal itu bisa menyebabkan perusahaan tersebut kehilangan 
pangsa pasar-nya. Selain itu hal lain yang perlu diperhatikan adalah pangsa pasar 
atau posisi dominan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jika di suatu pasar  
terdapat banyak perusahaan tetapi terdapat satu atau dua perusahaan yang 
menguasai sebagian besar pangsa pasar, maka perusahaan yang memiliki sebagian 
besar pangsa pasar tersebut akan memiliki kekuatan pasar (market power) yang 
lebih besar dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya. 

Walaupun kekuatan pasar (market power) memberikan keuntungan bagi 
perusahaan-perusahaan yang memilikinya, namun hal ini menimbulkan 
kerugian bagi perekonomian dan sosial yaitu terdapatnya biaya sosial yang 
timbul atau dead weight loss akibat adanya kekuatan pasar (market power) 
yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Karena harga ditetapkan di atas biaya 
marjinal (marginal cost) maka harga yang ada menjadi lebih tinggi dan kuantitas 
menjadi lebih sedikit jika dibandingkan pada pasar yang kompetitif. Hal 
tersebut bisa dilihat pada gambar di bawah ini: 

Gambar: Biaya Sosial Dari Kekuatan Pasar4

Wealth Transfer
Price

D

P1

P0

A
dead weight 
loss

Demand

0 Q0Q1 Quantity

BC

4 Evans, Lewis, and Patrick Hughes, “Competition Policy in  Small Distant Open Economies: Some 
Lesson from Economics Literature”, New Zealand Treasury, December 2003
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Pada gambar diatas, jika pada pasar kompetitif, dimana perusahaan tidak 
mempunyai kekuatan pasar (market power), maka tingkat harga akan sama 
dengan biaya marginal, yaitu pada tingkat harga P0. Dimana kuantitas permintaan 
pada tingkat harga P0 adalah sebesar sebesar Q0c. Sehingga konsumen surplus 
pada pasar yang kompetitif adalah sebesar segitiga P0-D-B.

Sedangkan jika pasar yang tidak  kompetitif, dimana perusahaan mempunyai 
kekuatan pasar (market power), maka tingkat harga akan lebih tinggi 
dibandingkan dengan biaya marjinal, misalkan pada tingkat harga P1 dimana 
kuantitas permintaan pada tingkat harga Pm adalah sebesar Q1. Sehingga 
konsumen surplus pada pasar yang tidak kompetitif adalah sebesar segitiga 
P1–D-A. Berarti terdapat kehilangan (loss) surplus konsumen sebesar area 
P1-A-C-P0, jika dibandingkan dengan pasar yang kompetitif. Kehilangan 
surplus konsumen ini, bisa dibagi menjadi dua bagian. 

Pertama, area P1-A-C-P0 menggambarkan transfer pendapatan dari konsumen 
yang tersisa kepada produsen. Kehilangan surplus konsumen pada area ini 
membuat konsumen menjadi lebih buruk (worse off) tetapi membuat produsen 
menjadi lebih baik (better off), karena sekarang memperoleh keuntungan 
monopolis (monopoly profit). Kedua, segitiga A-B-C menggambarkan kerugian 
yang diterima oleh konsumen yang tidak bersedia membeli barang pada 
tingkat harga P1 namun bersedia membeli barang pada tingkat harga P0, pada 
segitiga A-B-C ini berarti tidak terdapat transfer pendapatan dari konsumen 
ke produsen. Sehingga kerugian total surplus (net loss of total surplus) adalah 
sebesar segita A-B-C atau dengan kata lain disebut dead weight loss.

Dead weight loss inilah yang menggambarkan biaya sosial  yang timbul akibat 
adanya kekuatan pasar (market power) yang dimiliki oleh suatu perusahaan. 
Harberger (1954) mengestimasi bahwa  total welfare loss akibat adanya market 
power nilainya lebih kcil dari 0.1 persen Pendapatan Nasional Bruto. Akan 
tetapi nilai ini dinilai kecil, mengingat bahwa perhitungan tersebut hanya 
memperhitungkan faktor-faktor yang sifatnya statis. Penghitungan tersebut tidak 
memperhitungkan dampak jangka panjang dari adanya persaingan. Persaingan 
merupakan proses yang dinamis, oleh karena itu perubahan-perubahan yang 
terjadi akibat proses persaingan juga perlu dipertimbangkan.

Efisiensi juga terkait dengan skala ekonomi perusahaan. Economies of 
scale adalah penuruan biaya rata-rata yang terjadi akibat meningkatnya 
jumlah barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Economies of scale 
merupakan keunggulan biaya yang timbul dari memproduksi barang dalam 
jumlah lebih besar. Economies of scale akan membatasi jumlah perusahaan 
yang masuk ke pasar dan mempertahankan market power perusahaan yang 
sudah ada dipasar, tetapi perusahaan tersebut tidak bisa mendapatkan profit 
ekonomis. Kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan market power dan 
mendapatkan profit ekonomis bergantung dari kemampuan perusahaan untuk 
meningkatkan jumlah produksi atau menurunkan harga sehingga perusahan 
yang akan masuk ke pasar tidak mendapatkan keuntungan.
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Economies of scale menyebabkan perusahaan baru harus memiliki jumlah 
pangsa pasar minimum untuk memperoleh kuntungan. Keberadaan sunk cost 
memungkinkan perusahaan yang sudah ada di pasar memiliki tingkat output yang 
lebih besar, sehingga melindungi pangsa pasarnya dari perusahaan baru. Semakin 
besar economies of scale semakin kecil pembatasan output yang dibutuhkan.

2.2 Efisiensi dalam Kerangka Industrial Organization
Efisiensi yang dicapai setiap perusahaan tentunya secara agregat akan 
berdampak pada kinerja industri tersebut. Dengan kata lain efisiensi merupakan 
salah satu unsur yang mengakibatkan perubahan pada industri. Hal ini 
dikuatkan dengan pendekatan teori OI (Organisasi Industri) yang menempatkan 
efisiensi sebagai salah satu indikator kinerja (performance) dalam struktur S-C-P 
(Structure-Conduct-Performance). Structure, Conduct, dan Performance disini 
merupakan framework yang dijadikan alat analisis ketiga aliran Organisasi 
Industri, yaitu aliran SCP (Structure-Conduct-Performance), aliran Chicago, 
dan aliran Ekonomi Industri Baru (New Industrial Economics). Dalam analisa 
struktur S-C-P, pembahasan mengenai efisiensi akan dikaitkan dengan struktur 
pasar dan perilaku pelaku usaha di dalamnya. Hanya saja ketiganya memiliki 
pandangan yang berbeda mengenai kaitan antar ketiga indikator tersebut. 

Dalam ilmu ekonomi terdapat beberapa atribut dari struktur pasar, yaitu: Jumlah 
dan Ukuran Distribusi Penjual, Jumlah dan Ukuran Distribusi Pembeli, Hambatan 
Masuk Pasar (barrier to entry, economies of scale, absolute cost advantage, 
dan Differensiasi produk. Struktur pasar akan mempengaruhi strategi atau 
perilaku (conduct) dari suatu perusahaan. Struktur pasar dapat, sebagai contoh, 
mempengaruhi organisasi internal satu perusahaan, seperti kebijakan-kebijakan 
tenaga kerja, kondisi kerja, dan faktor-faktor lain yang baik secara langsung 
maupun tidak langsung mempengaruhi alokasi sumber daya perusahaan dan 
produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Beberapa elemen 
dari perilaku pasar antara lain adalah kolusi, perilaku strategis, limit pricing, 
advertising/research and development, dll. Kinerja pasar menunjukkan bagaimana 
kepuasan ekonomi terhadap tujuan-tujuan tertentu yang akan dicapai. Tujuan-
tujuan tersebut tersebut antara lain tingkat profitabilitas/keuntungan, tingkat 
efisiensi, dan tingkat progresivitas dari pasar tersebut. Atribut-atribut dari kinerja 
pasar antara lain Tingkat Keuntungan, Tingkat Efisiensi, Progressiveness.

Dalam pemikiran aliran S-C-P, pengaruh Struktur-Conduct-Performance akan 
berjalan satu arah. Dalam arti efisiensi yang merupakan salah satu indikator 
kinerja akan dipengaruhi oleh struktur dan perilaku dalam pasar tersebut. Aliran 
SCP juga memandang bahwa adanya fenomena praktek-praktek pasar yang tidak 
kompetitif merupakan titik awal yang paling baik dalam usaha kita mempelajari 
perilaku industri. Bentuk-bentuk praktek pasar yang tidak kompetitif dapat 
berasal justru dari campur tangan pemerintah, misalnya pemberian hak monopoli 
oleh pemerintah. Berikut adalah gambaran mengenai pemikiran aliran S-C-P. 
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Aliran Chicago memiliki pandangan yang berbeda. Aliran ini memandang bahwa 
kekuatan pasar yang dimiliki oleh suatu perusahaan  yang tidak didapatkan dari 
adanya campur tangan pemerintah hanya akan bersifat sementara. Sehingga 
menurut aliran Chicago, kekuatan yang diperoleh oleh suatu perusahaan adalah 
karena perusahaan tersebut lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan lain. 
Namun seiring dengan berjalannya waktu maka perusahaan-perusahaan lain 
yang ada di pasar akan mampu mencapai tingkat efisiensi yang sama, sehingga 
pada akhirnya kekuatan pasar tersebut akan hilang dengan sendirinya. 
Selain itu, hubungan antara struktur, prilaku, dan kinerja pasar bersifat 
kompleks dan saling berinteraksi. Struktur pasar dan prilaku pasar juga 
ditentukan oleh adanya kondisi-kondisi permintaan dan teknologi. Semakin 
meningkat teknologi yang digunakan, maka kinerja dari pasar tersebut akan 
semakin baik. Sehingga dalam pengertian sehari-hari variabel teknologi ini 
biasa juga didefinisikan sebagai efisiensi dinamis, karena dalam ilmu ekonomi 
perubahan teknologi identik dengan perubahan antar waktu. 

2.3 Beberapa Konsep Efisiensi
Dalam suatu sistem komoditas dikatakan efisien bila semua sumberdaya yang 
dimanfaatkan oleh sistem tersebut telah dialokasikan secara optimal. Efisiensi 

Kondisi dasar dari pasar
Kondisi permintaan                               Kondisi penawaran
 Elastisitas harga Teknologi
 Barang substitusi Bahan baku
 Pertumbuhan pasar Unionization
 Tipe barang Durabilitas produk
 Metode pembelian Lokasi

Struktur Pasar
Jumlah penjual dan pembeli
Diferensiasi produk
Hambatan keluar-masuk
Integrasi vertikal
Diversifikasi
Struktur biaya

           Perilaku Perusahaan
Strategi harga      Investasi pabrik
Kolusi              Strategi produk
Merger                 Strategi hukum
Advertising           R&D

                      Kinerja
Efisiensi alokasi
Efisiensi produksi
Tingkat pengembangan teknologi
Kualitas dan pelayanan
Keadilan

Kebijakan Pemerintah
Kebijakan antitrust
Peraturan
Pajak dan subsidi
Peraturan perdagangan
Kontrol harga
Peraturan mengenai gaji
Insentif investasi
Insentif kerja
Kebijakan makroekonomi

Paradigma SCP5

5 Church, Jeffrey  and Roger Ware. Industrial Organization : A Staretegic Approach. McGraw-Hill
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dapat digunakan sebagai ukuran sejauh mana sistem produksi tersebut telah 
menerapkan prinsip ekonomi yaitu bagaimana menghasilkan tingkat keluaran 
tertentu dengan menggunakan masukan seminimal mungkin atau bagaimana 
menghasilkan produk semaksimal mungkin dengan menggunakan sejumlah 
masukan tertentu. 
Pengertian sederhana dari efisiensi adalah bagaimana suatu perusahaan bisa 
memproduksi ouptut dengan biaya serendah mungkin. Kondisi optimal dapat 
dilihat dari dua sisi: 1) Maksimum output (konsep productive efficiency); 2) 
minimum biaya (konsep cost efficiency).  Lebih jauh lagi efisiensi tidak hanya 
dilihat dari perbandingan fisik saja, melainkan juga memperhitungkan faktor-
faktor harga input dalam hal ini perusahaan dapat menggunakan proporsi 
tertentu input untuk produksi output sehingga biaya per unit output mencapai 
titik terendah. Konsep inilah yang disebut Economic Efficiency yaitu efisiensi 
yang dicapai dengan pengoptimalan efisiensi produksi, alokasi, dan harga.
Efisiensi Produksi (Productive Efficiency)
Efisiensi produksi mengacu pada seberapa besar penggunaan input secara 
optimal atau dengan kata lain tidak ada kemubaziran input dalam proses 
produksi (zero waste input) guna pencapaian output yang maksimal. Dalam 
hal ini perusahaan atau industri dikatakan memiliki efisiensi produksi ketika 
mereka mampu berproduksi pada kapasitas maksimal dari produksinya. 

Efisiensi Alokasi (Allocative Efficiency)
Hal yang paling sederhana tersirat untuk mengartikan efisiensi alokasi adalah 
bagaimana produsen mengkombinasikan input-input yang tepat dengan proporsi 
yang tepat untuk dapat menghasilkan ouput yang maksimal guna pencapaian 
yang tentunya melalui kendala minimum cost. Allocative effieciency dapat 
dikaitkan dengan teori keseimbangan umum dan teori keseimbangan utilitas 
pareto. Dalam teori Pareto dikatakan bahwa untuk meningkatkan utilitasnya, 
maka mau tidak mau seorang agen ekonomi akan mengurangi utilitas agen 
ekonomi lainnya. Tidak mungkin agen ekonomi tersebut meningkatkan 
utilitasnya tampa mengurngi utilitas agen ekonomi lainnya. 
Allocative efficiency terjadi bila harga jual tiap output yang dihasilkan oleh 
masing-masing perusahan sama dengan nilai marginal cost-nya. Apabila 
hal ini terjadi konsumen akan diuntungkan karena consumer surplus akan 
menjadi maksimum, akan tetapi allocative efficiency ini hanya akan terjadi 
pada pasar yang kompetititf atau pada pasar persaingan sempurna. 
Perusahaan dikatakan lebih efisien secara teknikal dibanding perusahaan 
lainnya jika dapat memproduksi lebih banyak output dengan menggunakan 
sejumlah input yang sama dibandingkan perusahaan lainnya.  Efisiensi yang 
sering disinggung terkait dengan produksi adalah efisiensi biaya. Efisiensi 
Biaya (Cost Efficiency). Namun efisiensi tidak hanya bisa dicapai hanya 
melalui efisiensi biaya saja. Ada lagi efisiensi total, dimana untuk mencapai 
efisiensi total, maka syarat yang harus dipenuhi adalah perusahaan atau 
industri harus efisien dalam hal produksi maupun alokasi sumber daya.



113Edisi 3 - Tahun 2010

Diana Yosefa

Efisiensi Total (Economic Efficiency)
Efisiensi selalu identik dengan biaya yang rendah. Hal inilah yang setidaknya 
menjadi perhatian utama pemilik perusahaan guna mencapai profit maksimum 
( p = TR - TC ). Efisiensi total atau dalam istilah ekonomi dikenal dengan 
economic efficiency adalah perpaduan efisiensi produksi dan alokasi sumber 
daya yang telah dirubah kedalam satuan biaya. Seperti yang telah djelaskan 
bahwa untuk mencapai total efisiensi (Economic efficiency), perusahaan atau 
industri haruslah efisien dalam produksi dan alokasi sumber daya, karena 
dengan perpaduan kedua efisiensi tersebut dapat dihasilkan suatu efisiensi 
total yang didalamnya juga tersirat adanya efisiensi biaya. 
Static Efficiency Vs Dynamic Efficiency 
Konsep efisiensi yang dijelaskan pada bagian sebelumnya sangat terkait dengan static 
efficiency. Static efficiency menggambarkan pilihan satu set faktor produksi dan  
tidak dapat menangkap perbedaan yang terjadi dengan semakin bersaingnya pasar. 
Dalam static efficiency, tidak ada pertimbangan waktu dalam melihat efisiensi.
Investasi dan inovasi merupakan elemen penting dari dynamic efficiency. Argumen 
ekonomi dan penelitian empiris menunjukkan bahwa keuntungan dari dynamic 
efficiency lebih penting bagi social welfare daripada keuntungan dari static efiiciency 
(allocative and productive). Sebagai contoh adalah Goolsbee (2000)6, yang menyatakan 
bahwa inovasi dan investasi yang tertunda akan mengakibatkan perkembangan pasar 
terhambat dan pada akhirnya akan merugikan baik konsumen maupun produsen.
Tidak dapat disangkal bahwa inovasi akan menyokong tumbuh berkembangnya 
suatu perekonomian. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa hubungan antara 
inovasi dan efisiensi tidak mempunyai landasan teoritis yang jelas halnya Static 
Efficiency. Dynamic efficiency biasanya dikaitkan dengan proses inovasi. Masalah 
dalam menelusuri hasil dynamic efficiency adalah ketidakpastian terjadinya proses 
inovasi. Proses inovasi berbeda dengan alokatif produksi yang dapat diprediksi 
berdasarkan satu set output dan teknologi. Tidak mudah untuk memperkirakan 
kapan inovasi akan muncul, berapa biaya yang harus dikeluarkan, bagaimana 
inovasi akan muncul, dan berapa keuntungannya.
Oleh karena itu, inovasi tidak termasuk dalam alokatif efficiency dari suatu proses 
produksi. Inovasi tidak dapat digambarkan dalam bentuk keseimbangan pasar 
yang berlaku pada umumnya. Oleh karena itu, schumpeter menyarankan suatu 
bentuk keseimbangan pasar alternatif yang melihat proses persaingan sebagai 
bagian dari pembentukan keseimbangan pasar. Misalnya dapat mengambil 
contoh dari adanya teori evolusi dimana perkembangan makluk hidup dianggap 
sebagai proses yang mempengaruhi keseimbangan  evolusi bumi. 
Inovasi dapat menjadi ancaman yang potensial terhadap keberadaan pasar tetapi 
juga memberikan pertumbuhan dan keuntungan yang besar bagi perusahaan. 
Pada pasar monopoli, inovasi terfokus pada penggunaan biaya yang rendah 
untuk meningkatkan keuntungan. Pada pasar persaingan, inovasi dilakukan 

6 Evans, Lewis, and Patrick Hughes, “Competition Policy in  Small Distant Open Economies: Some Lesson 
from Economics Literature”, New Zealand Treasury, December 2003
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untuk mencari peluang pasar baru. Perencanaan optimalisasi digunakan untuk 
memenuhi peluang inovasi dari seluruh perspektif termasuk penghematan biaya, 
mengantisipasi persaingan, peluang pasar baru dan mengelola perubahan pasar.
Apa trade off yang muncul antara dynamic effiecieny dan alokatif efficiency?Adanya 
persaingan sempurna diiyakini tidak mendorong munculnya inovasi. Sebaliknya 
adanya pengakuan akan hak kekayaan intelektual di satu sisi dapat mendorong 
munculnya inovasi. Sementara itu, pemberian hak paten atau lisensi ini akan 
menyebabkan pasar menjadi tidak sempurna. Dari berberapa penelitian diketahui 
berberapa hal yang dapat mendorong terjadinya inovasi antara lain adalah 
penguasaan ilmu pengetahuan, dan kemampuan imitasi yang terbatas.  Sementara 
itu, seperti di bahas pada bagian pendahuluan, adanya hak paten dan lisensi justru 
akan menyebabkan monopoli pengadaan barang atau jasa tertentu. 
Dalam banyak literatur dikatakan bahwa bentuk pasar yang paling ideal adalah bentuk 
pasar yang berbentuk persaingan sempurna. Sementara itu, berberapa literatur lainnya 
menyatakan bentuk pasar yang paling ideal adalah yang berada antara bentuk pasar 
persaingan sempurna dan bentuk pasar monopoli. Hal ini ada kaitannya dengan 
proses inovasi.  Pada kedua bentuk pasar tersebut, bentuk pasar monopoli dan pasar 
persaingan sempurna, perusahaan memiliki insentif yang terbatas untuk berinovasi. 
Baumol (2002)7 mengungkapkan pandangan para pendukung Schumpeter yang 
menyatakan bahwa bentuk pasar yang memaksimalkan tingkat inovasi adalah bentuk 
pasar oligopoly. Akan tetapi dari berberapa hasil penelitian diketahui bahwa tidak 
ada kaitan yang kuat antara struktur pasar dan kinerja pasar. Oleh karena itu, dsapat 
disimpulkan bahwa inoovasi dapat muncul dari berbagai bentuk pasar. Tidak ada 
alasan dalam Undang-Undang persaingan Usaha untuk memilah-milah berberapa 
bentuk pasar terkait dengan penghitungan efisiensi. Akan tetapi tentu saja bentuk 
pasar oligopoli tetap mendapat perhatian Undang-Undang persaingan Usaha.  
Perusahaan yang sanggup mencapai economies of scale dapat mendapatkan 
keuntungan dari produksinya yang timbul dari memproduksi barang dalam jumlah 
lebih besar. Di satu sisi perusahaan ini adalah perushaan yang ideal, namun di sisi 
lain adanya economies of scale akan membatasi jumlah perusahaan yang masuk 
ke pasar dan mempertahankan market power perusahaan yang sudah ada dipasar, 
walaupun perusahaan tersebut tidak bisa mendapatkan profit ekonomis.
Bagi perusahaan besar, selama periode jangka pendek, akan sulit untuk menyesuaikan 
proses produksi terutama bagi perusahaan yang memiliki biaya tetap dan menurun. 
Dalam jangka pendek, skala dan lingkup ekonomi relatif menjadi tinggi. Perusahaan 
besar perlu melakukan perubahan sebagai reaksi terhadap perubahan kondisi pasar. 
Seringkali perubahan tersebut mengubah skala dan lingkup peluang melalui teknologi 
atau inovasi yang kompetitif. Penurunan biaya dan pasar monopoli mungkin dapat 
memberikan penghematan dalam struktur, tetapi tidak memberikan efisiensi yang 
menguntungkan perusahaan (atau masyarakat). Kedua faktor tersebut justru tidak 
memberikan efisiensi dan menghalangi terjadinya persaingan. 

7 Evans, Lewis, and Patrick Hughes, “Competition Policy in  Small Distant Open Economies: Some 
Lesson from Economics Literature”, New Zealand Treasury, December 2003
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III.
EFISIENSI DAN KEBIJAKAN

PERSAINGAN USAHA

DALAM teori keseimbangan umum, sumber daya akan dialokasikan pada produksi 
yang paling efisien. Hal ini terjadi akibat “campur tangan” kekuatan tangan ajaib 
di luar pasar sehingga campur tangan penerintah tidak diperlukan lagi. Campur 
tangan pemerintah akan dipelukan jika pasar tidak dapat bekerja dengan sempurna. 
Pada saat itulah, maka campur tangan pemerintah baru diperlukan, misalnya 
dalam bentuk peraturan pemerintah. Undang-Undang Persaingan merupakan salah 
satu instrumen yang penting dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar. Salah 
satu hal yang paling penting adalah upaya memecahkan masalah pendistribusian 
market power yang tidak merata. 

Market power yang tinggi ini sering dikaitkan dengan tingkat konsentrasi yang tinggi. 
Namun konsentrasi pangsa pasar yang tinggi belum tentu dapat mencerminkan 
market power yang tinggi juga. Pada beberapa negara misalnya terdapat kesulitan 
dalam pengumpulan data sehingga kemungkinan ketidaksempurnaan data yang 
digunakan dalam menghitung konsentrasi tersebut. Oleh karena itu, maka 
diperlukan analisa yang lebih mendalam agar dapat memperhitungkan dampak 
persaingan dan tidak hanya mengandalkan analisa struktur pasar saja. Dalam hal 
ini kebijakan persaingan usaha diperlukan untuk mengoreksi kegagalan mekanisme 
pasar, baik oleh penguasaan sumber daya oleh segelintir pelaku usaha maupun  
oleh kebijakan pemerintah.

Walaupun kekuatan pasar (market power) memberikan keuntungan bagi 
perusahaan-perusahaan yang memilikinya, namun hal ini menimbulkan kerugian 
bagi perekonomian dan sosial Yaitu terdapatnya biaya sosial yang timbul atau 
dead weight loss akibat adanya kekuatan pasar (market power) yang dimiliki oleh 
suatu perusahaan. Karena harga ditetapkan di atas biaya marjinal (marginal cost) 
maka harga yang ada menjadi lebih tinggi dan kuantitas menjadi lebih sedikit jika 
dibandingkan pada pasar yang kompetitif.

Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU No.5 Tahun 1999 dibuat antara lain untuk 
menciptakan efisiensi dalam perekonomian nasional. Hal ini bisa dilihat dalam asas 
dan tujuan peraturan ini yang termuat dalam pasal 2 dan pasal 3. Pasal-pasal yang 
terkandung dalam Undang-Undang tersebut di atas sebagian bersifat per se illegal, 
namun sebagian lagi ada yang bersifat rule of reason, dimana untuk menerapkan pasal 
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tersebut maka kegiatan atau perbuatan tersebut harus terbukti dapat menghambat 
proses persaingan usaha yang sehat. 

Peraturan yang bersifat rule of reason terlihat pada berberapa pasal antara lain 
pasal 11,12,13,16,17,19. Pasal-pasal yang bersifat rule of reason diantaranya ialah 
pasal yang mengatur mengenai oligopoli, pembagian wilayah, penetapan harga, 
kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, dll.  Pasal yang bersifat rule of reason 
berbeda dengan pasal yang bersifat per se ilegal, dalam menyatakan suatu tindakan/
perjanjian dituduh melanggar UU persaingan, maka harus dipertimbangkan  dan 
ditentukan apakah hal tersebut menghambat persaingan dengan menunjukkan 
akibatnya terhadap proses  persaingan, keadilan, efisiensi, perlindungan terhadap 
golongan tertentu atau pertimbangan lainnya. 

Dalam pasal-pasal yang bersifat rule of reason, ada berberapa pasal yang terkait 
dengan konsep efisiensi. Dalam pembahasan ini hanya akan dibahas dua tindakan  
saja, yakni mengenai merger, akusisi dan konsolidasi. Dan tindakan lainnya adalah 
terkait dengan integrasi vertikal. Efisiensi bahkan menjadi salah satu faktor yang 
diperhatikan oleh pengawas persaingan di negara lain dalam menentukan apakah 
merger, akusisi dan konsolidasi yang diajukan akan disetujui atau tidak. Sementara 
efisiensi dalam integrasi vertikal akan sangat terkait dengan rantai produksi 
perusahaan yang terintegrasi tersebut.

Penilaian efisiensi tidak mudah, pengawas persaingan di US akan memperhitungkan 
apakah efisiensi yang didapat cukup untuk mengatasi potensi merger yang 
merugikan konsumen di pasar bersangkutan. Berberapa macam efisiensi lebih 
substansial di pasar bersangkutan, misalnya efisiensi yang membantu perusahaan 
menurunkan biaya marginal produksi. Sementara efisiensi yang berkaitan 
dengan biaya perekrutan karyawan atau biaya terkait managemen kurang dapat 
dipertimbangkan sebagai merger specific eficiency (efisiensi yang hanya bisa 
dicapai melalui merger. Dalam penjelasan berberapa literatur mengenai alasan yang 
mungkin dapat diterima oleh pengawas persaingan terkait merger adalah efisiensi 
yang: 1) Efisiensi tidak dapat dicapai dengan jalan lain selain dengan cara merger, 2) 
Efisiensi yang terjadi dapat dihitung secara material, dan 3) Efisiensi yang dicapai 
dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan konsumen. 
Sebagai tambahan, alasan efisiensi tidak akan diterima jika merger yang dilakukan 
akan menciptakan menghasilkan monopoli atau mendekati monopoli. 

Pengawas persaingan akan menerima atau menolak alasan efisiensi setelah 
memperhitungkan dampaknya bagi persaingan usaha.  Dampak positif efisiensi merger 
harus lebih besar dari kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Dalam kasus merger, 
perlu diperhatikan atara target jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka 
pendek terkait dengan harga dan kualitas produk, sedangkan dalam jangka panjang 
terkait apakah merger tersebut akan mendorong terjadinya inovasi atau tidak. Hal ini 
akan terkait tidak hanya static efficiency, tetapi juga dynamic efficiency.

Tidak jauh beda dengan merger, integrasi vertikal juga sering dilakukan dengan 
motif untuk mencapai efficiensi. Pada dasarnya integrasi vertikal merupakan 
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bentuk merger, konsolidasi, dan akusisi yang dilakukuan perusahaan pada level 
produksi yang berbeda. Namun integrasi vertikal juga dapat dilakukan perusahaan 
sebagai perluasan kegiatan usahanya. Integrasi Vertikal dapat menciptakan efisiensi 
dengan salah satu cara yakni melalui penghematan biaya transaksi (transaction 
cost economics) yang dapat menciptakan efisiensi. 

Akan tetapi, dalam perspektif aliran SCP Integrasi Vertikal ditakutkan akan 
menghambat pesaing dan atau memindahkan monopoli dari satu level produksi 
ke level produksi lainnya. Dengan memonopoli sumber daya penting yaitu bahan 
baku atau saluran distribusi,  maka integrasi vertikal yang seharusnya dapat turut 
menciptakan efisiensi justru dapat menimbulkan hal sebaliknya, ketidakefisienan. 
Dengan menghambat pesaing, maka peruasahaan dapat menggunakan market 
power untuk menutup akses-akses penting yang pada akhirnya akan semakin 
sedikitnya pemasok. Ini dapat menciptakan harga yang tinggi dan semakin 
sedikitnya pilihan produk.  Hal tersebut juga dapat membatasi inisiatif pesaing baru 
yang ingin asuk ke pasar sehingga dalam jangka panjang juga dapat menghambat 
inovasi dan investasi baru. 
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4.1 Kesimpulan 
EFISIENSI yang dicapai setiap perusahaan tentunya secara agregat akan 
berdampak pada kinerja industri tersebut. Dengan kata lain Efisiensi 
merupakan salah satu unsur yang mengakibatkan perubahan pada industri. 
Hal ini dikuatkan dengan pendekatan teori OI (Organisasi Industri) yang 
menempatkan efisiensi sebagai salah satu indikator kinerja (performance). 
Efisiensi merupakan buah dari persaingan yang akan membawa kesejahteraan 
bagi konsumen dan perekonomian pada umumnya. Efisiensi juga akan 
berpengaruh positif terhadap produsen, dimana sebagai buah efisiensinya 
maka perusahaan dapat meningkatkan pendapatannya

Pengujian terhadap ada tidaknya persaingan melalui pendekatan per se illegal 
akan memberikan kepastian bagi jalannya bisnis pelaku usaha. Adanya 
larangan yang tegas dapat memberikan kepastian bagi perusahaan untuk 
mengetahui keabsahan suatu perbuatan. Hal ini memungkinkan mereka 
untuk mengatur dan menjalankan usaha tanpa takut adanya gugatan hukum 
di kemudian hari, yang menimbulkan kerugian berlipat ganda. Kepastian 
hukum ini sangat penting dalam menarik investasi baru

Berbeda dengan per se illegal, pendekatan rule of reason memungkinkan 
adanya interpretasi terhadap undang-undang. Dalam hal ini telah 
ditetapkan suatu standar rule of reason, yang memungkinkan pengadilan 
mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau 
tidaknya suatu hambatan perdagangan. Rule of reason merupakan bagian 
yang membolehkan para pihak yang terkait untuk menilai ketidakjelasan 
atau tingkatan-tingkatan dari pengaruh persaingan. Dalam menerapkan 
suatu standard of reason untuk menilai suatu kesepakatan terlarang yang 
dinyatakan sebagai hambatan dalam perdagangan, dapat dikaji antara lain 
melalui tujuan dari kesepakatan tersebut, karakter para pihak, dan akibat 
penting yang ditimbulkan perbuatan tersebut. Salah satu yang dapat diuji 
adalah terkait dengan dampaknya terhadap efisiensi.

Salah satu pasal yang membutuhkan intepretasi ini adalah terkait dengan 
merger, akusisi, dan konsolidasi. Termasuk di dalamnya juga mengenai integrasi 
vertikal. Di berberapa negara pembahasan mengenai efisiensi ini sangat penting 

IV.
PENUTUP
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dalam mengkaji apakah merger dan akusisi akan dilarang atau tidak. Kriteria 
ini penting tidak hanya untuk menjaga agar pengaruhnya tidak mengganggu 
persaingan usaha yang sehat di masa kini maupun masa datang. Konsep efisiensi 
harus dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang dinamis.

4.2 Saran
Mengingat bahwa persaingan usaha dimaksudkan untuk kesejahteraan 
jangka panjang, maka pembahasan mengenai dampak suatu tindakan harus 
mempertimbangkan efisiensi yang mungkin dicapai, baik dalam jangka pendek 
maupun jangka panjang. Hal-hal seperti inovasi dan investasi dapat menjadi 
dasar dalam menilai dampak efisiensi tersebut. Di negara-negara lain dampak 
efisiensi ini bahkan sudah masuk dalam penilaian merger dan akusisi yang akan 
diperbolehkan atau tidak. Oleh karena itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
dapat mengambil contoh dan pengalaman negara-negara tersebut.
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ABSTRAKSI

Pemahaman hukum suatu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah 
akan mengacu kepada sistematika hukum yang telah berjalan. Setiap 

regulasi yang diberlakukan akan efektif mengatur suatu permasalahan 
hukum jika berjalan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Tetapi 

pada saat membuat (mengeluarkan) kebijakan-kebijakan tersebut ada 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, salah satunya adalah 
UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat yang menjadi landasan hukum bagi pelaku usaha 
dan masyarakat Indonesia untuk bersaing secara sehat, yang belum 

dipahami secara menyeluruh oleh berbagai pihak yang berkepentingan.  
Kondisi inilah yang harus diperbaiki, agar pemahaman hukum yang 

diinginkan dapat tercapai dan diaplikasikan secara sesuai.

Di sisi lain, penegak hukum persaingan yaitu Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU) harus berpacu dengan dinamika dunia 
usaha.  Berbagai inovasi yang mengiringi laju dunia usaha harus 
dicermati dalam pelaksanaan tugas KPPU.  Hal tersebut menjadi 

penting karena inovasi kerap dijadikan dalih strategi pemasaran yang 
dapat bersinggungan dengan ketentuan persaingan usaha yang sehat.

Iklim persaingan usaha yang sehat dan bebas dari praktek monopoli, 
merupakan hasil dari interaksi empat hal berikut, yaitu kebijakan 

pemerintah yang mendukung, struktur industri dan kondisi internal 
perusahaan yang terlibat, perilaku para pelaku usaha, serta kejelasan dan 
kepastian hukum yang mengaturnya.  Untuk itu, pemahaman pasal-pasal 

UU No. 5/1999 yang tidak bias dan sesuai dengan kebutuhan pelaku 
usaha dan masyarakat konsumen adalah jaminan terhadap eksistensi 

UU No. 5/1999 di masa yang akan datang.  Berdasarkan prinsip 
ilmu komunikasi, maka titik-titik informasi yang mendukung strategi 
komunikasi KPPU harus dianalisis dengan baik.  Pada analisis yang 

dilakukan maka bias dalam bentuk assymetric information (informasi 
yang tidak seimbang pada pihak terkait) harus dapat diidentifikasi 

dengan baik untuk menjamin efektifitas komunikasi.
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A. Latar Belakang
LAHIRNYA UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku 
efektif pada bulan Maret tahun 2000.  Agar implementasi Undang-Undang 
ini serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai dengan asas 
dan tujuannya maka dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 
yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan 
pihak lain yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan 
menjatuhkan sanksi.

Pada masa-masa awal perkembangan hukum persaingan di Indonesia masih 
banyak ditemukan kebijakan pemerintah yang belum sejalan dengan nilai-nilai 
persaingan usaha. Meskipun demikian, UU No. 5/1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat genap berusia sewindu 
dalam permberlakuannya telah berupaya memperbaiki iklim persaingan usaha 
di Indonesia baik dengan kegiatan penegakan hukum maupun sosialisasi di 
berbagai propinsi di Indonesia.

Tidak hanya itu, maka sejalan implementasi UU No.5/1999, Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawasnya juga bekerja sama 
dengan pemerintah daerah setingkat propinsi dan kabupaten/kota untuk 
melakukan kegiatan sosialisasi di daerah masing-masing. Masih dalam 
konteks kegiatan sosialisasi, unsur masyarakat yang juga berperan adalah 
kalangan akademisi dan praktisi hukum lainnya. 

Kondisi saat ini, KPPU telah melakukan kegiatan sosialisasi di sejumlah 
propinsi di Indonesia untuk mengintensifkan informasi mengenai UU 
No.5/1999 sebagai landasan hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat 
Indonesia untuk bersaing secara sehat, yang belum dipahami secara 
menyeluruh oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Kondisi inilah yang 
harus diperbaiki, agar pemahaman hukum yang diinginkan dapat tercapai 
dan diaplikasikan secara sesuai sehingga tercipta tingkat pemahaman yang 
sama bagi stakeholder mengenai hukum persaingan usaha di Indonesia. 

I.
PENDAHULUAN
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B. Perumusan Masalah
Pemahaman hukum suatu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah akan 
mengacu kepada sistematika hukum yang telah berjalan. Setiap regulasi yang 
diberlakukan akan efektif mengatur suatu permasalahan hukum jika berjalan 
sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Pada prinsipnya pemerintah ingin melakukan hak dan kewajibannya sebagai 
pengatur kebijakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan 
yang tidak menyejahterakan masyarakat oleh pihak lain. Tetapi pada saat 
membuat (mengeluarkan) kebijakan-kebijakan tersebut ada peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, salah satunya adalah UU No.5/1999 
yang menjadi landasan hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat Indonesia 
untuk bersaing secara sehat, yang belum dipahami secara menyeluruh oleh 
berbagai pihak yang berkepentingan. Kondisi inilah yang harus diperbaiki 
agar pemahaman hukum yang diinginkan dapat tercapai dan diaplikasikan 
secara sesuai.

Di sisi lain, penegak hukum persaingan yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) harus berpacu dengan dinamika dunia usaha. Berbagai inovasi yang 
mengiringi laju dunia usaha harus dicermati dalam pelaksanaan tugas KPPU. Hal 
tersebut menjadi penting karena inovasi kerap dijadikan dalih strategi pemasaran 
yang dapat bersinggungan dengan ketentuan persaingan usaha yang sehat.

Iklim persaingan usaha yang sehat dan bebas dari praktek monopoli, 
merupakan hasil dari interaksi empat hal berikut, yaitu kebijakan pemerintah 
yang mendukung, struktur industri dan kondisi internal perusahaan yang 
terlibat, perilaku para pelaku usaha, serta kejelasan dan kepastian hukum yang 
mengaturnya. Keberadaan hukum persaingan ditujukan agar dapat berfungsi 
sesuai dengan wewenang sebagaimana tercantum dalam pasal-pasalnya.  

Untuk itu, pemahaman pasal-pasal UU No. 5/1999 diharapkan tidak bias dan 
sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat konsumen adalah jaminan 
terhadap eksistensi UU No. 5/1999 di masa yang akan datang.  Berdasarkan 
prinsip ilmu komunikasi, maka titik-titik informasi yang mendukung harus 
dianalisis dengan baik.  Pada analisis yang dilakukan maka bias dalam bentuk 
assymetric information (informasi yang tidak seimbang pada pihak terkait) harus 
dapat diidentifikasi dengan baik untuk menjamin efektifitas komunikasi.

C. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan ini adalah untuk menggali/memperdalam berbagai 
pemikiran mengenai pemahaman hukum persaingan yang telah berjalan dalam 
menciptakan persaingan usaha yang sehat. Selanjutnya, hasil penulisan ini 
direncanakan dapat menjadi masukan bagi KPPU dalam menjalankan tugas 
dan wewenangnya terkait dengan kegiatan sosialisasi sehingga keberadaan 
UU No.5/1999 semakin bersinergi dengan kebijakan lain di Indonesia.
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D. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan untuk kertas kerja ini adalah terbagi dalam  beberapa 
bab untuk menjelaskan seluruh permasalahan dan analisis yang dilakukan 
secara sistematis.  Keterangannya sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
a. Latar belakang masalah
 Sesuai dengan kewenangan KPPU dan keberadaan UU No.5/1999, 

maka permasalahan yang dikaji dalam kertas kerja ini adalah mengenai 
penguatan kelembagaan KPPU.  Saat ini, permasalahan yang ditemukan 
adalah penataan kegiatan sosialisasi KPPU yang merupakan syarat utama 
bagi ketersediaan informasi mengenai KPPU dan UU No.5/1999.

b. Perumusan masalah
 Dalam rangka penguatan kelembagaan, maka pemahaman pasal-pasal UU 

No. 5/1999 yang tidak bias dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha 
dan masyarakat konsumen adalah jaminan terhadap eksistensi UU No. 
5/1999 di masa yang akan datang.  Pada analisis yang dilakukan maka 
bias dalam bentuk assymetric information (informasi yang tidak seimbang 
pada pihak terkait) harus dapat diidentifikasi dengan baik untuk menjamin 
efektifitas komunikasi.

c. Tujuan penulisan
 Setelah berjalan selama tahun 2000, kegiatan sosialisasi memerlukan 

pendalaman lebih lanjut dari seluruh aspek komunikasi yang terkait.  
Hal tersebut penting agar efektifitas kegiatan sosialisasi KPPU dapat 
mendukung penguatan kelembagaan.

d. Sistematika penulisan
 Seluruh permasalahan diidentifikasi terkait dengan kegiatan sosialisasi 

yang telah dan sedang berlangsung.  Selanjutnya, dilakukan analisis terkait 
dengan sifat informasi dalam konteks prinsip-prinsip komunikasi.

2. Bab II Tinjauan Literatur dan Metode Penelitian 
a. Tinjauan literatur
 Permasalahan yang terjadi didekati dari dua sudut analisis, yaitu berdasarkan 

prinsip-prinsip komunikasi dan prinsip-prinsip pelaksanaan UU No.5/1999.  
Teori yang dirujuk mengacu kepada kondisi penerapan sebelumnya terkait 
dengan ilmu komunikasi dan kasus persaingan usaha yang relevan.

b. Metode Penelitian
 Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif atas dasar 

pendekatan ilmu komunikasi. Sedangkan proses analisis ditelusuri dari dua 
arah yaitu tingkat pemahaman dan simpul informasi yang digunakan.

3. Bab III Pembahasan Hasil Penelitian
a. Identifikasi Simpul Informasi
 Berdasarkan alur dari kegiatan informasi, maka simpul informasi 
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memegang peranan penting.  Meskipun pada prinsipnya, peran dari setiap 
simpul dalam alur adalah sama, tetapi karakteristik setiap simpul tersebut 
sangat tergantung dari stakeholder terkait.

b. Analisis Assymetric Information
 Assymetric information yang dikenal sebagai bias dalam suatu proses 

komunikasi adalah unsur penting yang harus dieliminasi segera sebelum 
rangkaian suatu proses kegiatan komunikasi berdampak lebih lanjut.  
Dalam bagian ini akan dijelaskan sejauh mana assymetric information 
terjadi dan dampaknya terhadap proses sosialisasi KPPU.

c. Tahapan pemahaman stakeholder
 Sebagaimana ketentuan dalam tahapan komunikasi, maka dapat 

diidentifikasi tingkat pemahaman stakeholder. Data tersebut dapat 
dijadikan acuan untuk menentukan outcome kegiatan sosialisasi KPPU.

d. Telaah pustaka sebagai alternatif pemecahan masalah
 Untuk mengulas lebih dalam permasalahan, maka dianalisis lebih lanjut 

berbagai pandangan dari sisi keilmuan dalam hukum persaingan.

e. Penataan strategis kegiatan sosialisasi
 Suatu kegiatan sosialisasi harus disusun secara terencana agar tujuan 

kegiatan tercapai. Identifikasi setiap karakteristik stakeholder menjadi 
acuan utama perencanaan setiap kegiatan tersebut.

4. Bab IV Kesimpulan dan Saran
a. Kesimpulan
 Berdasarkan seluruh hasil analisis dalam bab sebelumnya, maka 

disusun kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam bab ini 
juga disampaikan solusi dari rumusan masalah yang ditemukan pada 
kegiatan sosialisasi KPPU.

b. Saran
 Selain alternatif penyelesaian masalah, maka dirumuskan juga saran-

saran yang relevan dengan implementasi UU No.5/1999 dan yang paling 
layak untuk dijadikan acuan bagi kegiatan sosialisasi KPPU.
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A. Tinjauan Literatur
1. Prinsip dasar komunikasi efektif

PENEGAKAN hukum adalah suatu proses yang berkelanjutan, karenanya hukum 
yang akan diberlakukan harus diawali dari suatu perspektif dan pemahaman 
yang seragam. Unsur penting dalam memperbaiki tingkat pemahaman adalah 
komunikasi yang berkelanjutan. Penerapan komunikasi yang berkelanjutan harus 
selalu disesuaikan dengan memperhatikan perubahan kebutuhan yang terkait 
dari elemen komunikasi.  Untuk itu, titik-titik analisa yang diperhatikan adalah: 
melengkapi hasil evaluasi dengan efeknya pada target sasaran, menganalisa 
perubahan kondisi, menyusun kemungkinan untuk perluasan program, sumber 
daya dan keberlanjutan, integrasi layanan, serta koalisi dan advokasi.1 

Komunikasi adalah esensi dari suatu proses difusi apapun jenis pemahaman 
baru (inovasi) yang diajukan untuk target sasaran (adopter), karena difusi 
baik secara spontan maupun terencana adalah suatu proses dimana inovasi 
dikomunikasikan melalui saluran tertentu sejalan dengan waktu diantara 
anggota-anggota sistem sosial atau dapat juga dikatakan sebagai proses 
pertukaran informasi.2 

Inovasi dalam konteks perubahan perilaku adalah mewujudkan suatu 
informasi yang dapat mengurangi ketidakpastian mengenai sebab akibat 
hubungan dalam pemecahan masalah.3 

Perubahan sosial, baik dalam hal perilaku maupun penegakan hukum 
yang baru juga adalah suatu proses difusi. Dapat dikatakan demikian 
karena pada saat suatu pemikiran baru ditemukan dan mulai didifusikan 
kemudian menjadi diterima atau ditolak oleh adopter, sehingga menuju 
suatu konsekuensi, maka dalam kondisi inilah terjadi perubahan sosial yang 
bentuknya sangat tergantung pada kondisi yang ada.4 

II.
TINJAUAN LITERATUR DAN 

METODE PENELITIAN

1 Denis McQuail dan Sven Windahl, 1981. Communication Models for the Study of Mass 
Communication. London : Longman

2 ibid
3 Dorothy Leonard-Barton dan Wiliam A. Kraus, 1986. Implementing New Technology, dalam Bill Mayon 

– White (Ed.) Planning and Managing Change. London : Harper & Row Publisher, 1986
4 Everett M Rogers, 1995. Diffusion of Innovation. New York : The Free Press
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Pemunculan ide untuk membangun pemahaman baru sebagai suatu inovasi 
dapat ditelaah dari sudut pandang lain, misalnya inovasi yang lebih 
ditujukan pada kegiatan suatu organisasi.  Perubahan sosial yang terjadi 
pada organisasi juga melalui beberapa tahapan, yaitu aplikasi, adopsi, 
implementasi, transfer keilmuan dan kegunaan efektifnya.5 

Jadi, dari perspektif difusi inovasi yang diuraikan di atas, maka terlihat 
bahwa sistem sosial merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari 
proses difusi.  Proses difusi inovasi dalam hal ini akan dilihat dari perspektif 
inovasi dalam pemahaman hukum regulasi persaingan yang melibatkan 
seluruh publik persaingan usaha.

Teori dalam proses dan efek komunikasi akan berguna dalam suatu 
perencanaan yang ditujukan sebagai langkah dalam merubah perilaku publik 
menuju suatu outcome yang diinginkan.  Tetapi, penerapannya tidak hanya 
terpaku pada satu sisi tindakan komunikasi, melainkan juga tergantung dari 
tingkat pemahaman publik sasaran yang dituju oleh pelaksana komunikasi, 
dalam hal ini adalah lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peningkatan pemahaman publik terhadap penegakan hukum yang ada 
dengan menggunakan teori difusi inovasi, tidak membatasi kenyataan 
bahwa tetap ada potensi bias yang mungkin terjadi.  Bias diartikan sebagai 
hal-hal yang mempengaruhi penilaian dalam analisis yang dilakukan. Bias 
yang kerap terjadi adalah pro-innovation bias, the individual-blame bias, 
recall problem dan issue of equality.6

Bias dapat terjadi dalam kondisi analisis yang berbeda. Pro-innovation bias 
terjadi karena penerapan teori difusi inovasi menitikberatkan bahwa inovasi 
harus terdifusi dan diadopsi oleh seluruh anggota masyarakat dengan lebih 
cepat dan tanpa re-invented maupun ditolak.  Penyebabnya, secara umum 
adalah sumber dana inovasi tersebut kebanyakan adalah pihak yang berwenang 
terhadap inovasi, sehingga pihak tersebut cenderung lebih mencermati 
keberhasilan inovasi dibandingkan kemungkinan kesalahannya.7 

Bias yang kedua adalah individual-blame bias.  Disini, yang dituding sebagai 
penyebab kesalahan suatu difusi inovasi adalah individu yang menjadi 
sasaran inovasi jika suatu inovasi tidak berjalan dengan baik dan bukan 
kepada sistemnya (system-blame).  Bias ini dapat digambarkan dengan 
perumpamaan: “apabila sepatunya tidak cocok, maka yang salah adalah kaki 
Anda”.  Kesalahan yang terjadi pada proses difusi inovasinya adalah setiap 
masalah sosial yang terjadi langsung diidentifikasikan sebagai kelemahan 
dari sasaran inovasi, tanpa melihat kembali inovasi yang didifusikan. 
Padahal, dengan mengenali sistem sosial yang telah terpola di masyarakat, 

5 Albert H. Rubenstein, 1994. Ideation and Entrepreunership, dalam Wm E. Souder dan J. Daniel Sherman, 
(Eds), Managing New Technology Development, USA : Mcgraw- Hill, Inc., 1981

6 Everett M Rogers, 1995, op.cit.
7 ibid
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maka biasanya inovasi akan lebih berhasil didifusikan.8 

Ketiga, bias difusi inovasi yang digolongkan sebagai recall problem.  
Kondisi terjadinya bias ini disebabkan oleh ketidakakuratan data ketika 
responden diminta untuk mengingat saat pertama mereka mengadopsi ide- 
ide baru.  Bias yang juga mungkin ditemukan adalah issue of equality, yaitu 
kemungkinan terjadinya jurang sosial ekonomi yang mungkin semakin besar 
akibat penyebaran ide baru tersebut.

Rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk mengurangi kemungkinan 
terjadinya bias, terdiri dari: langkah-langkah mensinergikan peraturan 
yang ada dengan kehidupan yang sudah terpola akibat regulasi yang ada, 
mempertimbangkan pengaruh yang terjadi dalam struktur sosial setelah setiap 
individu mengambil keputusan untuk menyelaraskan diri dengan regulasi yang 
baru, kondisi regulasi baru (cocok, terbukti baik dan memadai pada tahap 
pembangunan sosial ekonomi di negara tersebut), konsekuensi penerapan 
regulasi (terhadap pendapatan penduduk, dan jurang sosial ekonomi).9 

Pencapaian suatu penerapan inovasi, dalam hal ini adalah upaya pelaksanaan UU 
No.5/1999, akan berlangsung baik dengan menyusun suatu kerangka pemikiran 
yang telah sejalan dengan strategi dan tujuan perubahan perilaku. Kerangka 
pemikiran dapat disusun dengan mempertimbangkan prinsip P – Process.  

Prinsip P – Process adalah suatu kerangka pemikiran yang merunut pada tahapan 
dengan elemen – elemen berikut: menekankan pada strategi komunikasi nasional, 
memposisikan produk dan layanan, penyusunan pesan dengan menggunakan 
unsur komunikasi, manajemen hasil, membangun iklim organisasi yang positif, 
evaluasi dampak dengan berdasarkan teori serta data majemuk dan perencanaan 
dini untuk regenerasi sumber daya dan kelangsungan program.10 

Setelah memenuhi unsur komunikasi, maka strategi pelaksanaan komunikasi 
dapat disusun dengan berbagai pendekatan yang tepat.  Selanjutnya, pada saat 
komunikasi yang efektif telah tercapai, dalam kondisi inilah semua informasi 
yang diperlukan dapat disampaikan melalui simpul informasi yang tertata.

2. Pendekatan perencanaan kegiatan komunikasi
Pemahaman mengenai hukum persaingan selalu dapat dilihat dari dua aspek, 
yaitu aspek hukum dan ekonomi.  Alasan dari adanya pendekatan dua aspek 
tersebut adalah bahwa hukum persaingan mempunyai beberapa tujuan yang 
terkait dengan prinsip hukum dan ekonomi, yaitu: menjaga kepentingan 
umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi, membentuk iklim usaha yang 
sehat, mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat agar 
dapat terwujud efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha.

8 ibid
9 ibid
10 Phyllis T. Piotrow, D. Lawrence Kincaid, Jose G. Rimon II, Ward Reinhart 1997. Health Communication 

: Lesson from Family Planning and Reproductive Health. USA : Praeger
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Berdasarkan sejumlah studi terbaru, maka pendekatan perencanaan 
komunikasi dapat diselenggarakan dalam 10 bentuk. Selanjutnya, masing-
masing bentuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.11 

Pendekatan terbaru inilah yang dijadikan sebagai dasar identifikasi simpul 
informasi. Lebih jelasnya, hasil rekomendasi untuk perencanaan suatu 
kegiatan komunikasi adalah: 

1.  Pemanfaatan media sosial dan situs internet.
 Seiring dengan kemajuan teknologi, maka pemanfaatan saluran komunikasi 

juga berkembang dengan menggunakan teknologi yang tersedia. Salah satu 
teknologi yang dapat digunakan adalah media blog untuk berkomunikasi 
lebih intensif dan informal dengan pihak internal dan eksternal.  
Penggunaan media tersebut adalah dasar untuk membentuk jaringan sosial.  
Keuntungan yang diperoleh, antara lain adalah:

 - intensitas komunikasi meningkat.
 - kolaborasi setiap unit dapat lebih terjalin

 Hal lain, dari pemanfaatan media sosial dan jaringan adalah kemampuan 
komunikator (pihak yang menyampaikan pesan) untuk berperan aktif 
dalam komunikasi menggunakan media tersebut.

2. Keterlibatan karyawan/pegawai
 Komunikasi yang terbuka, motivasi dan keterlibatan, sistem saran, 

kerja tim, pembentukan kreatifitas adalah bagian dari pengembangan 
profesional.  Kesemuanya juga akan meningkatkan rasa memiliki dalam 
diri masing-masing karyawan. Sejalan dengan perkembangan tersebut, 
maka seluruh karyawan akan terlibat dalam hal berkomunikasi dengan 
pihak eksternal.

3.  Perencanaan strategis komunikasi
 Secara teori, perencanaan strategis komunikasi adalah syarat utama yang 

mengikat dalam berjalannya suatu organisasi

4. Audit Komunikasi
 Untuk mengevaluasi dan memperbaiki berbagai strategi komunikasi 

yang digunakan, maka pilihan utama dalams setiap organisasi adalah 
melaksanakan audit komunikasi. Hasil audit harus dijadikan acuan dalam 
menyusun perencanaan strategis komunikasi

5. Manager sebagai sumber informasi
 Pelatihan intensif bagi manajer dapat meningkatkan kemampuan setiap 

personil yang menduduki posisi manajerial sebagai sumber utama 
informasi yang dibutuhkan oleh publik

6. Kreatifitas dan inovasi
 Kedua unsur tersebut disarankan menjadi belanja terbesar bagian komunikasi 

11 http://www.communicationideas.com/employee-communication.html
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dalam suatu organisasi. Unsur kreatifitas dapat dicermati dari faktor pendorong 
yang dapat meningkatkan kreatifitas karyawan. Di sisi lain, direncanakan juga 
unsur kreatifitas merupakan bagian dari budaya organisasi.

7. Publikasi elektronik
Seiring dengan perkembangan teknologi, para pelaku komunikasi mulai 

memanfaatkan publisitas elektronik sebagai materi penunjang atau 
pengganti dari publikasi cetak. Publisitas elektronik memiliki kecepatan 
jangkauan yang tinggi, rendah biaya, hasilnya saat ini teknologi publikasi 
banyak dimanfaatkan untuk media komunikasi antara pelanggan dan 
karyawan. 

8. Budaya Perusahaan
 Budaya perusahaan yang patut diperhitungkan adalah budaya yang 

positif, dinamis, kreatif dan produktif. Unsur – unsur tersebut adalah 
point utama untuk pertumbuhan suatu organisasi. Jika pada akhirnya 
budaya organisasi akan berubah maka secara umum perubahan 
dipengaruhi oleh teknologi, kepemimpinan, kepemilikan, pasar dan 
perubahan lainnya.

9. Isi pesan adalah hal yang utama
 Meskipun kondisi berubah karena pengaruh teknologi, tetapi seluruh 

pelaku komunikasi tetap berfokus pada isi pesan. Teknologi difungsikan 
menjadi alat utama untuk informasi dan mempengaruhi khalayak.

10. Komunikasi dua arah adalah hal penyerta
 Jika isi pesan diposisikan sebagai fokus utama, maka komunikasi dua 

arah yang tepat adalah penyerta utama. 

3. Perbandingan kondisi pelaksanaan hukum persaingan usaha 
Setiap elemen difusi tidak dapat lepas dari sistem sosial, karena difusi adalah 
suatu proses yang sangat sosial dengan hasil yang dapat diprediksikan 
dan merujuk pada struktur sosial masyarakat. Suatu sistem sosial yang 
berhubungan dengan difusi dapat diidentifikasi dari tingkat pendidikan 
masyarakat, ekspos media massa, cosmopoliteness yang mempengaruhi 
empati, achievement motivation dan fatalisme yang merupakan komponen 
– komponen dalam suatu sistem sosial. Masing – masing komponen 
hubungannya bervariasi terhadap tingkat adopsi inovasi.

Untuk melihat bagaimana difusi inovasi dilakukan terhadap hukum 
persaingan, maka jumlah adopter dapat diplot terhadap waktu 
berlangsungnya difusi. Tahap konfirmasi adalah tahap tertinggi dalam 
tingkat pemahaman, tahap ini dapat dicapai setelah inovasi diterapkan 
secara intensif dalam jangka waktu yang cukup lama.  

Gambaran terhadap tahap konfirmasi secara kualitatif dapat dilihat pada 
contoh penerapan hukum persaingan di Amerika Serikat. Negara ini telah 
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mengadopsi hukum persaingan secara intensif dengan dibentuknya United 
States – Federal Trade Commission (US – FTC) pada tahun 1914. Sehingga 
dipilih sebagai negara yang tingkat pemahaman masyarakatnya terhadap 
hukum persaingan telah baik.

Gambaran kondisi persaingan tidak sehat dengan tingkat pemahaman 
masyarakat yang telah tinggi terhadap hukum persaingan, dapat diambil 
dari contoh kasus Toys ‘R’ Us (TRU) di Amerika Serikat.12

TRU adalah produsen mainan yang berpusat di Paramus, New Jersey.  TRU 
menjual sebanyak 11.000 macam mainan setiap tahunnya. Pangsa pasar 
untuk produk-produk Toys ‘R’ Us di daerah pemasaran utama adalah sebesar 
35 – 49 %.  Situasi tersebut menjadikan produsen mainan ini menjadi pemain 
terbesar di industri mainan Amerika.  

Walaupun demikian, TRU masih terganjal adanya profit margin yang rendah 
jika harus bersaing dengan pemain lain, yang disebut club stores. Club stores 
bersaing dengan TRU dengan mengambil profit margin yang lebih rendah 
(sekitar 9 - 12%) sehingga mereka dapat menawarkan harga yang lebih 
rendah untuk jenis mainan yang sama dengan yang dijual oleh TRU. Jadi, 
dengan kondisi yang demikian, konsumen mempunyai pilihan untuk produk 
mainan yang dibutuhkan sesuai dengan harga dan kualitasnya.

Jaringan club stores dapat memberikan profit margin yang lebih kecil, 
alasannya adalah biaya operasional mereka dapat ditekan seminim mungkin. 
Mereka telah memperhitungkan pemilihan lokasi yang sesuai dengan target 
konsumen, jumlah pegawai yang lebih sedikit dan dekorasi toko yang 
kurang dipentingkan. Hasilnya, harga yang ditawarkan club stores pada 
konsumen menjadi 25 - 30 % lebih rendah daripada TRU. Suka atau tidak, 
TRU menjadi terpaksa menurunkan harga dari waktu ke waktu.

Menghadapi kondisi persaingan tersebut, TRU mengambil langkah untuk 
menjegal club stores, diantaranya adalah mencegah pabrik mainan lain 
untuk saling bersaing menawarkan produknya ke club stores. Akibatnya, 
konsumen tidak dapat membuat perbandingan harga untuk produk yang 
sama di club stores dan TRU. Langkah ini mematikan situasi persaingan 
antara TRU dan club stores.

Analisis hukum telah dilakukan terhadap langkah TRU dalam dunia usahanya.  
Banyak hal yang dapat menunjukkan bahwa TRU tidak bersaing sehat secara 
yurisprudensi hukum Amerika. Terlepas dari pengenaan rule of reason atau per 
se illegal, terhadap tindakan TRU maka akibat nyata dari tindakan TRU adalah 
keuntungan yang diperoleh club stores menurun dari 1,9 % menjadi 1,4 %.  

Apalagi, karena tidak ada kesempatan bagi konsumen untuk memilih harga 
yang lebih rendah dengan kualitas yang sama, hasilnya secara keseluruhan 

12 http://www.ftc.gov/opa/1998/10/toysftc.shtm
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konsumen dipaksa membayar sebesar 55 juta dollar setiap tahun.  Jadi, dari 
gambaran persaingan tidak sehat diatas, banyak hal dapat kita pelajari.  

Pertama, yaitu peningkatan konsumsi dalam suatu situasi ekonomi bukanlah 
suatu pertumbuhan ekonomi bagi sektor dunia usaha. Bisa jadi, konsumsi 
meningkat karena konsumen dipaksa membayar harga yang lebih tinggi. 
Kedua, dari sudut pandang persaingan, maka semakin banyak pilihan yang 
terbuka dalam kondisi persaingan sehat, hal ini akan meningkatkan pilihan 
bagi konsumen sesuai dengan kebutuhannya. Mayoritas konsumen adalah 
pelanggan yang bersedia membayar harga yang paling rendah sesuai kualitas 
yang diinginkan. Mematikan persaingan berarti tidak bersaing secara sehat, 
hal ini terbaca bagi konsumen adalah silahkan membayar lebih mahal.

Situasi nyata yang dihadapi oleh seorang konsumen pada saat akan mengambil 
keputusan, yaitu mereka dihadapkan pada berbagai faktor permintaan. 
Jadi, setiap hasil produksi adalah variabel keputusan bagi konsumen. Jika, 
perusahaan tidak diberi kesempatan bersaing, maka terjadinya penurunan 
harga akan semakin sulit terjadi. Perusahaan memiliki kekuasaan untuk 
menentukan harga tanpa mempertimbangkan kualitas yang sesuai dengan 
jumlah yang dibayar konsumen.

Kasus di atas membawa kita kepada dua gambaran situasi, yaitu analisis 
ekonomi dan tingkat pemahaman. Penjabaran kasus menunjukkan bahwa 
jangka waktu yang lama dalam menerapkan hukum persaingan bukan menjadi 
jaminan bahwa hukum tersebut dapat dipahami dengan baik oleh pelaku 
usaha. Hal ini disebabkan karena selalu ada pertimbangan ekonomi dalam 
dunia usaha yang ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan. Tingkat 
pemahaman dapat dibangun dari sisi konsumen.  Pilihan untuk membela 
konsumen agar mereka dapat menyadari manfaat hukum persaingan adalah 
salah satu pilihan aplikasi yang tepat bagi hukum persaingan. Sehingga, dari 
kasus ini dapat dilihat apabila ingin memperbaiki tingkat pemahaman, maka 
sasaran utama adalah membangun eksistensi konsumen dalam hal persamaan 
persepsi dalam implementasi hukum yang berlaku.

B. Metode Penelitian
1.  Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data untuk analisis kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan 
informasi yang diperlukan melalui penelusuran dokumen untuk mendapatkan 
gambaran tentang konteks, strategi dan disain yang ada. Selanjutnya, untuk 
mendapatkan data dari target sasaran yang mendukung analisis deskriptif yang 
diperlukan, maka dilakukan analisis kasus terhadap regulasi persaingan untuk 
memperkaya penulisan ini. Agar data yang dikumpulkan dapat memenuhi 
kebutuhan data penulisan, maka data yang diperoleh mengacu pada relevansinya 
dengan kebutuhan penulisan.
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2. Proses Analisis
Disain analisis penulisan ini diturunkan dalam bentuk hipotesis terstruktur 
kerangka teori yang merupakan konfirmasi karena tipe penulisan ini adalah 
evaluasi.  Sehingga yang ditelusuri adalah hubungan setiap komponen dalam 
hukum persaingan yang merupakan titik-titik indikator dalam output dan 
outcome yang dirujuk dari kerangka teori.13  

Setiap indikator akan dievaluasi dari strategi-strategi program, output dan 
outcome dalam kedudukan dan fungsinya terhadap keefektifan proses 
komunikasi, sehingga dari hasil analisis dan interpretasi data akan diketahui 
faktor-faktor  apa saja yang paling berperan dalam kegiatan untuk dijadikan 
acuan penentuan langkah yang akan direkomendasikan kepada KPPU.

Untuk menjawab masalah dalam penulisan ini, selain usaha untuk menggali 
informasi yang berkaitan dengan perubahan perilaku sasaran akibat 
terpaan inovasi, juga dianalisis kondisi dan strategi inovasi saat ini.  Tujuan 
dilakukannya analisis dua arah tersebut adalah untuk menghindari individual 
blame bias dan pro-innovation bias yang kerap terjadi dalam analisis yang 
melibatkan suatu sistem sosial.

13 Carol H. Weiss, 1972. Evaluation Research. New Jersey : Prentice Hall, Inc.
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A. Identifikasi Simpul Informasi
BEBERAPA spesifikasi yang dimiliki oleh lingkungan kebijakan Indonesia 
dianggap memberikan tantangan yang cukup berarti terhadap KPPU dan 
implementasi regulasi persaingan. Pembentukan tingkat pemahaman dapat 
ditelusuri dari berbagai sisi. Pertama, terjadi diskrepansi antara struktur 
regulasi persaingan ini dengan harapan masyarakat. 

Ada anggapan bahwa regulasi persaingan sangat dipengaruhi oleh Bank Dunia 
dan International Monetary Fund (IMF).  Akibatnya legitimasi UU No. 5/1999 
ini belum sepenuhnya terbentuk. Lebih jauh lagi, Indonesia tidak memiliki 
iklim yang kondusif untuk membuka pasar lebih jauh lagi. Sistem peradilan 
juga masih berada dalam keadaan tidak pasti dan terjadi kesenjangan antara 
bagaimana suatu undang-undang distrukturisasikan di dalam buku dan 
bagaimana prakteknya di lapangan 

UU No. 5/1999 bukanlah bagian terpisah dari realitas hukum dan sosial suatu 
negara.  Persepsi yang umum sekarang adalah bahwa tidak ada pendekatan 
tunggal atau pendekatan seragam yang dapat menyelesaikan masalah. 
Transparansi adalah hal penting dalam regulasi. Kebijakan persaingan 
merupakan proposisi ekonomi tetapi juga merupakan proyek politik.  

Demokrasi politik dan demokrasi ekonomi saling berhubungan. Ini menjelaskan 
mengapa transparansi proses hukum dan transparansi hukum persaingan dan 
kebijakannya sering dilihat sebagai ukuran kebijakan yang berguna.

Gambaran sederhana untuk memetakan simpul informasi adalah berdasarkan 
pada alur komunikasi yaitu syarat berjalannya komunikasi adalah terdapatnya 
elemen komunikasi, yang terdiri dari pemberi pesan, pesan yang disampaikan (isi 
pesan), penerima pesan, saluran komunikasi dan umpan balik. Dengan demikian, 
selanjutnya setiap elemen komunikasi tersebut diidentifikasikan sebagai simpul 
informasi. Sedangkan, untuk analisis lebih lanjut agar identifikasi simpul informasi 
tersebut dapat diterjemahkan dalam kegiatan di KPPU, maka salah satu perkara 
persaingan usaha yang banyak terjadi adalah perkara persekongkolan tender.

Secara umum gambaran terjadinya persekongkolan tender akan dijelaskan 
sebagai berikut. Praktek persekongkolan (conspiracy) untuk menentukan 

III.
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
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pemenang di dalam sebuah tender adalah satu dari sekian banyak praktek–
praktek anti persaingan yang seringkali ditemui di dalam kegiatan bisnis di 
Indonesia. Sedangkan, salah satu elemen terpenting dalam terciptanya iklim 
persaingan usaha yang sehat sangat bergantung kepada efektifitas penerapan 
nilai-nilai atau prinsip pengelolaan perusahaan yang baik di dalam sebuah 
perusahaan. 

Menilik hal tersebut, maka identifikasi simpul informasi adalah sebagai 
berikut:
1. Pemberi pesan : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
2. Isi pesan : Larangan persekongkolan dalam tender
3. Penerima pesan : Pelaku Usaha
4. Saluran komunikasi : Media sosialisasi yang sesuai
5. Umpan balik (jika komunikasi efektif) : Tender dilaksanakan dengan baik 

Selain gambaran sederhana di atas, hal lain yang mempengaruhi alur 
komunikasi adalah tingkat pemahaman si penerima pesan. Pada contoh di 
atas si penerima pesan adalah pelaku usaha dimana diketahui juga bahwa 
pelaku usaha terkait dengan perusahaan.  

Mencermati hal tersebut, jika diambil contoh bahwa si pelaku usaha adalah 
target komunikasi tentunya penerapan prinsip Fairness (Kewajaran), 
Disclosure dan Transparency (Transparansi), Accountability (Akuntabilitas) 
dan Responsibility (Responsibilitas) di dalam perusahaan seharusnya dijadikan 
sebagai pedoman para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha. 

Sebuah perusahaan yang mampu menerapkan prinsip Good Corporate 
Governance (GCG) dii dalam perusahaannya secara benar akan mempunyai 
tingkat sensitifitas yang tinggi terhadap segala kegiatan usaha yang 
dijalankannya. Penerapan prinsip GCG umumnya diterjemahkan dalam 
suatu bentuk pengaturan internal (self-regulation) dimana biasanya peraturan 
tersebut mencakup mengenai filsafat bisnis perusahaan, panduan nilai-nilai 
yang mengatur cara mengelola perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya, 
pedoman menghadapi pelanggan, distributor, pejabat pemerintah, dan pihak-
pihak lainnya yang mempunyai hubungan dengan perusahaan, termasuk 
di dalamnya aturan yang mengatur perilaku persaingan yang sehat dengan 
pelaku usaha pesaing. 

Pedoman internal memiliki kekuatan mengikat hanya di dalam lingkup suatu 
perusahaan, umumnya lebih dikenal dengan sebutan Corporate Code of 
Conduct. Pedoman internal merupakan media penyampaian kepada seluruh 
karyawan mengenai konsep GCG yang dimiliki oleh sebuah perusahaan 
dalam rangka mencapai tujuan bisnisnya, dimana secara eksternal pedoman 
internal tersebut dapat berdampak positif kepada tindakan, kebijakan maupun 
keputusan-keputusan perusahaan yang harus mengikuti ketentuan-ketentuan 
sebagaimana tercantum di dalam Code of Conduct. 
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Walaupun secara khusus ketentuan persaingan usaha yang sehat telah diatur 
melalui peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 5/1999, pencantuman 
aturan mengenai persaingan usaha yang sehat di dalam Code of Conduct 
akan dapat menjadi landasan kuat bagi perilaku usaha yang dilakukan oleh 
sebuah perusahaan dalam rangka turut menciptakan iklim persaingan usaha 
yang sehat dan kondusif. 

Jadi, pada gambaran secara umum pada kegiatan sosialisasi KPPU, identifikasi 
simpul informasi adalah sebagai berikut:

1. Pemberi pesan:
Pemberi pesan berperan sebagai sumber informasi utama dari kegiatan 
sosialisasi.  Untuk implementasi UU No.5/1999 pemberi pesan yang paling 
tepat dan akurat adalah lembaga pengawasnya, yaitu KPPU. Jadi, KPPU 
diidentifikasi sebagai simpul informasi pertama.

2. Isi pesan: 
Substansi utama dalam UU No.5/1999 adalah Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal tersebut menjadi titik acuan pesan 
utama yang akan disampaikan. Dalam hal ini, Larangan praktek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat diidentifikasi sebagai simpul informasi kedua.

3. Penerima pesan: 
Sasaran utama dari pesan tentang Pelaku Usaha.

4. Saluran komunikasi:
 Media sosialisasi yang sesuai, misalnya dalam bentuk seminar dan pelatihan 

mengenai UU No.5/1999 bagi perusahaan tersebut.

5. Umpan balik (jika komunikasi efektif): 
 Tender dilaksanakan dengan baik yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip adil, 

transparan, dan akuntabilitas.

B. Analisis Assymetric Information
Dalam teori komunikasi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka terdapat 
kemungkinan bahwa terjadinya komunikasi tersebut tidak efektif.  Ciri utama 
komunikasi yang tidak efektif adalah pesan yang diterima tidak sesuai dengan 
tujuan utama pemberi pesan.  Hal tersebut merupakan bias komunikasi. Saat 
ini, bias komunikasi diistilahkan dengan assymetric information.

Assymetric information atau dampak pesan yang tidak semestinya telah 
dicermati oleh Prof. Didik J. Rachbini14 dalam kesempatan dialog internal 
dengan anggota KPPU. Pada prinsipnya, assymetric information (AI) 
terkait dengan simpul informasi dalam pesan tentang UU No.5/1999 dapat  
terjadi pada kebijakan yang tidak selaras dengan UU No.5/1999 cenderung 

14 Laporan Kegiatan Subdirektorat Advokasi “Dialog Internal” tanggal 16 april 2008
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mengakibatkan inefisiensi di berbagai sektor ekonomi.  

Didik menyampaikan bahwa dalam perannya sebagai anggota KPPU pada 
periode pertama (2000-2005) dan saat ini, ia menjadi anggota DPR, maka 
implementasi hukum persaingan tidak lepas dari sejarah hukum itu sendiri. 
Sebelum UU persaingan hadir, maka sejumlah kondisi perdagangan di Indonesia 
dituding sebagai anti persaingan dan melakukan praktek monopoli.

Hal yang diharapkan terjadi setelah UU No.5/1999 sebagai UU persaingan berperan 
ternyata terkadang belum sinkron dengan kebijakan regulator. Pada kondisi inilah 
terjadi kondisi yang populer disebut sebagai asymetric information.

Tetapi terjadinya asymetric information bukanlah harga mati yang tidak bisa 
dihindari.  Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk menggolkan suatu 
titik temu dalam mempersepsikan hukum persaingan tersebut. Jika pada 
kenyataannya, hukum persaingan menjadi tidak populer di kalangan pengambil 
kebijakan maka harus ditelaah sejauh mana upaya KPPU sendiri untuk 
mendudukkan hukum persaingan dalam persepsi yang sama dengan mereka.

Hanya saja, kewenangan KPPU juga harus mencermati tantangan yang ada.  
Berbagai kekurangan harus segera dicari penyelesaiannya. Tidak harus bergerak 
sendiri, tetapi dapat dengan dialog terbuka dengan instansi terkait.  Fokus pada 
UU No.5/1999 secara teori mudah diimplementasikan, jika melihat substansi 
undang-undang tersebut. Pada prinsipnya, terdapat tiga hal penting dalam UU 
No.5/1999 yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi 
dominan.  Kesulitannya adalah ketiga substansi tersebut dipersepsikan beragam 
baik oleh pemerintah daerah maupun oleh lembaga peradilan.

Posisi KPPU yang independen selain harus disyukuri juga perlu untuk 
diwaspadai.  Independensi adalah kekuatan suatu lembaga.  Hanya saja, status 
independensi tersebut tentunya harus diselaraskan dengan politik ekonomi 
yang berlaku dalam masyarakat.  Sering terjadi, walaupun independen 
tetapi KPPU masih dipandang seperti badan atau serupa direktorat jenderal. 
Menyoroti status KPPU tersebut, Didik menjelaskan bahwa untuk lembaga 
seperti KPPU penguatan jaringan kelembangan menjadi esensial sifatnya.  
Pengembangan kelembagaan internal sebenarnya merupakan dasar kekuatan 
KPPU dalam melaksanakan wewenangnya.

Substansi UU No.5/1999 juga kerap terlupa dalam pemberitaan di media 
yang meskipun cukup responsif tetapi setelah dicermati ternyata media 
hanya  menggarap kasus-kasus kejutan. Jadi, dalam kondisi ini, Didik 
menambahkan KPPU perlu hadir melalui peran kehumasan yang lebih 
intensif.  Peran kehumasan tersebut selain dapat meningkahi terjadinya 
assymetric information, tetapi juga menjadi jalan agar KPPU tidak terkesan 
jalan sendiri dalam mendukung pemerintah melalui penyampaian saran dan 
pertimbangan.  Hal lain yang juga menjadi perhatian Didik adalah amandemen 
UU No.5/1999.  Pada saat iklim usaha semakin dinamis maka amandemen 
UU No.5/1999 perlu difinalisasi.  
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Tanggapan atas sejumlah pemikiran Didik tersebut cukup beragam.  Prof. 
Tresna P. Soemardi, salah satu anggota KPPU yang hadir saat itu, menjelaskan 
gambaran bahwa setiap kewenangan lembaga, khususnya KPPU, harus 
dijalankan dengan visi strategis. Pemikiran tersebut telah diwujudkan 
dalam bentuk Rencana Strategis 2007-2012. Anggota komisi yang lain, 
Dedie S. Martadisastera juga menyampaikan penjelasan terkait fungsi 
penting penyampaian saran dan pertimbangan selain penanganan perkara. 
Harmonisasi kedua fungsi tersebut perlu diselaraskan untuk implementasi 
UU No.5/1999 secara lebih efektif nantinya.

Selanjutnya, pendapat lain dari anggota KPPU yaitu M. Nawir Messi 
menyampaikan bahwa dalam upaya mewujudkan titik temu dalam hukum 
persaingan usaha, satu tantangan yang kerap dihadapi adalah permasalahan 
lintas sektor yang menjadi materi bahasan UU No.5/1999.  Substansi yang 
mengikat satu sektor dengan sektor lainnya juga pernah diangkat dalam 
sejumlah rapat dengan Komisi di DPR. Menurut Nawir, kondisi demikian 
dapat mengeser fokus dari implementasi UU No.5/1999 sedangkan keinginan 
untuk efektifitas implementasinya adalah komitmen KPPU sejak awal.

C. Tahapan Pemahaman Stakeholder
Penyusunan strategi komunikasi berjalan dan berbanding lurus dengan 
segmentasi stakeholder.  Berdasarkan analisis kegiatan sosialisasi di Direktorat 
Komunikasi maka tercatat bahwa stakeholder KPPU dan UU No.5/1999 
terbagi atas enam kelompok stakeholder, yaitu:

1. Pemerintah dan parlemen
2. Pelaku Usaha
3. Akademisi bidang hukum dan ekonomi
4. Praktisi/Penegak Hukum
5. Media Massa
6. Lembaga lainnya

Sedangkan, sesuai dengan teori komunikasi, maka tingkat pemahaman 
dapat dipetakan menjadi lima, yaitu knowledge, persuasion, decision, 
implementation, dan confirmation. Semakin tinggi tingkat pemahaman, yang 
dalam hal ini ditandai dengan telah tercapainya tahap confirmation, berarti 
semakin besar ilmu yang diketahui mengenai pesan yang diterima. 

Jika selanjutnya setiap kelompok stakeholder dipetakan tingkat pemahamannya, 
maka tentu akan diperoleh tingkat pemahaman yang berbeda-beda dengan 
analisis sebagai berikut:

1. Pemerintah dan parlemen
Berdasarkan data kegiatan di Direktorat Komunikasi, maka hasil evaluasi 
menunjukkan bahwa pada umumnya tingkat pemahaman stakeholder 
pemerintah dan parlemen dipengaruhi oleh frekuensi sosialisasi yang 
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dilakukan di daerah mereka.  Kegiatan lain yang juga mempengaruhi 
pemahaman mengenai KPPU dan UU No.5/1999 adalah perkara persaingan 
usaha yang terjadi di daerah.

Sejak awal berdirinya KPPU, kegiatan sosialisasi belum memiliki konsep 
yang memadai untuk mengakomodasi kebutuhan informasi dari kalangan 
pemerintah dan parlemen. Mencermati hal tersebut, maka pendataan daerah 
kegiatan sosialisasi harus menjadi salah satu unsur dalam penyusunan 
konsep strategi komunikasi.  Berdasarkan data, maka kegiatan sosialisasi 
terhadap kalangan pemerintah telah dilaksanakan pada enam belas wilayah 
di Indonesia, yaitu NAD Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau 
Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Jawa Timur, Kalimantan Timur, 
Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi 
Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 

Pengetahuan mengenai KPPU dan UU No. 5/1999 pada ke-enambelas 
daerah tersebut masih terbatas pada keberadaan KPPU dan UU No.5/1999. 
Tingkat pemahaman yang lebih baik dari sekadar mengetahui keberadaan 
KPPU dan UU No.5/1999 ditemui pada daerah tempat berdomisilinya 
kantor perwakilan daerah KPPU, yaitu di Sumatera Utara, Kepulauan 
Riau, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.

Jadi, tingkat pemahaman secara umum untuk stakeholder pemerintah dan 
parlemen adalah tahap knowledge untuk daerah yang telah dilakukan 
sosialisasi.  Sedangkan, untuk daerah yang belum pernah dilakukan 
sosialisasi tetapi telah terdapat perkara maka belum dapat dikategorikan 
pada tahap knowledge, karena pengetahuan mengenai KPPU dan UU 
No.5/1999 hanya sebatas mengetahui saja.

2. Pelaku Usaha
Berbeda dengan stakeholder pemerintah dan parlemen, maka stakeholder 
pelaku usaha lebih tinggi tingkat pemahamannya daripada kalangan parlemen 
dan pemerintah karena mereka dituntut untuk mengetahui seluruh peraturan 
perundangan yang terkait dengan kegiatan usaha. Berdasarkan data, maka 
kegiatan sosialisasi terhadap kalangan pelaku usaha sebagian besar dilaksanakan 
di Jakarta. Pelaksanaan sosialisasi ditujukan pada sektor-sektor usaha tertentu, 
misalnya sektor retail, pelabuhan, perdagangan gula, sektor perkeretaapian, 
jasa angkutan udara, sektor perkebunan dan industri peternakan.

Selain dari kegiatan sosialisasi dua sumber informasi lain yang dirujuk 
oleh pelaku usaha adalah media massa dan kegiatan penanganan perkara 
di KPPU. Saat pelaku usaha berkedudukan sebagai terlapor, mereka akan 
langsung melengkapi diri dengan informasi mengenai UU No.5/1999 dan 
KPPU. Selain, sejumlah pemberitaan terkait pelaku usaha dan perkaranya 
akan dipaparkan oleh media massa.

Jadi, tingkat pemahaman umum untuk stakeholder pelaku usaha adalah pada 
tahap decision untuk pelaku usaha yang berdomisili di Jakarta dan tahap 
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persuasion untuk pelaku usaha yang berdomisili di luar Jakarta. Sedangkan 
bagi pelaku usaha di luar Jakarta adalah pada tahap knowledge.

3. Akademisi di bidang hukum dan ekonomi
Tingkat pemahaman untuk kalangan akademisi ditengarai lebih tinggi 
dari kalangan stakeholder lainnya. Hal tersebut dapat saja terjadi karena 
kalangan akademisi akan mendalami bidang keilmuannya. Dalam hal 
ini bidang keilmuannya adalah ilmu-ilmu hukum persaingan usaha dan 
ekonomi. Dengan demikian, maka tingkat pemahaman mereka dapat 
dikategorikan dalam tahap decision.  Jadi, apa dan bagaimana UU 
No.5/1999 dan KPPU telah dapat dijelaskan dengan baik oleh mereka. 

4. Praktisi hukum
Kalangan praktisi hukum diidentifikasi sebagai dua sisi yaitu para hakim 
dan para pengacara. Para hakim yang pernah menangani kasus persaingan 
usaha memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi daripada hakim 
yang belum pernah menangani perkara tersebut. Selanjutnya terdapat 
juga kalangan hakim yang pernah mengikuti lokakarya hakim di berbagai 
daerah di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI 
Jakarta, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, 
Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat.  

Mencermati terpaan informasi terhadap para hakim maka hal yang sama 
berlaku bagi para pengacara. Tingkat pemahaman mereka akan lebih 
tinggi jika telah menangani perkara persaingan usaha. Selain itu, mereka 
juga aktif melakukan kegiatan internal yang terkait dengan perbaikan 
tingkat pemahaman mengenai hukum persaingan. Jadi, tingkat pemahaman 
kalangan praktisi hukum dapat dikategorikan pada tahap implementation. 
Pada kondisi tersebut, mereka telah ikut serta dalam proses perkara 
persaingan usaha baik di KPPU maupun di pengadilan.

5. Media massa
Media massa selalu menjadi acuan dalam menciptakan agenda publik. Peran 
penting media tersebut dicermati oleh KPPU dengan menyelenggarakan 
forum jurnalis secara rutin, sehingga informasi kepada media tetap terjaga 
dan akurat. Pihak media yang secara aktif meliput berita berkepentingan 
untuk menyusun artikel yang akurat dengan kronologis yang tepat. Untuk 
itu, mereka dituntut secara jeli mengikuti seluruh proses kegiatan di KPPU, 
baik penanganan perkara maupun kegiatan kajian.

Mencermati peran media tersebut dan kebutuhan mereka yang tinggi 
terhadap informasi mengenai KPPU dan UU No.5/1999, maka tingkat 
pemahaman mereka sudah melewati tahapan knowledge, persuasion, 
decision, dan implementation.  Secara umum tingkat pemahaman mereka 
dapat mencapai tahapan confirmation.
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D. Telaah Pustaka sebagai alternatif Pemecahan Masalah
Richard Posner15 secara tepat memberikan beberapa kelemahan dari penggunaan 
ilmu ekonomi dalam menentukan tujuan kebijakan, misalnya pada kebijakan 
persaingan. “Apabila penghasilan dan kekayaan dibagi dengan cara berbeda, 
maka pola permintaan mungkin akan berbeda juga sehingga efisiensi akan 
mengharuskan penggunaan yang berbeda atas sumberdaya ekonomi. Ilmu 
ekonomi tidak menjawab pertanyaan apakah distribusi pendapatan yang ada 
baik atau buruk, adil atau tidak adil walaupun ilmu ekonomi dapat menunjukkan 
kepada kita berapa biaya yang timbul bila kita mengubah distribusi tersebut, 
dan juga konsekuensi dari berbagai kebijakan distribusi, ilmu ekonomi juga 
tidak dapat menjawab apakah alokasi penggunaan sumber daya yang efisien 
merupakan sesuatu yang diinginkan secara sosial maupun secara etis. Seorang 
ahli ekonomi juga tidak dapat menyatakan apakah, dengan asumsi bahwa 
distribusi pendapatan kekayaan yang berlaku telah adil, kepuasan konsumen 
merupakan nilai yang paling penting bagi masyarakat.

Phillip Areeda dari Universitas Harvard mengemukakan pandangan lebih jauh 
tentang keterbatasan baik kebijakan ekonomi maupun kebijakan persaingan 
dalam memberikan suatu manfaat langsung dari proses persaingan. Ia menjelaskan 
bahwa banyak negara negara industri mengandalkan kekuatan pasar untuk 
menstimulasi inovasi, mengurangi pemborosan dan secara umum memuaskan 
kebutuhan konsumen dengan biaya terendah. Tetapi proses persaingan terjadi 
dalam, dan dipengaruhi oleh, peraturan umum yang diberikan oleh hukum 
kontrak, product liability, asosiasi usaha dan kebijakan pemerintah lainnya seperti 
pajak, transfer payment dan kebijakan perdagangan. Secara umum pemerintah 
berpengaruh pada kegiatan ekonomi (dan oleh sebab itu mempengaruhi insentif 
dan kemampuan produsen dan konsumen untuk membuat dan membeli barang) 
melalui kebijakan fiskal dan kebijkan moneter.

Ross Singleton16 dalam artikelnya mengenai kebijakan persaingan pada negara 
berkembang berpendapat bahwa pemerintah merupakan sumber distorsi-
distorsi monopoli yang paling utama. Dalam artikel ini dibahas juga suatu 
publikasi Bank Dunia yang menunjukkan bahwa hambatan perdagangan, 
peraturan-peraturan yang menghambat masuk dan keluarnya perusahaan, 
dan pengendalian harga, sebagai hambatan yang berarti bagi persaingan. Jadi, 
untuk mencapai manfaat lebih besar dari persaingan, berbagai kementerian, 
pimpinan, pengusaha dan masyarakat perlu mengerti secara jelas apa manfaat 
dari persaingan dan peranan mereka dalam mendorong atau menghambat 
persaingan tersebut. Mengetahui dan mempelajari tindakan tersebut pada 
umumnya merupakan suatu tugas penting bagi KPPU.

15  Richard A. Posner: The Theory of Monopoly, in Economic Analysis of Law, 4th edition, Boston:Little, 
Brown, 1992

16  Ross C.Singleton, “Competition Policy in Developing Countries: A Long-Run, Entry-Based Approach, 
“Contemporary Economic Policy, April 1997
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E.  Penataan Strategis Kegiatan Sosialisasi
Setelah menginventarisir gambaran umum kondisi tingkat pemahaman stakeholder 
dan sejumlah telaah dari pakar, maka diidentifikasi kemungkinan bias berdasarkan 
tiga aspek yaitu aspek strategi komunikasi, aspek hukum dan aspek ekonomi.

Hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Analisis tingkat pemahaman terkait dengan strategi komunikasi
Plot tingkat pemahaman terhadap waktu dengan berdasarkan teori 
difusi inovasi, tidak terbukti secara kualitatif untuk pemahaman hukum 
persaingan. Hal ini dilihat berdasarkan pencapaian tingkat pemahaman 
di Amerika, dengan contoh kasus TRU. Persaingan tidak sehat tetap 
ditemukan di negara yang telah 90 tahun mengadopsi hukum persaingan. 
Bahkan semakin lama, permasalahan persaingan semakin melebar dan 
tidak sederhana. Mencermati pernyataan bahwa penerapan hukum 
persaingan sangat kompleks, maka efek bergulirnya implementasi hukum 
persaingan dari tahun ke tahun adalah berjalan ke arah klimaks. Sehingga, 
pemahamannya akan berlawanan dengan teori adopsi inovasi secara 
kualitatif. Jika dianalisis secara kuantitatif, maka yang dapat dicermati 
adalah seiring dengan bertambahnya waktu, maka semakin banyak pula 
pelaku usaha yang dapat memahami kinerja hukum persaingan.  

Hal ini dapat dilihat dari artikel-artikel mengenai hukum persaingan yang 
dimuat di berbagai media dengan segmentasi pelaku usaha tertentu.  Jadi, 
pemahaman hukum persaingan secara terintegrasi tidak dapat dilihat hanya 
secara kualitatif, karena perkembangan hukum ini dari waktu ke waktu.

2. Analisis tingkat pemahaman dari sisi ekonomi
Telaah pustaka yang memuat teori ekonomi dan menganalisis hukum persaingan 
telah membuktikan bahwa tingkat pemahaman dapat diperbaiki dengan 
menyampaikan manfaat secara ekonomi terhadap pelaku usaha dan konsumen. 
Implementasi hukum persaingan dapat ditingkatkan dengan memberikan 
bukti nyata bagi konsumen bahwa persaingan dapat mempengaruhi kepuasan 
konsumen.  Walaupun ilmu ekonomi tidak secara pasti memecahkan masalah 
distribusi produksi yang dipastikan seefisien mungkin, satu hal yang dapat 
diusahakan adalah bagaimana memperbaiki tingkat kepuasan konsumen.  

Secara ilmu ekonomi, perusahaan yang bersaing lebih memilih untuk 
tidak bersaing, karena dengan demikian mereka dapat memaksimalkan 
keuntungan dan meminimalkan resiko. Sudut pandang inilah yang harus 
lebih dipahami dengan penjelasan bahwa nilai-nilai persaingan dalam 
perusahaan dapat diinternalisasi melalui penerapan intensif Code of 
Conduct yang sesuai dengan hukum persaingan. Adanya peraturan yang 
bersifat internal mengenai persaingan usaha yang sehat diharapkan akan 
menjadi benteng awal yang dapat menghindarkan sebuah perusahaan dari 
perilaku-perilaku anti persaingan yang tidak sejalan dengan semangat 
GCG. Dengan demikian diharapkan, dengan diterapkannya prinsip GCG 
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di dalam perusahaan akan membantu terciptanya persaingan usaha yang 
sehat di antara pelaku usaha di Indonesia.

3. Analisis tingkat pemahaman dari sisi hukum
Secara hukum, analisis tingkat pemahaman dari sisi hukum ini sifatnya 
adalah melengkapi. Pemahaman hukum persaingan bagi masyarakat 
pada umumnya dan pelaku usaha pada khususnya sangat tergantung 
dari berbagai strategi komunikasi yang telah dijalankan. Sosialisasi 
yang intensif adalah pilihan utama untuk menimbang manfaat dari 
diberlakukannya suatu regulasi yang baru. Sosialisasi dilakukan sebagai 
upaya untuk menjaga pemahaman yang berlaku bagi masyarakat dalam 
bentuk penjelasan pasal. Satu hal yang kerap ditemui dalam penjelasan 
pasal adalah kata-kata ”cukup jelas”, sementara di sisi lain, pihak yang 
ingin memahami pasal tersebut tidak hanya dari kalangan keilmuan dan 
praktisi hukum.

Mencermati tiga aspek pemahaman tersebut, maka penataan simpul informasi 
yang strategis untuk kegiatan sosialisasi lebih efektif bagi KPPU adalah pada titik 
isi pesan dan saluran komunikasi. Tingkat pemahaman stakeholder yang beragam 
harus diimbangi dengan isi pesan dan saluran komunikasi yang sesuai.

Analisis mengenai hal tersebut difokuskan pada dua titik simpul informasi 
utama. Alasannya adalah agar penataan strategis dapat teridentifikasi dengan 
memperhatikan kebutuhan informasi stakeholder. Penjelasannya adalah 
sebagai berikut:

1. Penataan isi pesan
Dalam konteks perkembangan tingkat pemahaman, maka kemampuan 
untuk mengambil informasi dari arus informasi yang cepat pada waktu, 
jumlah dan  kualitas yang tepat harus disertai kemampuan  untuk menyerap 
dan mengolahnya menjadi suatu pengetahuan yang bermanfaat. Untuk 
itu, spesifikasi isi pesan adalah kunci utama efektifitas komunikasi yang 
terjadi.  Selanjutnya, penyampaian tersebut akan menentukan kemajuan 
tingkat pemahaman pada stakeholder yang bersangkutan.

Hal lain yang perlu dicermati juga adalah terjadinya assymetric 
information. Ambil contoh sekelompok pelaku usaha yang terkait kasus 
persaingan usaha, maka mereka memerlukan informasi yang tepat untuk 
mengembangkan tingkat pemahamannya. Di lain pihak, terdapat  informasi 
penanganan kasus serupa telah membawa dampak merugikan bagi pelaku 
usaha tertentu. Jika kedua simpul ini terhubungkan maka akan timbul isi 
pesan yang tidak sejalan dengan kondisi aktual mereka.

Disini setiap simpul isi pesan menjalani proses penyampaian sehingga 
bagaimana ‘knowledge’ dapat disebarluaskan secara merata agar kelompok 
stakeholder dapat memperbaiki tingkat pemahamannya. Isi pesan harus 
disusun dengan lebih spesifik menyesuaikan pada tingkat pemahaman setiap 
stakeholder. Selain itu, isi pesan harus disesuaikan dengan frekuensi kegiatan 
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sosialisasi pada stakeholder tersebut (lihat lampiran 2). Pada stakeholder 
dengan tingkat pemahaman awal (knowledge) maka direncanakan agar 
mereka dapat menerima isi pesan dengan lebih sempurna.

2. Penataan saluran komunikasi
Sebagaimana penjelasan sebelumnya, maka saluran komunikasi saat ini 
sudah berkembang. Pemanfaatan teknologi harus menjadi pilihan utama 
mengingat perkembangannya sekarang sudah sangat pesat dan dapat 
menjadi sarana penyampaian informasi yang cepat dan akurat.

Keefektifan saluran komunikasi harus disesuaikan dengan karakteristik 
stakeholder. Pilihan yang beragam pada saluran komunikasi saat ini 
menjadi tantangan bagi pemberi pesan untuk lebih jeli memilih saluran 
komunikasi yang cepat dan efektif.

Pada dasarnya  saluran komunikasi akan terbangun jika ada empat unsur 
yang terkait yaitu kepemilikan, pemberdayaan, kemampuan dan insentif. 
Semua unsur ini akan saling berhubungan dan akan muncul melalui aliran 
informasi. Dengan demikian, satu hal yang diperlukan untuk melengkapi 
simpul informasi ini adalah audit komunikasi.
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IV.
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
HASIL yang diperoleh dari kerangka teori yang telah diajukan dalam bab 
sebelumnya menghasilkan konsep strategi komunikasi dengan memperhatikan 
isi pesan dan saluran komunikasi.  Hal-hal yang menjadi titik pertanyaan pada 
permasalahan akan menjadi usaha untuk menggali informasi yang berkaitan 
dengan perubahan perilaku sasaran akibat terpaan program komunikasi yang 
ditujukan untuk meningkatkan pemahaman hukum persaingan.  Kesimpulan 
yang diperoleh dari hasil analisis dan interpretasi data menunjukkan bahwa 
simpul informasi dapat dipengaruhi oleh kondisi assymetric information yang 
diidentifikasi dari arus informasi yang ada.  Faktor tersebut merupakan dasar 
pemikiran untuk merancang strategi dalam memperbaiki tingkat pemahaman 
terhadap hukum persaingan agar sejalan dengan serangkaian ketentuan dalam 
UU No.5/1999.

B. Saran dan Rekomendasi
Interpretasi dan analisis data yang disusun dalam penulisan ini akan 
memberikan suatu gambaran kondisi tingkat pemahaman hukum persaingan 
saat ini di kalangan stakeholder KPPU. Gambaran kondisi inilah yang 
kemudian ditelusuri untuk mencari indikator-indikator yang tepat agar dapat 
disusun suatu strategi bagi KPPU agar perbaikan tingkat pemahaman hukum 
persaingan akan berguna bagi penerapan kebijakan pemerintah dan perubahan 
perilaku dunia usaha lokal yang mendukung persaingan sehat.
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ABSTRAKSI

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya 
Pasal 22 mengatur persekongkolan tender yang mengakibatkan 

persaingan usaha tidak sehat, tetapi banyak putusan KPPU tentang 
persekongkolan tender telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri yang 
menangani keberatan terhadap putusan KPPU tersebut. Pembatalan 

putusan KPPU atas kasus persekongkolan tender bisa jadi karena 
ketidakjelasan peran pengadilan dalam menangani kasus-kasus 

keberatan atas putusan persekongkolan tender oleh KPPU. Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2005 menjawab sebagian dari 

ketidakjelasan UU No. 5 Tahun 1999 tersebut yang berkaitan 
dengan pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU oleh lebih dari 
satu pelaku usaha untuk putusan yang sama tetapi berbeda tempat 
kedudukan hukumnya, ini semata-mata demi terciptanya kepastian 

hukum dari putusan KPPU. Dalam penelitian ini, dipaparkan analisis 
mengenai putusan KPPU mengenai persekongkolan dalam tender 
pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan tahun 

2006 dan juga analisis mengenai putusan Pengadilan Negeri Medan 
yang menangani permohonan keberatan terhadap putusan KPPU 

aquo. Paparan ini diharapkan dapat melihat terdapatnya perbedaan 
pemahaman antara KPPU dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

mengenai pembuktian persekongkolan dalam suatu kasus tender.
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I.
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
BEBERAPA tender yang menjadi perhatian masyarakat luas, seperti tender 
penjualan saham PT Indomobil Sukses Internasional (PT IMSI) dan tender 
penjualan kapal tanker VLCC (Very Large Crude Carrier) PT Pertamina 
disinyalir terdapat persekongkolan tender. Hal ini mendorong Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelidiki kasus tersebut. Setelah melalui 
investigasi dan persidangan, KPPU berkesimpulan bahwa dalam kedua kasus 
tersebut terjadi persekongkolan tender yang merugikan negara. Bahkan, KPPU 
telah menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang terkait di dalamnya.

Sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha 
yang tidak menerima putusan KPPU memiliki upaya hukum untuk mengajukan 
”keberatan” ke Pengadilan Negeri dimana pelaku usaha berdomisili. Dalam 
kedua kasus tersebut, putusan KPPU ternyata harus ”kandas” di pengadilan. 
Pengadilan mengabulkan keberadaan pelaku usaha.

Pada mulanya persoalan upaya hukum keberatan ini tidak menimbulkan persoalan, 
sehingga permasalahan ini kurang mendapat perhatian penegak hukum. Baru 
setelah adanya pengajuan keberatan atas putusan KPPU dalam perkara tender 
penjualan saham PT IMSI wacana masalah keberatan ini mengemuka1.

Dari kondisi tersebut di atas timbul banyak pertanyaan berkaitan dengan 
efektivitas dan kekuatan hukum putusan KPPU. Bahkan, timbul pertanyaan 
akan kepastian hukum putusan KPPU.

Tulisan ini memaparkan mengenai proses penanganan perkara tender di KPPU dan 
Pengadilan Negeri, dengan mengambil contoh analisis perkara persekongkolan 
tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan Tahun 2006.

B. Perumusan Masalah
Bertolak dari uraian mengenai latar belakang penulisan Kertas Kerja Staf 
Sekretariat tersebut di atas, maka disusun perumusan masalah sebagai berikut:

1   Ningrum Natasya Sirait, et.al.,ed., Peran Lembaga Peradilan dalam Menangani Perkara Persaingan 
Usaha (Jakarta: Partnership for Business Competition, 2003), hlm 20.
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1. Bagaimana pengaturan upaya hukum pengajuan keberatan terhadap 
Putusan KPPU agar menjamin kepastian hukum?

2. Hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan Majelis Komisi dalam 
memutus perkara persekongkolan tender?

3. Hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam 
memutus permohonan keberatan pelaku usaha dalam kasus tender? 

C. Tujuan Penulisan
Penulisan Kertas Kerja Staf Sekretariat ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan 
informasi yang berkaitan dengan pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan tentang pengaturan upaya hukum keberatan atas 
putusan KPPU yang dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. 

2. Untuk memaparkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisi dalam 
memutus perkara persekongkolan tender.

3. Untuk memaparkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam 
memutus permohonan keberatan pelaku usaha dalam kasus tender.

D. Sistematika Penulisan
Penulisan Kertas Kerja Staf Sekretariat ini disusun dalam 5 (lima) bab, 
dimana setiap bab dibagi-bagi dalam beberapa sub bab. Materi yang dibahas 
dalam setiap bab akan diberi gambaran secara umum dan jelas, maka dibuat 
sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan 
Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan. 

Bab II  Kerangka Teori dan Metode Penelitian
Pada bab ini akan dibahas Kerangka Teori dan Metode Penelitian

Bab III  Pembahasan Hasil Penelitian 
Pada bab ini akan diuraikan tentang proses pengajuan perkara di KPPU, 
upaya hukum keberatan di Pengadilan Negeri, dengan disertai analisis 
putusan KPPU Nomor 05/KPPU-L/2007 (Tender Pekerjaan Pengerukan Alur 
Pelayaran Pelabuhan Belawan Tahun 2006) dan analisis putusan Pengadilan 
Negeri Nomor 455/Pdt.G/2007/PN.Mdn (Keberatan terhadap Putusan KPPU 
Nomor 05/KPPU-L/2007).  

Bab IV Kesimpulan dan Saran 
Pada bab ini akan dibahas kesimpulan yang merupakan kristalisasi hasil 
analisis dan interpretasi melalui rumusan dalam bentuk pernyataan. Saran 
merupakan usulan yang menyangkut aspek operasional, kebijakan maupun 
konseptual yang bersifat konkrit, realistik, bernilai praktis dan terarah.
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II.
KERANGKA TEORI DAN METODE 

PENELITIAN

A.  Kerangka Teori
DALAM menganalisis Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, 
Penulis mencoba menerapkan teori sebagai berikut:

1. Hakim bersifat menunggu
Asas daripada hukum acara pada umumnya, termasuk hukum acara 
perdata, ialah bahwa pelaksanaanya, yaitu inisiatif untuk mengajukan 
tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan, 
sedangkan hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan yang diajukan 
kepadanya (iudex ne procedat ex officio)2.

2. Mendengar kedua belah pihak
Di dalam hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan 
sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama (audie et alteram 
partem). Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kedudukan 
para pihak. Oleh karena itu hakim harus membebani para pihak dengan 
pembuktian yang seimbang atau patut3.

3. Asas Obyektifitas
Di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim harus 
obyektif dan tidak boleh memihak4.

4. Teori Hukum Obyektif
Penggugat (dalam hal pengajuan keberatan disebut Pemohon) harus 
membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang diajukannya dan kemudian 
mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut5.

B. Metode Penelitian
Penulisan Staf Report ini akan menggunakan Metode Penelitian sebagai berikut:

2 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi keempat (Yogyakarta: Liberty, 1993), 
hal. 10.

3 Idem., hal. 14.
4 Idem., hal. 19.
5 Idem., hal. 116.
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1. Objek Penulisan 
Kertas Kerja Staf Sekretariat tentang “Analisis Putusan KPPU dan 
Pengadilan Negeri dalam Persekongkolan Tender Pekerjaan Pengerukan 
Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan Tahun 2006” merupakan suatu 
penelitian yuridis normatif6, yaitu penelitian hukum yang berbasis kepada 
kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan 
perundang-undangan. Penelitian ini bersifat Preskriptif, yang artinya 
penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai 
apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu7. 
Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis 
pada analisis norma hukum, baik hukum dalam arti law as it is written 
in the books (dalam peraturan perundang-undangan), maupun hukum 
dalam arti law as it is decided by judge through judicial process (putusan-
putusan pengadilan)8. Dengan demikian obyek yang dianalisis adalah 
norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan yang secara 
konkrit ditetapkan oleh hakim maupun KPPU, dalam kasus-kasus yang 
diputuskan di lembaga-lembaga tersebut.

Pemahaman yang mendalam mengenai norma-norma serta pengaturan 
tentang upaya hukum pengajuan keberatan dikaji dengan mendasarkan 
UU Nomor 5 Tahun 1999. Upaya Hukum Pengajuan Keberatan secara 
khusus diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU 
Nomor 5 Tahun 1999. Di samping itu, digunakan Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum 
Keberatan Terhadap Putusan KPPU, Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 
1999 tentang KPPU, serta Keputusan KPPU Nomor 05/KPPU/KEP/IX/2000 
tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan 
Pelanggaran Terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999. 

2. Data 

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian 
ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. 

Data kepustakaan digolongkan dalam dua bahan hukum, yaitu bahan-
bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan 
hukum primer meliputi produk lembaga legislatif9. Dalam hal ini, bahan 
yang dimaksud adalah UU Nomor 5 Tahun 1999 serta Putusan KPPU. 

Guna melengkapi analisis Putusan KPPU dan Pengadilan Negeri dalam 
Persekongkolan Tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan 

6 Sudikno Martokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, cet. II (Yogyakarta: Liberty, 2001), hal. 
29.

7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. III (Jakarta: UI Press, 2005), hal. 10.
8 Ronald Dworkin, Legal Research, (Daedalus: Spring, 1973), hal. 250.
9 Enid Campbell, et. al., Legal Research, Materials and Methods, (Sydney: The Law Book Company 

Limited, 1988), hal.1. 
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Belawan Tahun 2006, ditinjau pula peraturan pelaksanaan yang lain di 
bidang hukum persaingan antara lain Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan 
Terhadap Putusan KPPU, Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 
tentang KPPU, serta Keputusan KPPU Nomor 05/KPPU/KEP/IX/2000 
tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan 
Pelangggaran Terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999. 

Bahan-bahan hukum primer lainnya adalah putusan KPPU, dan Pengadilan 
Negeri. Oleh karena itu, peneliti menganggap perlu mengambil analisis 
putusan KPPU Nomor 05/KPPU-L/2007 (Tender Pekerjaan Pengerukan 
Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan Tahun 2006) dan analisis putusan 
Pengadilan Negeri Nomor 455/Pdt.G/2007/PN.Mdn (Keberatan terhadap 
Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-L/2007). Sedangkan bahan hukum 
sekunder meliputi tulisan-tulisan, makalah dalam jurnal, buku-buku 
tentang hukum persaingan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan 
dilakukan di beberapa tempat, seperti perpustakaan Pasca Sarjana FHUI, 
perpustakaan KPPU, maupun mengakses data melalui internet.

Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, artinya data kepustakaan 
dianalisis secara mendalam, holistik, dan komprehensif. Penggunaan 
metode analisis secara kualitatif didasarkan pada pertimbangan, yaitu 
pertama, data yang dinalisis beragam, memiliki sifat dasar yang berbeda 
antara satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan. 
Kedua, sifat dasar data yang dianalisis adalah menyeluruh (comprehensive) 
dan merupakan satu kesatuan bulat (holistic). Hal ini ditandai dengan 
keanekaragaman datanya serta memerlukan informasi yang mendalam 
(indepth information)10.

10 Chai Podhista, “Theoretical, Terminological, and Philosophical Issue in Qualitative Research”, dalam 
Attig, at.al., A Field Manual in Selected Qualitative Research Methods, (Thailand: Institute for 
Population and Social Research, Mahidol University, 1991), hal. 7.
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III.
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A.  Upaya Hukum Keberatan Di Pengadilan Negeri Dalam Perkara 
Persaingan Usaha
HUKUM acara pada tingkat pertama, adalah penanganan perkara oleh KPPU 
sejak dari penyampaian laporan dari masyarakat/pelaku usaha kepada KPPU 
sampai dengan penjatuhan/pelaksanaan putusan terhadap pelaku usaha yang 
melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 199911. Dasar utama hukum acara 
yang dipergunakan oleh KPPU pada tingkat pertama adalah ketentuan yang 
tertuang di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Keppres Nomor 75 Tahun 
1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sementara itu, peraturan 
lainnya yang merupakan pelaksanaan kedua peraturan perundang-undangan 
tadi adalah produk hukum internal KPPU sendiri12. Sejauh ini, KPPU telah 
menerbitkan 2 (dua) pedoman/publikasi13  yang berkaitan dengan hukum 
acara sebagaimana ditugaskan UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu: 1) Keputusan 
Nomor 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan 
dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 
(selanjutnya disebut “SK 05”), yang telah direvisi dengan 2) Peraturan Komisi 
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU 
(selanjutnya disebut “Perkom 01”) yang ditetapkan pada tanggal 18 April 
2006 dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Terhitung 7 
(tujuh) bulan sejak tanggal penetapan, yakni pada tanggal 18 November 
2006, SK 05 dinyatakan tidak berlaku lagi14.

Penanganan perkara persaingan usaha pada tingkat kedua dilakukan oleh 
Pengadilan Negeri. Sesungguhnya terdapat 3 (tiga) hal yang dapat ditangani 
oleh Pengadilan Negeri, yaitu:

1. Pengajuan keberatan atas putusan KPPU15;
2. Penetapan eksekusi putusan atas putusan yang telah diperiksa melalui 

prosedur keberatan oleh Pengadilan Negeri;

11 Firoz Gafar, op. cit., hal. 64.
12 Ibid.
13 Lihat: Pasal 35 UU Nomor 5 Tahun 1999.
14 Lihat: Pasal 74 Perkom Nomor 1 Tahun 2006
15 Lihat: Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999.
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3. Pelimpahan perkara dari Penuntut Umum terhadap putusan KPPU yang 
tidak dijalankan oleh Terlapor ke Pengadilan Negeri.

Dengan asumsi bahwa yang merupakan kelanjutan ”langsung” perkara 
persaingan usaha adalah perkara yang diajukan keberatan, maka pembahasan 
dalam tulisan ini hanya dibatasi pada materi huruf a di atas. Sebagai catatan, 
tidak ada ketentuan hukum acara yang ditentukan oleh UU Nomor 5 Tahun 
1999 mengenai keberatan ini, selain hanya mengenai tenggang waktu, yaitu 
jangka waktu pemeriksaan maksimal 14 (empat belas) hari sejak diterimanya 
keberatan16  dan jangka waktu penjatuhan putusan maksimal 30 (tiga puluh) 
hari sejak dimulainya pemeriksaan17.

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2005
Hukum acara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU diatur dalam 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 
tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan 
KPPU (selanjutnya disebut ”Perma Nomor 3 Tahun 2005”), yang pokok-
pokok yang diatur di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai hari
Definisi dan pengaturan hari serta perhitungan hari dilakukan berdasarkan 
hari kerja18. Pengaturan mengenai hari ini sangat berpengaruh pada 
terjaminnya kepastian hukum dalam penegakan hukum persaingan usaha. 
Hal tersebut dikarenakan adanya dualisme atau setidaknya adanya kerancuan 
dalam definisi hari dimana dalam UU No. 5 Tahun 1999 hanya menyebutkan 
hari dan tidak mendefinisikan hari tersebut dengan definisi apapun.

2. Pengajuan Keberatan
Pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU hanya diajukan oleh pelaku 
usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum 
usaha pelaku usaha tersebut. Ada dua permasalahan yang dapat dikritisi, 
yakni:

a. Apakah Pelapor yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan keberatan 
terhadap Putusan KPPU ke Pengadilan Negeri, apabila KPPU menyatakan 
tidak terjadi pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999?19 

b. Bila pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU ini berbadan 
hukum asing yang memiliki domisili hukum di luar negeri, maka 

16 Lihat: Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999.
17 Lihat: Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999.
18 Lihat: Pasal 1 angka 4 Perma Nomor 3 Tahun 2005.
19 Dalam hal ini, hak Pelapor yang dirugikan tidak terlindungi. Hal berbeda dengan perkara Pidana, 

dimana menurut Pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pihak ketiga yang 
berkepentingan berhak untuk mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa 
sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Lihat: Destivano Wibowo 
& Harjon Sinaga, Hukum Acara Persaingan Usaha, Cet: 1 (Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada , 2005),  
hal. 66.
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Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa dan memutuskan 
perkara keberatan yang bersangkutan?20 

3. Perkara keberatan harus diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim
Ketentuan ini merupakan penegasan bahwa perkara keberatan harus dilakukan 
oleh lebih dari satu Hakim. Ketentuan ini tidak lagi memungkinkan perkara 
keberatan diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal. Berdasarkan data pengajuan 
keberatan terhadap Putusan KPPU tahun 2005, seluruh perkara keberatan yang 
masuk ke Pengadilan Negeri diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim, tidak 
ada satu pun perkara keberatan yang ditangani oleh Hakim tunggal.

4. KPPU merupakan pihak dalam perkara
Kondisi ini dapat membawa implikasi yang positif bagi penegakan hukum 
persaingan karena setelah memutuskan ada tidaknya pelanggaran UU 
Nomor 5 Tahun 1999, KPPU masih diberikan hak dan wewenang untuk 
mempertahankan putusannya di lembaga peradilan, mulai dari judex factie 
sampai dengan judex juris. Meskipun demikian, sebenarnya Perma Nomor 
03 Tahun 2005 tidak serta merta menempatkan KPPU sebagai pihak, 
karena dalam beberapa hal KPPU diberikan kewenangan dan eksistensi 
yang tidak dipersamakan dengan pihak dalam hukum acara perdata biasa. 
Hal tersebut terlihat dari beberapa hal seperti ruang lingkup pemeriksaan 
hanya pada putusan KPPU dan berkas perkaranya21, Putusan KPPU bukan 
obyek Tata Usaha Negara (TUN)22, hak mengusulkan Pengadilan Negeri 
yang berwenang memeriksa (apabila dalam kondisi tertentu)23, serta adanya 
kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan24. Berdasarkan data 
pengajuan keberatan terhadap Putusan KPPU tahun 2005, seluruh perkara 
keberatan di Pengadilan Negeri menempatkan KPPU sebagai pihak.

5. Putusan KPPU bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara
Adanya ketentuan ini cukup membantu KPPU agar putusannya tidak 
mendapat perlawanan dari lembaga peradilan Tata Usaha Negara25. 
Ketentuan tersebut telah memberikan kekebalan bagi KPPU dimana 
Putusan maupun Penetapannya tidak dapat digugat di Pengadilan Tata 
Usaha Negara (PTUN). Akan tetapi, ketentuan tersebut bukan berarti KPPU 
memiliki kekebalan terhadap hukum, karena yang tidak dapat digugat di 
PTUN hanyalah Putusan dan/atau Penetapannya. KPPU masih dapat digugat 

20 Sebaiknya Perma Nomor 03 Tahun 2005 mengatur secara tegas mengenai pelaku usaha yang berada 
di luar negeri, misalnya dengan alternatif: 
a. diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (merupakan ibu kota Negara Republik Indonesia), 
b. diajukan di pengadilan negeri tempat pelaku usaha tersebut melakukan kegiatan usaha, atau
c. diajukan ke pengadilan negeri dimana akibat hukum dari kegiatan dan atau perjanjian yang 

dilakukan oleh pelaku usaha tersebut.
21 Lihat: Pasal 5 ayat (4) Perma Nomor 3 Tahun 2005.
22 Lihat: Pasal 3 Perma Nomor 3 Tahun 2005
23 Lihat: Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 3 Tahun 2005
24 Lihat: Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 3 Tahun 2005
25 Sebagaimana terjadi pada Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2002 (Indomobil) yang digugat di PTUN 

DKI Jakarta dengan nomor perkara 59/G.TUN/ 2002/ PTUN – JKT .
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di PTUN atau di lembaga peradilan lain untuk obyek yang lain, apabila dalam 
hal proses melakukan pemanggilan hingga pemeriksaan telah melakukan 
pelanggaran hukum yang tidak dalam ruang lingkup kewenangannya, 
misalnya membocorkan rahasia perusahaan atau membocorkan kerahasiaan 
indentitas pelapor yang seharusnya dirahasiakan. 

6. Tenggang waktu pengajuan keberatan
Tenggang waktu pengajuan keberatan adalah 14 (empat belas) hari sejak 
pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau sejak 
putusan tersebut dimuat oleh KPPU dalam website-nya26. Hitungan hari 
yang didasarkan pada dimuatnya Putusan KPPU dalam website adalah 
aturan yang sangat khusus, karena baik dalam UU No. 5 Tahun 1999, 
hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara Peradilan 
Tata Usaha Negara-pun tidak ada yang mendasarkan pada sejak dimuatnya 
Putusan dalam website27. Aturan mengenai tenggang waktu diajukannya 
keberatan terhadap putusan KPPU yang dikeluarkan oleh Mahkamah 
Agung ini sangat progresif dalam membangun sistem hukum di Indonesia 
utamanya dalam hukum acara di peradilan. Mahkamah Agung telah 
sangat maju dalam mempertimbangan hubungan antara kemajuan sistem 
hukum dengan kemajuan teknologi informasi. Internet sebagai salah satu 
bentuk perkembangan teknologi dinilai oleh Mahkamah Agung dapat 
meningkatkan kinerja sistem hukum di Indonesia. 

7. Pendaftaran keberatan
Keberatan atas Putusan KPPU didaftarkan pada jenis perkara perdata28. 
Selama ini masih sering terjadi ketidakseragaman dari Pengadilan Negeri 
dalam memasukkan perkara keberatan dalam jenis gugatan perdata ataukah 
dimasukkan dalam perkara yang khusus. Akibatnya masih banyak pemberian 
nomor perkara atau nomor daftar berperkara yang berlainan antara 
Pengadilan Negeri yang satu dengan yang lainnya. Dengan lahirnya Perma 
Nomor 3 Tahun 2005 ini diharapkan ada keseragaman dalam penomoran 
daftar perkara keberatan atas putusan KPPU di Pengadilan Negeri. Demikian 
juga dengan masalah salinan keberatan yang harus diserahkan Pengadilan 
Negeri kepada KPPU29. Selama ini ada beberapa Pengadilan Negeri yang 
memberikan salinan keberatan kepada KPPU dan sebagian Pengadilan Negeri 
yang lain tidak menyerahkannya kepada KPPU. Lahirnya ini memberikan 
pedoman bagi Pengadilan Negeri untuk menyerahkan salinan keberatan 
kepada KPPU, sama seperti Pengadilan Negeri mengirimkan salinan gugatan 
kepada pihak tergugat dalam perkara perdata. 

26 Lihat: Pasal 4 ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2005
27 Periksa Perma Nomor 1 tahun 2003, Perma Nomor 3 tahun 2005, Hukum Acara Perdata (HIR dan 

Rbg), Hukum Acara Pidana dan  Hukum Acara Peradilan tata Usaha Negara.
28 Lihat: Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2005.
29 Ketentuan mengenai kewajiban melampirkan atau memberikan salinan keberatan kepada KPPU ini 

sebenarnya merupakan perbedaan persyaratan pengajuan keberatan dengan persyaratan pengajuan 
gugatan pada perkara perdata dimana dalam perkara perdata gugatan dapat dilakukan secara lisan 
meskipun hal tersebut tidak lazim. Lihat: Pasal 120 HIR jo. Pasal 144 ayat (1) Rbg.
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8. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku usaha untuk 
putusan KPPU yang sama, dan memiliki kedudukan hukum yang sama, 
perkara tersebut harus didaftar dengan nomor yang sama
Adanya penomoran perkara yang tidak sama meskipun dalam satu 
perkara keberatan yang sama atas putusan KPPU ini jelas dapat membawa 
kebingungan bagi pihak-pihak yang berperkara maupun kebingungan 
terhadap hakim-hakim sendiri. Kebingungan yang dimaksud adalah 
ketika bersidang para pihak yang mengajukan keberatan harus saling 
tukar menukar tempat untuk beberapa kali termasuk juga para hakimnya 
sendiri. Akibatnya terkesan ada kesemrawutan dalam ruang sidang30. 
Ketentuan ini memberikan implikasi bahwa atas perkara yang demikian 
otomatis diperiksa oleh Majelis Hakim yang sama. Dengan demikian, 
ketentuan tersebut sangat mendukung terjaminnya kepastian hukum dalam 
pemeriksaan perkara keberatan terhadap putusan KPPU. 

9. Pengajuan keberatan apabila lebih dari 1 (satu) pelaku usaha untuk putusan 
yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya
Dalam hal kondisi demikian maka terdapat hal-hal yang harus dipenuhi 
atau dilakukan, sebagai berikut:
a. KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung 

untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri memeriksa keberatan 
tersebut. Akan tetapi, dalam permohon tertulis tersebut, KPPU harus 
menyertakan usulan pengadilan mana yang akan memeriksa perkara 
keberatan tersebut31.

b. Pemohonan tertulis tersebut harus ditembuskan ke seluruh Ketua 
Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan32. Sebagai 
konsekuensi ketentuan tersebut, maka Pengadilan Negeri yang 
telah melakukan pemeriksaan keberatan maka harus menghentikan 
pemeriksaan dan menunggu penunjukan Mahkamah Agung33. 

c. Atas permohonan KPPU tersebut, Mahkamah Agung dalam waktu 
14 (empat belas) hari menunjuk Pengadilan Negeri yang berwenang 
memeriksa perkara keberatan yang bersangkutan34.

d. Selanjutnya setelah Mahkamah Agung menunjuk Pengadilan Negeri 
yang berwenang memeriksa perkara keberatan yang dimaksud maka 
dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, maka 

30 Sebagaimana terjadi pada Keberatan terhadap Putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2002 (Indomobil), 
dimana dari 5 dari 8 Terlapor mengajukan permohonan ke PN Jakarta Selatan, namun dengan 
register perkara yang berbeda.

31 Lihat: Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 3 Tahun 2005.
32 Ketentuan ini lebih mempunyai maksud dan tujuan untuk koordinasi agar mengefisienkan dan 

mengefektifkan jalannya proses pemeriksaan keberatan selanjutnya. Lihat: Pasal 4 ayat (5) Perma 
Nomor 3 Tahun 2005.

33 Lihat: Pasal 4 ayat (6) Perma Nomor 3 Tahun 2005.
34 Ketentuan ini sangat membantu dan sejalan semangat hukum persaingan dimana untuk menjamin 

kepastian pelaku usaha untuk melakukan usahanya sehingga perlu adanya kepastian hukum yang cepat 
tanpa harus membuang banyak waktu. Lihat: Pasal 4 ayat (7) Perma Nomor 3 Tahun 2005.
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pengadilan yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara 
disertai (sisa) biaya perkara ke pengadilan negeri yang ditunjuk35.

e. Ketua Pengadilan Negeri yang ditunjuk tersebut sedapat mungkin 
menunjuk Majelis Hakim yang terdiri dari hakim-hakim yang mempunyai 
pengetahuan yang cukup di bidang hukum persaingan usaha36.

10. Penyerahan putusan dan berkas perkara KPPU
Penyerahan putusan dan berkas perkara KPPU kepada Pengadilan Negeri 
yang memeriksa perkara keberatan harus dilakukan KPPU pada saat sidang 
pertama37. Sebagai konsekuensi ketentuan tersebut maka Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara Keberatan harus melakukan 
pemeriksaan dan memutuskan atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara 
yang diserahkan oleh KPPU38. 

11. Tidak adanya perdamaian
Ketentuan mengenai tidak adanya upaya perdamaian dalam proses 
pemeriksaan Keberatan tersirat dari ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 03 
Tahun 2005 yang menyebutkan: “Pemeriksaan Keberatan dilakukan tanpa 
melalui proses mediasi”. Tidak jarang Hakim Pengadilan Negeri dalam 
memeriksa perkara keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha terhadap 
putusan KPPU, dalam membuka sidang, Hakim selalu menanyakan apakah 
pihak yang keberatan maupun KPPU sudah melakukan proses mediasi, 
karena memang menjadi tugas bagi para Hakim untuk menanyakan hal 
tersebut kepada pihak-pihak yang berperkara dalam perkara Perdata39. 

12. Jangka waktu pemeriksaan keberatan
Jangka waktu pemeriksaan keberatan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak 
dimulainya pemeriksaan keberatan40. Di samping itu, juga ditegaskan 
apabila pemeriksaan perkara keberatan telah dilakukan di Pengadilan 
Negeri lain, maka perhitungan jangka waktu dilakukannya pemeriksaan 
perkara keberatan selama 30 (tiga puluh) hari dimulai sejak Majelis Hakim 
yang berwenang memeriksa perkara keberatan tersebut menerima berkas 
dari Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung41. 

35 Lihat: Pasal 4 ayat (8) Perma Nomor 3 Tahun 2005.
36 Ketentuan ini sangat mendukung penegakan hukum persaingan sebab apabila diperiksa oleh majelis 

hakim yang terdiri dari hakim-hakim yang belum mempunyai pengetahuan cukup tetang hukum 
persaingan usaha maka pemeriksaan dan putusannya cenderung akan mendasarkan pada hukum 
perdata semata. Hal tersebut sebagai konsekuensi otomatis akibat dari dimasukkannya perkara 
keberatan ke dalam kamar pemeriksaan perdata. Lihat: Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 3 Tahun 2005.

37 Lihat: Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 3 Tahun 2005.
38 Lihat: Pasal 5 ayat (4) Perma Nomor 3 Tahun 2005
39 Penyelesaian secara damai wajib ditawarkan oleh Hakim sebelum tergugat mengajukan jawabannya sesuai 

dengan Pasal 130 HIR. Lihat: Destivano Wibowo & Harjon Sinaga., ibid., hal. 92.
40 Ketentuan ini sangat membantu dalam menjamin kepastian hukum karena memberikan penegasan 

mengenai kapan dimulainya perhitungan waktu pemeriksaan keberatan yaitu sejak sidang pertama 
dimulainya di pengadilan negeri yang bersangkutan. Lihat: Pasal 5 ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 
2005.

41 Lihat: Pasal 5 ayat (6) Perma Nomor 3 Tahun 2005.
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Berdasarkan data pengajuan keberatan terhadap Putusan KPPU tahun 
2005, seluruh Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan sesuai 
dengan jangka waktu pemeriksaan perkara keberatan. 

13. Pemeriksaan Tambahan
Apabila dipandang perlu Majelis Hakim dapat memerintahkan KPPU untuk 
melakukan Pemeriksaan Tambahan. Hal tersebut dilakukan dengan syarat: 
a. Diperintahkan melalui Putusan Sela42.
b. Majelis Hakim harus memberikan alasan dilakukannnya Pemeriksaan 

Tambahan serta jangka waktu dilakukannya Pemeriksaan Tambahan43.
c. Perhitungan waktu Pemeriksaan Keberatan ditangguhkan untuk 

sementara dan dilanjutkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah 
KPPU menyerahkan berkas Pemeriksaan Tambahan tersebut44.

14. Pelaksanaan Putusan
Permohonan penetapan eksekusi atas putusan yang telah diperiksa 
melalui mekanisme pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri diajukan 
KPPU kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara keberatan yang 
bersangkutan45. Sedangkan, untuk putusan yang tidak diajukan keberatan 
oleh pelaku usaha atau Terlapornya maka diajukan kepada Pengadilan 
Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha46. 

15. Pemberlakukan Hukum Acara Perdata
Apabila ada hal-hal yang belum terakomodir dalam Perma No. 03 Tahun 
2005 ini, maka ketentuan hukum acara perdata yang berlaku diterapkan 
juga terhadap Pengadilan Negeri47. 

2. Putusan KPPU Register Tahun 2007
Sejak berlaku efektifnya UU Nomor 5 Tahun 1999 sampai dengan 23 November 
2006, KPPU telah menangani 73 (tujuh puluh tiga) kasus. Sebanyak 45 (empat 
puluh lima) berakhir menjadi putusan dan sebanyak 15 (lima belas) sisanya 
berhenti di Pemeriksaan Pendahuluan. Terhadap Putusan KPPU tersebut, sebanyak 
20 (dua puluh) kasus telah dimohonkan upaya hukum keberatan. Khusus pada 
tahun 2007 saja, dari 27 (dua puluh tujuh) putusan, sebanyak 10 (sepuluh) 
Putusan yang diajukan upaya hukum keberatan, 2 (dua) diantaranya dikuatkan 
oleh Pengadilan Negeri, 3 (tiga) dikalahkan, serta 5 (lima) lainnya sedang diproses 
di Pengadilan Negeri48, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

42 Lihat: Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 3 Tahun 2005.
43 Perma No. 03 Tahun 2005 tidak memberi batasan mengenai alasan-alasan apa saja yang dapat 

digunakan Majelis Hakim untuk memerintahkan perlunya dilakukan Pemeriksaan Tambahan, dan 
apakah hasil Pemeriksaan Tambahan tersebut dapat merubah putusan KPPU atau tidak? Lihat: Pasal 6 
ayat (2) Perma Nomor 3 Tahun 2005.

44 Lihat: Pasal 6 ayat (4) Perma Nomor 3 Tahun 2005.
45 Lihat: Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 3 Tahun 2005.
46 Lihat: Pasal 7 ayat (2) Perma Nomor 3 Tahun 2005.
47 Lihat: Pasal 8 Perma Nomor 3 Tahun 2005.
48 Subdit Litigasi dan Monitoring Putusan. Daftar Perkara KPPU 2000-2007. Update tanggal 1 Juli 2008.
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Tabel 1. Putusan KPPU Register Tahun 2007

No
Nomor 

dan Nama 
Perkara di 

PN

Nomor dan Nama 
Perkara

Penetapan 
Tindak Lanjut Putusan

Per-
kembangan 

Akhir
Status

01/KPPU-L/20071.

02/KPPU-L/2007: RSUD 
Wahab Syahranie

2.

√ - - - -

√- - - inkracht

03/KPPU-L/2007: 
Tender Pengadaan 
Gedung PN 
Padangsidimpuan

3.

√-

430/PDT.
G/2007/
PN.MDN

kalah kasasi

4/KPPU-L/2007: Tender 
Pengadaan LCD di DKI 
Jakarta

4.
√- - - inkracht

5/KPPU-L/2007: Tender 
Pengerukan Alur 
Pelayaran di Belawan

5.
√-

455/PDT.
G/2007/
PN.Mdn

kalah kasasi

6/KPPU-L/2007: 
Tender Pengadaan Jasa 
Fogging di DKI Jakarta

6.
- - - inkracht-

7/KPPU-L/2007: 
Temasek

7.
√-

02/
KPPU/2007/
PN.JKT.PST

menang kasasi

8/KPPU-L/2007: PJU 
Bengkulu

8. √- - - inkracht

9/KPPU-L/20079. √ - - - -

10/KPPU-L/2007: 
Tender Pembangunan/
Relokasi RSUD Zalecha 
Martapura

10.
√- - - inkracht

11/KPPU-L/2007: 
Tender Pekerjaan 
Pembangunan Jalan 
Macoppe-Labessi di 
Kabupaten Soppeng

11.

√-

35/PLW/
KPPU/2008/

PN.MKS
kalah kasasi

12/KPPU-L/2007: 
Tender Alat Kesehatan 
di Kabupaten Sukabumi 
TA 2006

12.

√- - - inkracht
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No
Nomor 

dan Nama 
Perkara di 

PN

Nomor dan Nama 
Perkara

Penetapan 
Tindak Lanjut Putusan

Per-
kembangan 

Akhir
Status

√√-

13/KPPU-L/2007: 
Tender Pengadaan Bibit 
Kelapa Sawit dan Polibeg 
di Dinas Perkebunan 
Kalimantan

13.

menang kasasi

14/KPPU-L/2007: 
Tender Multiyears di 
Kab. Siak, Riau

14.
√- - - inkracht

15/KPPU-L/2007: 
Tender Pembangunan 
Mal Prabumulih

15.

16/KPPU-L/2007: 
Tender Pengadaan Bibit 
Karet, Herbisida, dan 
PMLT di Kabupaten 
Banjar

16.

- - - inkracht-

17/KPPU-L/2007: 
Lelang Saham Manulife

17. √- - - inkracht

18/KPPU-L/2007: 
Tender Pengadaan TV 
Pendidikan di Dinas 
Pendidikan Sumatera 
Utara

18.

√-

19/KPPU-L/2007: 
EMI South Indonesia, 
EMI Indonesia, Arnel 
Affandy dan Iwan 
Sastrawijaya

19.

20/KPPU-L/2007: 
Tender Pengadaan Alat 
Kesehatan Kabupaten 
Brebes TA 2006

20.

√- - -
proses 

penyampai-
an putusan

√- - - inkracht

√
masih 
ber-

proses
-

√- √
masih 
ber-

proses
-

21/KPPU-L/2007: 
Tender Pengadaan Pipa 
PVC di Propinsi Kepri

21.
√- √

masih 
ber-

proses
-

22/KPPU-L/2007: 
Monopoli Jasa Kargo 
di Bandara Hasanuddin 
Makassar

22.
√- √

masih 
ber-

proses
-
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No
Nomor 

dan Nama 
Perkara di 

PN

Nomor dan Nama 
Perkara

Penetapan 
Tindak Lanjut Putusan

Per-
kembangan 

Akhir
Status

√-

23/KPPU-L/2007: 
Tender Pembangunan 
Mal Blok M

23.

24/KPPU-L/2007: 
Tender Peningkatan 
Jalan Dinas PU Bina 
Marga Kab. Banyuasin

24.

√- -
masih 
ber-

proses

25/KPPU-L/2007: 
PLN Jatim

25.

26/KPPU-L/2007: 
Price Fixing SMS

26. - - -

17/KPPU-L/2007: 
Puskopau

27. √ - - -

28/KPPU-L/2007: 
Taksi Batam

28. √-

29/KPPU-L/2007: 
Tender Proyek 
Pekerjaan Jasa 
Pembangunan No. 
6021/180/35/2007 di 
Dinas PU Kab. Cilacap

29.

30/KPPU-L/2007: 
Tender Pembangunan 
dan Pemeliharaan 
Jalan Sanggau di 
Dinas Kimpraswil 
Sanggau

30.

- - -

proses 
penyampai-
an putusan

√ - -

31/KPPU-L/2007: 
Putusan CNOOC

31. √-

- - inkracht

√

- -

√

-

- -
proses 

penyampai-
an putusan

√- - -
proses 

penyampai-
an putusan

-

proses 
sidang 
Majelis 
Komisi

- - inkracht
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B. Analisis Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-L/2007
Perkara No. 05/KPPU-L/2007 merupakan perkara yang dilaporkan oleh pelaku 
usaha ke KPPU. Dalam perkara ini, Majelis Komisi perlu untuk menilai perilaku 
PT (Persero) Pengerukan Indonesia dan PT Inai Kiara Indonesia terutama 
dalam hal persekongkolan horizontal, dan untuk perilaku PT (Persero) Pelindo 
I Majelis Komisi perlu menilai persyaratan dalam RKS (Rencana Kerja dan 
Syarat) dan proses evaluasi penentuan pemenang yang mengarah pada PT 
(Persero) Pengerukan Indonesia (persekongkolan vertikal)49. 

Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa, 
Majelis Komisi menilai bahwa: 

1. Adanya perubahan persyaratan tentang kepemilikan kapal keruk 
milik sendiri jenis Hopper sebagaimana disepakati dalam aanwizjing, 
dimaksudkan agar Panitia Tender dapat melaksanakan proses tender 
pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan dengan jumlah peserta 
tender yang memenuhi persyaratan tender (minimal 5 peserta) sebagaimana 
diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Pelindo I Nomor 
PP.21/1/10/P.I-99 tanggal 1 September 1999 tentang Ketentuan/Peraturan 
Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT (Persero) Pelindo I50;

2. Tindakan PT (Persero) Pelindo I yang menerima bentuk Joint Operation 
(JO) PT (Persero) Pengerukan Indonesia yang tidak sesuai dengan bentuk JO 
yang dipersyaratkan oleh Panitia Tender dalam RKS, merupakan tindakan 
memfasilitasi  PT (Persero) Pengerukan Indonesia untuk dapat mengikuti 
tender pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Belawan51;

3. PT (Persero) Pelindo I lalai dalam menjalankan tugasnya karena tidak 
mencantumkan perubahan persyaratan kepemilikan kapal keruk jenis 
Hopper dalam addendum RKS dan berita acara aanwijzing52;

4. PT (Persero) Pelindo I melakukan kesalahan dalam evaluasi untuk penentuan 
pemenang tender yang hanya berdasarkan pada harga penawaran terendah 
tanpa menggabungkan nilai yang diperoleh peserta tender pada evaluasi 
teknis dan evaluasi harga, merupakan tindakan yang menguntungkan PT 
(Persero) Pengerukan Indonesia dalam memenangkan tender53;

5. PT (Persero) Pelindo I melakukan kesalahan dalam penerapan persyaratan 
bid capacity dalam bentuk54: 
a. PT (Persero) Pelindo I menerima bid capacity dari PT (Persero) 

49 Lihat: Press Release: “Pembacaan Putusan Terhadap Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 Yang Berkaitan Dengan Tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan  
Tahun 2006”

50 Lihat: Putusan Perkara 05/KPPU-L/2007, hal. 60.
51 Ibid., hal. 61.
52 Ibid.
53 Ibid., hal. 62.
54 Ibid., hal. 63.
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Pengerukan Indonesia dalam bentuk transfer dana bukan berupa surat 
dukungan bank;

b. PT (Persero) Pelindo I tidak konsisten dalam melakukan evaluasi bid 
capacity yang seharusnya dilakukan pada evaluasi administrasi tetapi 
dilakukan pada evaluasi teknis;

c. PT (Persero) Pelindo I dalam melakukan evaluasi bid capacity tidak 
berdasarkan nilai penawaran masing-masing peserta tender tetapi 
berdasarkan nilai acuan sendiri;

6. Pencantuman persyaratan peserta tender memiliki kapal keruk jenis Hopper 
dalam pengumuman dan ketentuan di RKS sesuai dengan hasil kesepakatan 
antara PT (Persero) Pelindo I sampai dengan PT (Persero) Pelindo IV 
dengan PT (Persero) Pengerukan Indonesia pada tanggal 20 Desember 
2005, menunjukkan adanya niat PT (Persero) Pelindo I untuk mengarahkan 
pemenang tender pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan 
Tahun 2006 kepada PT (Persero) Pengerukan Indonesia sebagai bentuk 
upaya penyelamatan PT (Persero) Pengerukan Indonesia55;

7. PT (Persero) Pelindo I telah melakukan tindakan mengarahkan PT (Persero) 
Pengerukan Indonesia sebagai pemenang tender dengan cara memberikan 
nilai tertinggi kepada PT (Persero) Pengerukan Indonesia dalam hal 
pemahaman pelaksanaan pekerjaan dan bid capacity56;

8. Adanya excess margin sebesar Rp 2.214.060.158,- (dua miliar dua ratus 
empat belas juta enam puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) yang 
diterima oleh PT (Persero) Pengerukan Indonesia namun dinikmati oleh 
PT Mitha Tirta Wijaya57;

9. Berdasarkan excess margin tersebut menunjukkan nilai OE yang ditetapkan 
oleh Panitia Tender terlalu tinggi dan berpotensi mengakibatkan kerugian/
inefisiensi pada PT (Persero) Pelindo I58;

10. Harga penawaran PT Inai Kiara Indonesia sebesar Rp 20.200,-/m3 (dua puluh 
ribu dua ratus rupiah per meter kubik) adalah harga berdasarkan kemampuan PT 
Inai Kiara Indonesia saat itu dan tidak bertujuan untuk melakukan persesuaian 
harga atau persaingan semu dengan PT (Persero) Pengerukan Indonesia59.

Sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal 
sebagai berikut60:

1. PT (Persero) Pelindo I baru pertama kali melaksanakan proses tender pada 
pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan;

55 Ibid., hal. 64.
56 Ibid., hal. 65.
57 Ibid., hal. 66.
58 Ibid., hal. 67.
59 Ibid., hal. 67.
60 Ibid., hal. 71.
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2. Dalam proses pelaksanaan tender pengerukan alur pelayaran pelabuhan 
Belawan terdapat berbagai kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh 
PT (Persero) Pelindo I;

3. Berdasarkan pengakuan PT (Persero) Pengerukan Indonesia, dalam 
melaksanakan pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan dengan 
metode penunjukan langsung (tahun 2001 sampai dengan tahun 2005) 
mengalami kerugian yang diakibatkan oleh harga pekerjaan pengerukan yang 
tidak didasarkan pada perhitungan harga pasar, namun didasarkan pada 
skema DIP dan kesepakatan antara PT (Persero) Pelindo I sampai dengan 
PT (Persero) Pelindo IV dengan PT (Persero) Pengerukan Indonesia;

4. Kesepakatan harga yang dilakukan PT (Persero) Pelindo I sampai dengan                      
PT (Persero) Pelindo IV dengan PT (Persero) Pengerukan Indonesia dalam 
hal kerja sama pengerukan alur pelayaran pelabuhan yang menimbulkan 
kerugian keuangan PT (Persero) Pengerukan Indonesia secara tidak 
langsung mengakibatkan kerugian negara baik dari segi pemanfaatan aset 
kapal yang dimiliki oleh PT (Persero) Pengerukan Indonesia maupun dari 
tidak terpeliharanya alur pelayaran pelabuhan di Indonesia;

5. Pada tender pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan 
Tahun 2006 dengan harga pekerjaan pengerukan sebesar Rp 14.165,-/m3 
(empat belas ribu seratus enam puluh lima ribu rupiah per meter kubik), 
PT (Persero) Pengerukan Indonesia memperoleh excess margin sebesar Rp 
2.214.060.158,- (dua miliar dua ratus empat belas juta enam puluh ribu 
seratus lima puluh delapan rupiah), namun dinikmati oleh PT Mitha Tirta 
Wijaya yang tidak terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pekerjaan 
pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan;

6. Dengan adanya JO antara PT (Persero) Pengerukan Indonesia dengan PT Mitha 
Tirta Wijaya, maka upaya penyelamatan PT (Persero) Pengerukan Indonesia 
sebagaimana hasil kesepakatan Kementerian BUMN dengan PT (Persero) 
Pelindo I sampai dengan PT (Persero) Pelindo IV dengan PT (Persero) Pengerukan 
Indonesia pada tanggal 20 Desember 2005 tidak dapat direalisasikan;

7. Berdasarkan analisa Majelis Komisi, PT (Persero) Pelindo I menetapkan nilai 
OE yang berpotensi mengakibatkan kerugian/inefisiensi pada Terlapor I.

Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf 
e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi dalam 
putusannya merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut61:

1. Meminta PT (Persero) Pelindo I untuk membuat dan melaksanakan aturan 
tender sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-
prinsip persaingan usaha yang sehat;

2. Meminta kepada Menteri Negara BUMN untuk memperbaiki pengelolaan 

61 Ibid., hal. 72.
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manajemen PT (Persero) Pengerukan Indonesia dengan memperhatikan 
prinsip Good Corporate Governance;

3. Meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan atas excess 
margin yang diterima oleh PT (Persero) Pengerukan Indonesia namun 
dinikmati oleh PT Mitha Tirta Wijaya dalam tender pengerukan alur 
pelayaran pelabuhan Belawan Tahun 2006.

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat 
(3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999 yang telah diuraikan di muka, maka Majelis 
Komisi memutuskan: 

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan 
melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

2. Menyatakan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat;

3. Menghukum Terlapor I dan Terlapor II membayar denda sebesar                                     
Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tanggung renteng yang 
harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda 
Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Keuangan 
Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara 
(KPKN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat 
melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491.

62 Lihat: Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 455/Pdt.G/2007/PN.Mdn, hal.2.
63 Ibid., hal.2.

C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 455/Pdt.
G/2007/PN.Mdn.
Terhadap putusan KPPU tersebut, para Terlapor/Pelawan selanjutnya 
mengajukan upaya hukum Keberatan ke Pengadilan Negeri Medan pada 
tanggal 19 September 2007 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.  Kewenangan Absolut, dimana Terlapor/Pelawan berpendapat KPPU 
tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tender pengerukan 
alur pelayaran pelabuhan Belawan, melainkan Peradilan Tata Usaha 
Negara. Alasannya adalah sistem dan prosedur pengadaan barang dan 
jasa diterbitkan dalam suatu Keputusan Direksi62.

2. Putusan KPPU tidak jelas (obscuur libel), karena dalam putusannya KPPU 
tidak menyebutkan secara jelas bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Pelawan 
untuk bekerja sama dengan PT Inai Kiara Indonesia/Turut Terlawan63. 
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3. Putusan KPPU tidak ada pertimbangan yang cukup jelas (onvoldoende 
gemotiveerd), alasan dan bukti sebagaimana dikehendaki undang-undang, 
karenanya berdasarkan Yurisprudensi64, terhadap suatu putusan yang tidak 
dipertimbangkan secara cukup, haruslah dibatalkan65.

4. Pelawan membantah terbuktinya unsur persaingan usaha tidak sehat, 
karena Pelawan telah melakukan pengumuman tender ulang sesuai 
ketentuan sehingga dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada 
peserta yang belum mendaftar, hal mana dibuktikan dengan bertambahnya 
peserta menjadi 8 (delapan) perusahaan66.

5. Pelawan membantah terbuktinya unsur mengatur dan/atau mengarahkan 
pemenang tender, karena Pelawan yang pada awalnya mensyaratkan 
kepemilikan kapal keruk, dan selanjutnya diubah menjadi syaratkan 
ketersediaan dalam bentuk joint operation atau bentuk lainnya, perubahan 
ini membawa dampak bertambahnya jumlah peserta lelang67.

6. KPPU dianggap telah melampaui batas kewenangannya (ultra vires) karena 
menyatakan telah terjadi excess margin yang diterima oleh PT Inai Kiara 
Indonesia/Turut Terlawan I68.

Mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri, penulis hanya akan 
mengemukakan hal-hal yang bersifat substantif saja, sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri berpendapat KPPU berdasarkan ketentuan pasal 36 
UU No. 5 Tahun 1999 berwenang menerima laporan dan melakukan 
penyelidikan dan/atau pemeriksaan dalam kasus dugaan pelanggaran UU 
No. 5 Tahun 1999, serta berwenang menjatuhkan sanksi berupa denda 
sebagai tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar 
ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, karenanya eksepsi Pelawan yang 
menyatakan KPPU tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara 
aquo adalah tidak benar, sehingga harus ditolak69. 

64 Putusan MA No. 638.K/SIP/1969: “MA menganggap perlu untuk meninjau keputusan PT dan PN 
yang kurang cukup dipertimbangkan” jo. SEMA No. MA/Pemb.1154/74 tanggal 25 November 1974: 
“Putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas yang dikehendaki oleh 
undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim). Dengan kurang 
mempertimbangkan alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti 
ataupun bertentangan dengan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu 
kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu keputusan” 
jo.Putusan MA No. 588K/SIP/1975: “Keputusan PT dan PN yang tidak tepat dan tidak terperinci harus 
dibatalkan” jo. Putusan MA No. 1604/K/PDT/1984 tanggal 26 September 1985: “Dalam hal suatu 
putusan PT ternyata berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang belum lengkap (onvoldoende 
gemotiveerd), maka MA dapat membatalkan putusan tersebut dan kemudian mengadilinya sendiri 
dengan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktiannya”

65 Op.cit, hal.5
66 Ibid, hal. 22
67 Ibid., hal. 23.
68 Ibid., hal. 26 
69 Ibid., hal. 77.



171Edisi 3 - Tahun 2010

Arnold Sihombing

2. Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsur ke-2 pasal 22 UU No. 5 Tahun 
1999, yaitu bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau 
menentukan pemenang tender tidak terbukti dengan pertimbangan:

a. bahwa dalam RKS yang dibuat Pelawan dan diserahkan kepada peserta 
tender, telah ditentukan salah satu syarat calon peserta yaitu harus 
memiliki kapal keruk milik sendiri jenis Hopper kapasitas minimal 
2900m3 yang dibuktikan dengan surat kepemilikan.

b. bahwa akan tetapi dalam rapat penjelasan (aanwijzing) antara panitia 
dengan para peserta tender telah disepakati bahwa peserta tender 
boleh menyewa tau memperoleh dukungan dari perusahaan asing yang 
memiliki kapal keruk Hopper, sehingga ke-5 peserta dapat mengikuti 
tender yang diadakan oleh Pelawan I tersebut.

c. bahwa mengenai hasil evaluasi yang dilakukan panitia tender terhadap 
dokumen administrasi, dokumen teknis dan dokumen penawaran harga 
yang diajukan para peserta tender, sepenuhnya wewenang Pelawan I dan 
tidak ada hubungannya dengan PT Pengerukan Indonesia/Pelawan II 
selaku salah satu pelaku usaha peserta tender.

Pengadilan Negeri berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, membuat 
putusan sebagai berikut:
• Mengabulkan keberatan dari Pelawan I dan Pelawan II tersebut di atas
• Membatalkan putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2007 tanggal 19 September 

2007

Mengadili sendiri:
• Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II tidak terbukti melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

• Membebankan biaya perkara ini kepada Terlawan/KPPU yang hingga kini 
ditetapkan sebesar Rp 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
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IV.
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
BERDASARKAN uraian dalam Bab-bab sebelumnya, dikemukakan 
kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai upaya hukum keberatan menurut UU Nomor 5 Tahun 
1999 terdapat dalam Pasal 44 dan Pasal 45. Namun demikian, ketentuan 
tersebut hanya mengatur secara sumir, terutama berkaitan dengan jangka 
waktu untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri sampai dengan 
tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Adapun hal mengenai prosedur dan 
tata cara pengajuan keberatan belum diatur secara rinci. Oleh karena itu, 
Mahkamah Agung menganggap perlu membentuk Perma Nomor 1 Tahun 
2003 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Tehadap 
Putusan KPPU, yang diperbaharui oleh Perma Nomor 3 Tahun 2005. 
Dasar hukum dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung tersebut adalah 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

 Ketentuan mengenai prosedur penanganan perkara dan/atau pengajuan 
keberatan di Pengadilan Negeri atas Putusan KPPU dapat lebih mendapat 
jaminan kepastian hukum, jika diatur dalam sebuah undang-undang. 
Gagasan ini menimbulkan konsekuensi untuk melakukan amandemen 
terhadap UU Antimonopoli tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Majelis Komisi dalam putusannya dapat membuktikan terjadinya 
persekongkolan vertikal untuk perilaku PT (Persero) Pelindo I yang 
membuat persyaratan dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) dan 
proses evaluasi penentuan pemenang yang mengarah pada PT (Persero) 
Pengerukan Indonesia.

3. Majelis Hakim dalam putusannya membatalkan putusan KPPU dengan 
pertimbangan bahwa PT (Persero) Pelindo I dalam melaksanakan proses 
tender memiliki kewenangan dalam melakukan evaluasi terhadap penawaran 
administrasi, penawaran teknis dan penawaran harga, dan tidak ada 
hubungannya dengan PT (Persero) Pengerukan Indonesia selaku salah satu 
peserta tender. Dari sini terlihat bahwa dalam pertimbangannya, Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Medan telah masuk ke dalam substansi hukum.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dikemukakan beberapa saran sebagai 
berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri seharusnya tidak masuk ke dalam pengujian 
substansi, mengingat para Hakim tidak dibekali keahlian di bidang hukum 
persaingan, khususnya metode pembuktian dan pendekatan hukumnya.

2. Dalam memutus perkara keberatan terhadap putusan KPPU, Majelis Hakim 
sebaiknya hanya memeriksa apakah KPPU telah sesuai prosedur dalam 
melaksanakan kewenangannya memeriksa perkara dugaan pelanggaran 
UU No. 5 Tahun 1999

3. Dalam mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, terdapat beberapa 
perbedaan pandangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang 
menangani perkara keberatan terhadap Putusan KPPU, terutama berkaitan 
dengan hukum acara yang mendasarinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
kesepahaman antara lembaga-lembaga terkait, termasuk pihak kepolisian, 
yang berkedudukan sebagai pihak penyidik, dalam hal terlapor dan/atau 
saksi tidak menjalankan kewajibannya sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 
1999. Dengan adanya kerja sama dan kesepahaman lembaga terkait, akan 
lebih meningkatkan kinerja lembaga-lembaga tersebut dalam menangani 
perkara persaingan usaha.
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ABSTRAKSI

Listrik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan 
manusia modern. Ketersediaan pasokan listrik, dan terdapat jaringan 
listrik yang memadai merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak 

bisa ditawar. Pasokan listrik di Indonesia disediakan oleh Pemerintah 
melalui BUMN PT. PLN (Persero), sedangkan untuk jaringan 

terutama jaringan listrik di rumah tangga berdasarkan ketentuan UU 
Ketenagalistrikan dilakukan oleh badan usaha baik swasta maupun 

koperasi yang umumnya tergabung dalam satu asosiasi yaitu Asosiasi 
Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI). 

Di Sulawesi Selatan DPD AKLI melakukan penetapan harga untuk 
biaya yang harus dibayar konsumen untuk pemasangan baru. Di lain 

pihak DPC AKLI di Sulawesi Selatan melakukan pejanjian penguasaan 
wilayah dan pembagian wilayah. Penetapan harga dan penguasaan 

wilayah adalah bentuk perjanjian yang dilarang dalam ketentuan UU 
No.5/1999. 

Diperlukan sikap yang tegas dari KPPU sebagai pengemban amanat 
UU No. 5/1999. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa 

penetapan harga dan penguasaan wilayah yang dilakukan DPD dan 
DPC AKLI di Sulawesi Selatan tidak terindikasi melanggar ketentuan 

UU No. 5/1999.

Kata kunci : AKLI, penetapan harga, penguasaan wilayah, UU No. 
5/999
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I.
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
LISTRIK merupakan bagian yang tak terpisahkan bagi kehidupan manusia 
saat ini. Kita mungkin tak bisa membayangkan apa jadinya bila tidak ada 
listrik. Di Indonesia sendiri, listrik masuk pada awal abad 20. Ketika itu 
hanya kantor-kantor pemerintah dan rumah-rumah pejabat yang dialiri listrik. 
Namun seiring perkembangan teknologi, saat ini hampir setiap rumah di 
Indonesia telah dialiri listrik. 

Berdasarkan UU No. 15 tahun 1985, penyediaan listrik di Indonesia 
dilaksanakan oleh negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. 
PLN Persero (PLN).  Penyediaan listrik ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai 
berikut : pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi 
tenaga listrik. Untuk kegiatan  penunjang konsultansi yang berhubungan dengan 
ketenagalistrikan; pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan; 
pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan; ataupun  pengembangan teknologi 
peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh swasta 
baik badan usaha maupun koperasi.1 

Badan usaha yang biasa disebut perusahaan instalatir listrik tergabung dalam 
sebuah asosiasi telah berdiri sejak tahun 1980, yaitu Asosiasi Kontraktor 
Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI). Keberadaan AKLI diharapkan dapat 
menjadi mitra bagi pemerintah dalam penyediaan dan penyaluran tenaga listrik 
yang berkualitas guna memenuhi keperluan masyarakat akan tenaga listrik.

Secara struktural AKLI memiliki Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang berada 
di Jakarta, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang berkedudukan di ibukota-
ibukota Propinsi, dan Dewan Pimpinan cabang (DPC) yang berkedudukan 
di Daerah Tingkat II. Keberadaan AKLI memang dibutuhkan dalam upaya 
melayani kebutuhan listrik masyarakat, namun di lain sisi keberadaan AKLI 
sering dituding menjadi penyebab berbagai permasalahan listrik, termasuk 
kebakaran yang terjadi karena arus pendek. AKLI sering dituding “main 
mata” dengan PLN dalam menetapkan biaya instalasi. Sebagai ilustrasi, 
biaya yang wajib dibayar konsumen hanya biaya BP dan UJL, tergantung 

1 UU No. 15/1985 tentang Ketenagalistrikan
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voltage yang diinginkan konsumen. Untuk daya sebesar 900 Volt, konsumen 
seharusnya hanya bayar sebesar Rp 363.000,- Instalasi bisa dipasang sendiri 
oleh konsumen atau bisa juga diserahkan kepada PLN. Jika dipasang PLN, 
maka konsumen wajib membayar 100 % biaya instalasi dengan pekiraan biaya 
Rp 1 juta. Sehingga biaya yang harus dibayar konsumen sekitar Rp 1,5 juta. 
Namun pada kenyataannya, untuk biaya pasang baru konsumen dikenakan 
sebesar Rp 3 s/d 3,5 juta.2 

Permasalahan lain yang ditudingkan kepada AKLI adalah kebakaran. Menurut 
data yang dikumpulkan oleh Dinas Kebakaran DKI sejak dari tahun 1992 s/d 
1997 telah tejadi kebakaran sebanyak 4.244 kasus dimana 2135 kasus atau 
50% lebih dari total kasus kebakaran disebabkan oleh listrik. Hal ini karena 
perlengkapan listrik yang digunakan tidak sesuai dengan prosedur yang benar 
dan standar yang ditetapkan oleh LMK (Lembaga Masalah Kelistrikan) PLN, 
rendahnya kualitas peralatan listrik dan kabel yang digunakan, serta instalasi 
yang asal-asalan dan tidak sesuai peraturan.3  Publik mulai mempertanyakan 
keamanan jaringan listrik yang dikerjakan oleh anggota AKLI. 

Keamanan jaringan listrik yang dibuat perusahaan instalatir sebenarnya 
dijamin oleh Surat jaminan Instalasi (SJI) yang dikeluarkan oleh perusahaan 
instalatir anggota AKLI dan dijamin oleh AKLI. Blanko SJI sendiri diterbitkan 
oleh DPD AKLI dan didistribusikan ke anggota melaui DPC-DPC AKLI. Biaya 
yang dikeluarkan oleh anggota untuk mendapatkan blanko sering dinilai terlalu 
mahal oleh anggota. Biaya penggantian blanko oleh DPD AKLI ditentukan 
sebesar Rp 50.000 s/d Rp 75.000. Namun pada prakteknya disinyalir terjadi 
“pungutan liar” yang dilakukan oleh oknum pengurus AKLI sehingga biaya 
penggantian blanko melonjak hingga lebih dari Rp 500.000,-per lembar SJI. 
Untuk mengantisipasi ini AKLI di Sulawesi Selatan menerapkan standar biaya 
penyambungan listrik. Untuk daya 900 VA golongan R1, biaya ditetapkan 
mulai dari Rp 2000.000,- (Makassar) s/d Rp 5000.000,- (Tana Toraja). Hal 
ini berpotensi melanggar ketentuan dalam UU No. 5/1999 khususnya Pasal 
5 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya 
untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar 
oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”

Permasalahan baik internal atau eksternal telah mengakibatkan kekecewaan 
dan kektidakpuasan atas keberadaan AKLI. Beberapa asosiasi instalatir diluar 
AKLI pun mulai hadir, seperti Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia 
(AKLINDO) ataupun Persatuan Kontraktor Listrik Nasional (PAKLINA). Namun 
kedua asosiasi ini masih memiliki jangkauan wilayah yang terbatas. Secara umum 
AKLI masih cukup kuat di wilayah-wilayah di luar pulau Jawa.

2 berpolitik.com tanggal 25 September 2008
3 pojokasuransi.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=47 tanggal 25 September 2008
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Di Sulawesi Selatan terdapat satu DPD AKLI dan sembilan DPC.  Kesembilan 
DPC ini bekerja berdasarkan wilayah kerja kantor PLN di Sulawesi Selatan 
yang terbagi atas 6 kantor cabang PLN yaitu PLN cabang Makassar, 
Waatampone, Pare-Pare, Pinrang, Bulukumba, dan Palopo. Di setiap kantor 
cabang PLN terdapat satu DPC AKLI kecuali PLN cabang Palopo, dimana 
terdapat empat DPC AKLI, yaitu DPC AKLI Palopo, Luwu, Luwu Timur, 
dan Tana Toraja. Hal ini dikarenakan terjadi pemekaran wilayah dengan 
membentuk Kabupaten baru, sehingga berdampak pada pembentukan DPC 
AKLI baru.4

Keberadaan DPC AKLI berdampak pada pembagian wilayah kerja antar DPC 
AKLI. Di Sulawesi Selatan telah terjadi pembagian wilayah antar DPC yang 
bekerja di wilayah kerja PLN Palopo, yaitu DPC AKLI Palopo, Luwu, Luwu 
Timur, dan Tana Toraja. Dengan difasilitasi oleh DPD AKLI Sulawesi Selatan, 
keempat DPC tersebut pada tahun 2007 membuat kesepakatan yang antara 
lain berisi ketentuan pembagian wilayah antar keempat DPC tersebut. Dalam 
kesepakatan itu juga ditentukan bila anggota dari salah satu DPC ingin bekerja 
diluar wilayah DPC-nya, maka ia wajib menggunakan SJI DPC setempat dan 
berkewajiban membagi pekerjaannya dengan anggota lain.

Kesepakatan ini merupakan bentuk perjanjian yang dilarang dalam UU No. 
5/1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat, khususnya Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 4 ayat (1)

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain 
untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya 
terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.”

Keberadaan AKLI pada awalnya diharapkan dapat menjadi mitra bagi 
pemerintah dalam penyediaan dan penyaluran tenaga listrik yang berkualitas 
guna memenuhi keperluan masyarakat akan tenaga listrik. Namun pada 
prakteknya AKLI lebih banyak permasalahan yang bermuara ke AKLI, 
termasuk masalah yang bersinggungan dengan hukum persaingan usaha, yaitu 
larangan penetapan harga, oligopoli, dan pembagian wilayah. 

1.2 PERUMUSAN MASALAH
Perumusan masalah dapat ditulis sebagai berikut :

“Apakah perilaku DPC-DPC AKLI di Sulawesi Selatan berpotensi melanggar 
ketentuan UU No. 5/1999, khususnya pada ketentuan berikut :larangan 
penetapan harga, oligopoli, dan pembagian wilayah?”

4 Wawancara dengan Kamaruddin Sese, mantan Ketua DPD AKLI periode 2002-2007
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1.3 TUJUAN PENULISAN
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa apakah Perilaku DPC-DPC AKLI di 
Sulawesi Selatan berpotensi melanggar ketentuan UU No. 5/1999. khususnya 
pada ketentuan larangan penetapan harga, oligopoli, dan pembagian 
wilayah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penulisan, perumusan 
masalah dan tujuan penulisan.

Bab II Bab ini menjelaskan tentang AKLI, pembagian wilayah, dan metode 
penelitian 

Bab III Bab ini berisi pembahasan tentang pembagian wilayah dan penetapan 
harga

Bab IV Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasi penelitian
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II.
TINJAUAN LITERATUR

2.1 AKLI 
2.1.1 Sejarah Pembentukan AKLI5

PADA tahun 1979 di Jakarta, dibentuk Himpunan Instalatir Listrik Indonesia 
(HILI). Pembentukan HILI tersebut diikuti pula dengan pembentukan  Himpunan 
Instalatir yang serupa HILI di daerah-daerah lainnya di Indonesia, seperti: GISLI 
(Sumatera Utara), GILLIS (Sumatera Selatan), PERLIMA (Maluku), GABINDAB 
(Bali), dan beberapa asosiasi instalator listrik lainnya di Indonesia. 

Dengan telah terbentuknya HILI dan Himpunan Instalatir serupa dibeberapa 
daerah di Indonesia, timbul pemikiran untuk mengadakan pertemuan 
dan atas inisiatif HILI Jakarta, diadakanlah Konvensi I Instalatir Listrik 
se Indonesia pada tanggal 23 dan 24 September 1980. Hasil Konvensi 
I menyepakati bahwa mengingat lingkup pekerjaan listrik tidak hanya 
instalasi listrik tapi juga pekerjaan jaringan dan pembangkitan, sejalan 
dengan pembangunan kelistrikan di Indonesia, dilakukan perubahan nama 
HILI menjadi AKLI, singkatan dari Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia 
dan ditetapkan tanggal 24 September 1980 merupakan hari jadi AKLI. 

AKLI merupakan bagian dari beberapa organisasi dalam negeri maupun luar 
negeri seperti : Anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Masyarakat 
Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), Lembaga Pengembangan Jasa 
Konstruksi (LPJK), Komite Nasional Keselamatan untuk Listrik Indonesia 
(KONSUIL), ASEAN Federation of Electrical Engineering Contractors 
(AFEEC), The Federation of Asia Pacific Contractors Association (FAPECA), 
dan International Forum of Electrical Contractors (IFEC)

2.1.2 Keanggotaan AKLI
2.1.2.1 Persyaratan Menjadi Anggota AKLI
Untuk menjadi anggota AKLI  suatu badan usaha harus mengikuti syarat-
syarat sebagai berikut:6 

5 http://www.akli.org/?content=profilorganisasi&kode=001  25 September 2008
6 http://www.akli.org/?content=persyaratankeanggotaan 25 September 2008
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Perusahaan “X” sesuai Akte Pendirian Perusahaan

Memiliki Tenaga Ahli untuk menjadi Penanggung Jawab Teknik (PJT) Perusahaan “X”

Perusahaan “X” mengajukan Tenaga Ahlinya ke APEI setempat *), untuk mengikuti 
ujian mendapatkan Setifikat Keahlian (SKA) sesuai Kualifikasi yang dikehendaki **)

Perusahaan “X” yang telah memiliki SP-PJT, menjadi calon anggota AKLI dan belum 
dipungut uang pangkal dan iuran anggota

Perusahaan “X” mengusulkan Tenaga Alinya yang telah memiliki SKA ke AKLI setempat 
***), untuk ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) Perusahaan “X” oleh 

AKLI setempat.

Tenaga Ahli Perusahaan “X” yang telah memiliki SKA dan telah memenuhi persyaratan 
untuk ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik, oleh AKLI setempat diterbitkan 

Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT) Perusahaan “X”. 

Calon anggota AKLI mengajukan permohonan ke AKLI setempat, untuk mendapatkan 
Sertifikat Badan Usaha (SBU), sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi pekerjaan bidang 

Elektrikal dan Mekanikal yang dikehendaki ****)

Perusahaan “X” yang telah memiliki SBU pekerjaan bidang Elektrikal dan Mekanikal dan 
SP-PJT, mendaftarkan ke AKLI setempat (dapat dilakukan melalui wbsite AKLI) untuk 

diterima menjadi anggota biasa AKLI dan setelah membayar uang pangkal, mendapat 
Kartu Tanda Anggota AKLI (KTA)

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan, diterbitkan SBU untuk Perusahaan “X” 
oleh AKLI setempat

Jumlah anggota AKLI terus bertambah dari 828 perusahaan pada tahun 
1980, menjadi sekitar 5000 perusahaan pada tahun 2004, yang terdiri dari  
terdiri dari:7

• 661 Perusahaan Kualifikasi K3, untuk pekerjaan s/d Rp 100 juta
• 1816 Perusahaan Kualifikasi K2, untuk pekerjaan s/d Rp 400 juta
• 325 Perusahaan Kualifikasi K1, untuk pekerjaan s/d Rp 1 milyar
• 140 Perusahaan Kualifikasi M2, untuk pekerjaan s/d Rp 3 milyar
• 69 Perusahaan Kualifikasi M1, untuk pekerjaan s/d Rp 10 milyar
• 53 Perusahaan Kualifikasi B, untuk pekerjaan di atas Rp 10 milyar

7 http://www.akli.org/?content=profilorganisasi&kode=001  25 September 2008
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2.1.2.2 Surat Jaminan Instalasi (SJI)
Jaminan Instalasi Listrik, merupakan kewajiban/keharusan bagi setiap 
Kontraktor Listrik (BUJK Bidang Elektrikal) untuk memberikan Jaminan 
kesesuaian atas pekerjaan instalasi listrik yang dikerjakan terhadap Standar 
Instalasi Listrik yang berlaku, tanpa harus membebani biaya lagi (tambahan 
biaya) kepada konsumen/pelanggan.8 

Jaminan Instalasi dari anggota AKLI diseragamkan dalam bentuk blanko 
SJI yang diterbitkan oleh DPD AKLI masing-masing daerah.

2.1.3 DPD AKLI Sulawesi Selatan
DPD AKLI merupakan perwakilan Pimpinan AKLI di Daerah Tingkat I yang 
berkedudukan di hampir semua Ibukota Provinsi seluruh Indonesia. Saat ini 
terdapat 31 DPD AKLI yang berada di wilayah-wilayah sebagai berikut:9

• Maluku Utara
• Kepulauan Riau
• DKI Jakarta
• Jawa Barat
• Jawa Tengah
• Yogyakarta
• Jawa Timur
• Bali
• Sumatera Selatan
• Bengkulu
• Banten

• Sumatera Barat
• Lampung
• Sumatera Utara
• Riau
• Nanggroe Aceh 

Darussalam
• Kalimantan Barat
• Kalimantan Selatan
• Kalimantan Timur
• Sulawesi Selatan
• Sulawesi Tenggara

• Sulawesi Tengah
• Sulawesi Utara
• Nusa Tenggara Barat
• Nusa Tenggara Timur
• Maluku
• Papua
• Kalimantan Tengah
• Jambi
• Gorontalo
• Sulawesi Barat
• Bangka Belitung

DPD AKLI Sulawesi Selatan terdiri atas sembilan DPC yang wilayah 
kerjanya terbagi menurut daerah kerja kantor cabang PLN di Sulawesi 
Selatan. Berikut tabel DPC AKLI dan wilayah kerjanya:10

   No. Nama DPC Kabupaten/Kota Cabang PT. PLN

 1. DPC AKLI Makassar Kota Makassar PT. PLN Cabang Makassar
  Kab. Gowa 
  Kab. Takalar 
  Kab. Maros 
  Kab. Pangkep 
 2. DPC AKLI Watampone Kab. Bone PT. PLN Cabang Watampone
  Kab. Wajo 

8 http://www.akli.org/?content=jil 25 September 2008
9 Ibid
10 Wawancara dengan Kamaruddin Sese, mantan Ketua DPD AKLI periode 2002-2007



186 Jurnal Persaingan USaha

Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Kegiatan Instalasi Jaringan Listrik di Sulawesi Selatan
Studi Kasus Pada Surat Keputusan DPD AKLI Sulawesi Selatan dan
Surat Kesepakatan Bersama DPC AKLI

 3. DPC AKLI Pare-pare Kota Pare-pare PT. PLN Cabang Pare-pare
  Kab. Barru 
  Kab. Sidrap 
  Kab. Soppeng 
 4. DPC AKLI Pinrang Kab. Pinrang  PT. PLN Cabang Pinrang
  Kab. Enrekang 
 5. DPC AKLI Bulukumba Kab. Bulukumba PT. PLN Cabang Bulukumba
  Kab. Selayar 
  Kab. Bantaeng 
  Kab. Sinjai 
 6. DPC AKLI Palopo Kota Palopo PT. PLN Cabang Palopo
  Kab. Luwu 
 7. DPC AKLI Luwu Timur Kab. Luwu Timur 
 8. DPC AKLI Luwu Utara Kab. Luwu Utara 
 9. DPC AKLI Tana Toraja Kab. Tana Toraja

   No. Nama DPC Kabupaten/Kota Cabang PT. PLN

Setiap anggota DPC AKLI hanya boleh bekerja di wilayah DPC tempat ia 
terdaftar, kecuali di DPC Kota Palopo, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten 
Luwu Timur, dan Kabupaten Luwu Utara, yang wilayah kerjanya berada 
di satu wilayah kerja PT. PLN (Persero) cabang Palopo.11

2.1.4 DPC AKLI Luwu Timur
Pada awalnya hanya ada 3 (tiga) Kabupaten/Kota di wilayah kerja PT. PLN 
cabang Palopo, yaitu : Kabupaten Luwu dengan ibukota Palopo, Kabupaten 
Luwu Utara, dan Kabupaten Tana Toraja. Sejak diberlakukannya Undang 
- undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 
2003, yang antara lain berisi tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur 
di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/Kota di wilayah kerja PT. PLN 
cabang Palopo bertambah satu, yaitu Kabupaten Luwu Timur12.

Menindaklanjuti pembentukan Kabupaten baru ini, dan atas permintaan 
pelaku usaha di Kabupaten tersebut, DPP AKLI akhirnya menginstruksikan 
kepada DPD AKLI untuk membentuk DPC AKLI Luwu Timur. Kemudian 
pada tanggal 16 Agustus 2006 DPD AKLI mengesahkan pembentukan DPC 
Luwu Timur dengan Ryan Hidayat sebagai Ketua DPC Luwu Timur13.  

11 Ibid
12 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2003
13 Surat Keputusan No. 008/SK-DPD/SEK/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006
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2.2 PEMBAGIAN WILAYAH
2.2.1 Pengertian Pembagian Wilayah

Pembagian wilayah yang dimaksud dalam Pasal 9 adalah pembagian 
wilayah pasar; dimana para pesaing saling mengalokasi pembeli menurut 
keriteria daerah atau kriteria produk. sehingga membatasi persaingan 
pemasaran dan atau produksi diantara mereka sendiri.

Dalam pasal 9 UU No. 5/1999, diasumsikan adanya perjanjian antara pelaku 
usaha yang saling bersaing. Dengan demikian dalam pasal tersebut harus ada 
tiga kriteria konstelasi fakta, yaitu: (1) para pihak yang bersangkutan haruslah 
pelaku usaha, (2) saling bersaing satu sama lain, (3) membuat perjanjian14.

Pembagian wilayah dapat dibedakan atas dua, yaitu15:  
1. Perjanjian murni; muncul ketika para pelaku usaha para pelaku usaha 

yang sedang atau kemungkinan besar akan melakukan kegiatan dipasar 
bersangkutan, saling mewajibkan atau menjalin perjanjian bersama untuk 
tidak memasok barang atau jasa yang sama di wilayah geografis tertentu yang 
telah dialokasikan kepada mitranya di dalam pasar bersangkutan yang sama. 
Perjanjian pendamping; umumnya perjanjian ini tidak bermaksud untuk 
melanggar ketentuan hukum antimonopoli.  Perjanjian pendamping terjadi 
ketika dalam perjanjian distribusi antara produsen yang mendistribusikan 
barang dengan perusahaan distributor barang, dimana umumnya selalu 
mengandung kewajiban produsen tidak akan mendistribusikan sendiri 
barang di daerah yang dialokasikan pedagang kontrak. 

2. Perjanjian joint venture; perjanjian untuk memproduksi bersama suatu 
produk tertentu. 

2.2.2 Pembagian Wilayah Kerja DPC AKLI Luwu Timur
Willayah kerja DPC AKLI adalah di Kabupaten Luwu Timur atau wilayah 
kerja PT. PLN ranting Malili dan PT. PLN Ranting Tomoni. Untuk menegaskan 
hal ini, pada tanggal 23 Agustus 2006, DPC Luwu Timur mengirimkan surat 
kepada Manajer PT. PLN Ranting Malili dan Manajer PT. PLN Ranting 
Tomoni yang intinya adalah sebagai berikut16:  

1. Menyatakan bahwa telah dibentuk kerja DPC AKLI Luwu Timur, yang 
wilayah kerjanya mencakup wilayah Kabupaten Luwu Timur atau 
wilayah kerja PT. PLN ranting Malili dan PT. PLN Ranting Tomoni.

2. Bahwa instalator listrik yang dapat melakukan pekerjaan di wilayah kerja 
kedua kantor ranting PT. PLN tersebut hanya anggota DPC AKLI Luwu 
Timur, yaitu: 

14 Knud Hansen et. al. Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
2002:188

15 Ibid hal : 190
16 Surat No. 002/DPC-AKLI/LT/VIII/2006 tertanggal 23 Agustus 2006
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 a. CV. Abadi Indah Pratama
 b. CV. Bakeng Putra
 c. CV. Ayun Maharani
 d. CV. Samarina Teknik Luwu
 e. CV. Dian Kurdi

3. Bahwa anggota dari DPC AKLI Palopo, Tana Toraja, dan Luwu Utara 
tidak bisa beroperasi pada wilayah kerja DPC AKLI Luwu Timur.

2.2.3 Kesepakatan Bersama Pembagian Wilayah DPC AKLI di 
Wilayah Kerja PT. PLN Cabang Palopo
Kebijakan DPC AKLI menimbulkan reaksi dari ketiga DPC lain yang berada 
di wilayah kerja  PT. PLN cabang Palopo, yaitu DPC AKLI Palopo, Luwu 
Utara, dan Tana Toraja17. Dengan difasilitasi oleh DPD AKLI Sulawesi 
Selatan, pada tanggal 3 Oktober 2007 dilangsungkan Rapat Pleno DPD AKLI 
Sulawesi Selatan dengan keempat DPC di wilayah kerja  PT. PLN cabang 
Palopo, yaitu DPC AKLI Luwu Timur, Palopo, Luwu Utara, dan Tana Toraja. 
Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan antara lain sebagai berikut18:  

1. Menyepakati bahwa semua Badan Usaha Instalatir yang terdaftar 
sebagai anggota dari ke 4 (empat) DPC diatas berhak melakukan 
pemasangan instalasi listrik di wilayah kerja PT. PLN cabang Palopo.

2. Apabila salah satu anggota dari ke-empat DPC dimaksud bekerja diluar 
batas DPC-nya, maka  diwajibkan meggunakan SJI DPC setempat.

3. Perusahaan anggota AKLI tersebut juga diwajibkan menggunakan paket 
listrik yang disediakan DPC AKLI setempat, dan harus mengikuti harga 
standar yang telah ditentukan.

4. Bagi anggota AKLI Sulsel yang mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) 
dari PT. PLN (Persero) Sulselrabar di wilayah PT. PLN (Persero) Cabang 
Palopo harus memberikan kepada pihak pelaksana kontrak sebanyak 
5% dari jumlah rumah calon pelanggan yang dikerjakan.

5. Meminta kepada Pejabat/Petugas PLN agar tidak melayani calo-
calo/makelar yang ingin mengurus pekerjaan kelistrikan namun tanpa 
mengenakan tanda pengenal badan usaha kelistrikan yang sah.

17 Wawancara dengan Kamaruddin Sese, mantan Ketua DPD AKLI periode 2002-2007
18 Hasil Rapat PLeno DPD AKLI Sulawesi Selatan tanggal 3 Oktober 2007
19 Lampiran Surat Keputusan No. 007/SK-DPD/SEK/I/2006

2.2.4 Biaya Instalasi Listrik di Sulawesi Selatan
Berdasarkan Surat Keputusan DPD AKLI Sulawesi Selatan tahun 2006, Biaya 
pemasangan atau instalasi jaringan listrik di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 
sebagai berikut19:
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I Bagian Kontraktor Listrik
1. Material, Upah dan Transportasi 980.000 1.120.000 1.260.000
2. Jasa Perusahaan, Jaminan Instalasi  650.000 700.000 750.000
 dan Asuransi
3. Material dan Administrasi 64.000 64.000 64.000
 Total 1.694.000 1.884.000 2.074.000
I Bagian PT. PLN (Persero)
1. BP + UJL PLN 360.900 521.300 882.200
 Jumlah 2.054.900 2.405.300 2.956.200

Daya 2200 VA
6 titik Lampu + 

3 KKB
NO URAIAN

Daya 900 VA
5 titik Lampu + 

2 KKB

Daya 1300 VA
5 titik Lampu + 

3 KKB

1. Pemasangan Luar (Out Bow) Kualitas Standart (SNI), PUIL

I Bagian Kontraktor Listrik
1. Material, Upah dan Transportasi 1.050.000 1.200.000 1.350.000
2. Jasa Perusahaan, Jaminan Instalasi  650.000 700.000 750.000
 dan Asuransi
3. Material dan Administrasi 64.000 64.000 64.000
 Total 1.764.000 1.964.000 2.164.000
I Bagian PT. PLN (Persero)
1. BP + UJL PLN 360.900 521.300 882.200
 Jumlah 2.124.900 2.485.300 3.046.200

Daya 2200 VA
6 titik Lampu + 

3 KKB
NO URAIAN

Daya 900 VA
5 titik Lampu + 

2 KKB

Daya 1300 VA
5 titik Lampu + 

3 KKB

1. Pemasangan Dalam (In Bow) Kualitas Standart (SNI), PUIL

Daftar harga tersebut berlaku untuk kota Makassar sampai jarak radius 
150 km. Untuk jarak diatas 150 km dan wilayah kepulauan  ditambah 
10%. Untuk Biaya Pelanggan dan Uang Jaminan Listrik (BP dan UJL) PLN, 
nominal angka dimaktub diatas ditentukan berdasarkan Peraturan Tarif 
Dasar Listrik (TDL) tahun 2003.
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20 Muhammad, Abdulkarrim; Hukum dan Penelitian Hukum 2006 : 57
21 Ibid hal. 50

2.3 Metode Penelitian
Metode  berasal dari kata dasar “metode” yang berarti dengan teratur atau 
sistematis, dan “logi” yang berarti ilmu yang berdasarkan logika pikiran. 
Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur 
(sistematis). Metode penelitian secara garis besar meliputi20:  

1.  Rencana Penelitian

2.  Melakukan Penelitian

3.  Menulis Laporan Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif, yang bersifat 
pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskipsi) lengkap 
tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat 
tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum 
tertentu yang terjadi dalam masyarakat21.  
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III.
PEMBAHASAN

3.1 PEMBAGIAN WILAYAH 
BAHWA terdapat kesepakatan yang ditandatangani oleh empat DPC AKLI, 
yaitu DPC AKLI Palopo, Tana Toraja, Luwu Timur, dan Luwu Utara yang 
intinya menyepakati bahwa anggota keempat DPC AKLI dapat bekerja secara 
lintas wilayah dengan memenuhi beberapa peraturan yang tertuang dalam 
kesepakatan, yaitu:

1. Menyepakati bahwa semua Badan Usaha Instalatir yang terdaftar sebagai 
anggota dari ke 4 (empat) DPC diatas berhak melakukan pemasangan 
instalasi listrik di wilayah kerja PT. PLN cabang Palopo.

2. Apabila salah satu anggota dari ke-empat DPC dimaksud bekerja diluar 
batas DPC-nya, maka  diwajibkan meggunakan SJI DPC setempat.

3. Perusahaan anggota AKLI tersebut juga diwajibkan menggunakan paket 
listrik yang disediakan DPC AKLI setempat, dan harus mengikuti harga 
standar yang telah ditentukan.

4. Bagi anggota AKLI Sulsel yang mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) 
dari PT. PLN (Persero) Sulselrabar di wilayah PT. PLN (Persero) Cabang 
Palopo harus memberikan kepada pihak pelaksana kontrak sebanyak 
5% dari jumlah rumah calon pelanggan yang dikerjakan.

5. Meminta kepada Pejabat/Petugas PLN agar tidak melayani calo-calo/
makelar yang ingin mengurus pekerjaan kelistrikan namun tanpa 
mengenakan tanda pengenal badan usaha kelistrikan yang syah.

Bahwa dalam kesepakatan tesebut disebutkan bahwa semua anggota DPC AKLI 
Palopo, Tana Toraja, Luwu Timur, dan Luwu Utara dapat melakukan kegiatan 
pekerjaan instalasi jaringan listrik di seluruh wilayah kerja PT. PLN cabang 
Palopo dengan memenuhi beberapa persyaratan seperti: wajib menggunakan SJI 
dan paket listrik dari DPC AKLI setempat; serta wajib memberikan sebanyak 5% 
dari jumlah rumah calon pelanggan yang dikerjakan bila mendapatkan SPK dari 
PT. PLN cabang Palopo. Perjanjian ini terindikasi bertentangan dengan Pasal 4 
ayat (1) UU No. 5/1999 yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain 
untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya 
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”
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Hal tersebut menunjukkan adanya perjanjian untuk menguasai pasar jasa instalasi 
listrik di wilayah kerja PT. PLN (Persero) cabang Palopo yang mencakup Kota 
Palopo, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Luwu 
Utara. Hermaan dalam Knud Hansen et. al.  (2001: 123) menyebutkan Pasal 4 ayat 
(1) UU No. 5/1999 menegaskan bahwa perjanjian yang menghambat persaingan 
usaha tetap dikenakan larangan monopoli.  Perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (1) UU No. 5/1999 mempunyai beberapa kriteria konstelasi fakta, yaitu:

1. Pelaku usaha sebagai pihak yang melakukan perjanjian; dalam hal ini ketentuan 
tesebut dibuat oleh empat DPC AKLI, yaitu DPC AKLI Palopo, Tana Toraja, 
Luwu Timur, dan Luwu Utara yang merupakan asosiasi dan bukan pelaku 
usaha, sehingga tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1).

2. Oligopoli; yang dalam arti sempit berarti penguasaan pasar oleh sejumlah 
pesaing yang mempunyai posisi kuat di pasar.22 Pasar yang dimaksud 
disini adalah pasar jasa instalasi jaringan listrik di wilayah kerja PT. PLN 
(Persero) cabang Palopo yang mencakup Kota Palopo, Kabupaten Tana 
Toraja, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Luwu Utara. 

3. Karakteristik yang diperdagangkan adalah barang homogen. Dalam hal ini yang 
diperdagangkan adalah jasa yang sama, yaitu jasa instalasi jaringan listrik.

4. Perjanjian; dalam hal ini terdapat bukti perjanjian horizontal antar DPC 
AKLI yang menyepakati penguasaan bersama pasar jasa instalasi jaringan 
listrik di wilayah kerja PT. PLN (Persero) cabang Palopo yang mencakup 
Kota Palopo, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Timur, dan 
Kabupaten Luwu Utara.

5. Secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran 
dan atau jasa; dalam perjanjian disebutkan “bahwa semua Badan Usaha 
Instalatir yang terdaftar sebagai anggota dari ke 4 (empat) DPC diatas berhak 
melakukan pemasangan instalasi listrik di wilayah kerja PT. PLN cabang 
Palopo”, yang merupakan perjanjan keempat DPC untuk menguasai pasar jasa 
instalasi jaringan listrik di wilayah kerja PT. PLN (Persero) cabang Palopo.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka perjanjian penguasaan wilayah 
merupakan indikasi pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 5/1999. 
Namun DPC AKLI bukanlah badan usaha sebagamana yang dimaksud dalam 
ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 5/1999, sehingga perjanjian ni belum dapat 
dinilai terindikasi melanggar UU No. 5/1999.

3.2 PENETAPAN HARGA
Bahwa DPD AKLI terindikasi melakukan penetappan harga. Ghal ini terlihat dari 
Ssurat Keputusan DPD AKLI yang menetapkan Biaya pemasangan atau instalasi 
jaringan listrik di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut23:

22 Hansen, Knud; Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  
2002 : 124

23 Lampiran Surat Keputusan No. 007/SK-DPD/SEK/I/2006
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I Bagian Kontraktor Listrik
1. Material, Upah dan Transportasi 980.000 1.120.000 1.260.000
2. Jasa Perusahaan, Jaminan Instalasi  650.000 700.000 750.000
 dan Asuransi
3. Material dan Administrasi 64.000 64.000 64.000
 Total 1.694.000 1.884.000 2.074.000
I Bagian PT. PLN (Persero)
1. BP + UJL PLN 360.900 521.300 882.200
 Jumlah 2.054.900 2.405.300 2.956.200

Daya 2200 VA
6 titik Lampu + 

3 KKB
NO URAIAN

Daya 900 VA
5 titik Lampu + 

2 KKB

Daya 1300 VA
5 titik Lampu + 

3 KKB

1. Pemasangan Luar (Out Bow) Kualitas Standart (SNI), PUIL

Daya 2200 VA
6 titik Lampu + 

3 KKB
NO URAIAN

Daya 900 VA
5 titik Lampu + 

2 KKB

Daya 1300 VA
5 titik Lampu + 

3 KKB

1. Pemasangan Dalam (In Bow) Kualitas Standart (SNI), PUIL

I Bagian Kontraktor Listrik
1. Material, Upah dan Transportasi 1.050.000 1.200.000 1.350.000
2. Jasa Perusahaan, Jaminan Instalasi  650.000 700.000 750.000
 dan Asuransi
3. Material dan Administrasi 64.000 64.000 64.000
 Total 1.764.000 1.964.000 2.164.000
I Bagian PT. PLN (Persero)
1. BP + UJL PLN 360.900 521.300 882.200
 Jumlah 2.124.900 2.485.300 3.046.200

Daftar harga tersebut berlaku untuk kota Makassar sampai jarak radius 150 
km. Untuk jarak diatas 150 km dan wilayah kepulauan  ditambah 10%. 
Untuk Biaya Pelanggan dan Uang Jaminan Listrik (BP dan UJL) PLN, nominal 
angka dimaktub diatas ditentukan berdasarkan Peraturan Tarif Dasar Listrik 
(TDL) tahun 2003. 

Bahwa penetapan harga ini terindikasi melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) 
yang berbunyi sebagai berikut :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya 
untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar 
oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”

Säcker dan Fűller dalam Hansen, Knud (2001) menyatakan bahwa pasal ini 
memiliki beberapa kriteria konstelasi fakta, yaitu :
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1. Pelaku usaha sebagai pihak yang melakukan perjanjian; dalam hal ini 
ketentuan tesebut dibuat oleh DPD AKLI yang merupakan asosiasi 
pengusaha dan bukan pelaku usaha, sehingga tidak termasuk dalam 
ketentuan Pasal 5 ayat (1).

2. Perjanjian; bahwa ketetapan harga dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan 
DPD AKLI, sehingga sulit untuk dikatakan bahwa Surat Keputusan ini 
termasuk perjanjian yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1).

3. Penetapan harga; dalam hal ini penetapan harga yang dilakukan DPD AKLI 
sebatas bagian milik kontraktor listrik. sedangkan BP dan UJL ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun 2003. DPD AKLI 
menetapkan dua jenis harga, yaitu harga yang berlaku di wilayah radius 
150 km dari kota Makassar, dan harga yang berlaku Wilayah kepulauan 
dan diluar radius 150 km dari kota Makassar. Ketentuan ini dapat menjadi 
indikasi pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5/1999.

Dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan harga yang dilakukan 
DPD AKLI Sulawesi Selatan belum dapat dikatakan terindikasi melanggar 
ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5/1999 tentang penetapan harga.
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IV.
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN
PERMASALAHAN oligopoli dan penetapan harga yang terjadi di Sulawesi 
Selatan merupakan salah satu bentuk permasalahan yang timbul sebagai 
akibat adanya asosiasi pengusaha. Tak jarang asosiasi malah menjadi tempat 
berkumpul “mafia” pengusaha. Berdasarkan analisa diatas maka diambil 
kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa perjanjian penguasaan wilayah yang dilakukan oleh empat DPC 

AKLI, yaitu DPC AKLI Palopo, Tana Toraja, Luwu Timur, dan Luwu 
Utara tidak terindikasi melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 
5/1999 tentang oligopoli.

2. Bahwa penetapan harga yang dilakukan DPD AKLI Sulawesi Selatan 
belum dapat dikatakan terindikasi melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) 
UU No. 5/1999 tentang penetapan harga.

3. Bahwa kedua bentuk perjanjian penguasaan wilayah dan penetapan 
harga tidak bisa terindikasi melanggar UU No. 5/1999 karena pihak-
pihak yang melakukan perjanjian adalah asosiasi pengusaha, dan bukan 
pelaku usaha sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 5/1999.

4.2 SARAN
Saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:
1. Perlu dilakukan kajian tentang bagaimana menangani perjanjian dan 

atau kegiatan usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5/1999 namun 
tidak dilakukan oleh pelaku usaha.

2. Sebaiknya dilakukan analisa terkait dengan siapa yang menjadi inisiator 
perjanjian dan atau kegiatan usaha yang melanggar ketentuan UU No. 
5/1999 namun tidak dilakukan oleh pelaku usaha.
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ABSTRAKSI

Sebagai otoritas pengawas persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) oleh UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan) diberikan 
kewenangan menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif.

Salah satu bentuk sanksi tindakan administratif yang diatur dalam UU 
Persaingan Usaha adalah pengenaan denda administratif. Besarannya 

diatur dengan sangat jelas dalam UU Persaingan Usaha. Ada batas bawah, 
ada batas atas. Kenyataannya, banyak putusan KPPU yang menyimpangi 

besaran sanksi yang telah diatur dalam UU Persaingan Usaha.

Tidak hanya menyimpangi, jika diperbandingkan, maka akan terdapat 
disparitas putusan yang cukup jauh antara putusan satu dengan putusan 

yang lain. Meskipun perkara yang diputus secara karakteristik bisa 
dianggap mirip.  

Tentu saja, disparitas yang cukup jauh ini akan meimbulkan pertanyaan-
pertanyaan terhadap kualitas dari putusan KPPU. Lebih buruk lagi, jika 
publik atau pelaku usaha tidak lagi mempercayai KPPU karena KPPU 

berlaku tidak adil terhadap pelaku usaha lainnya. Tidak adil, dengan melihat 
adanya disparitas dalam menentukan besaran denda yang dijatuhkan. 

Untuk meminimalisir hal-hal tersebut diatas, maka penerbitan pedoman 
penghitungan denda diharapkan dapat mengatasi persoalan disparitas 
dalam menjatuhkan denda kepada Terlapor. Penerbitan pedoman ini 
pada hakikatnya tidak bermaksud untuk membatasi ruang gerak dan 
independensi dari KPPU, malah akan membantu tugas-tugas KPPU.
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Latar Belakang Masalah 
UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) disahkan oleh Presiden 
Republik Indonesia pada tanggal 5 Maret 1999. Undang-undang yang lama 
dinantikan oleh kalangan masyarakat ini lahir dengan latar belakang praktek usaha 
atau bisnis yang tidak sehat dan anti persaingan. Benturan kepentingan antara pihak 
yang berkuasa atau paling tidak yang dekat dengan penguasa seolah menguasai 
dunia usaha di Indonesia.

Hal ini menimbulkan dampak yang luar biasa. Praktek monopoli dan tindakan 
anti persaingan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ini jelas 
merugikan masyarakat. Menurut Richard A. Posner, ada tiga alasan mengapa 
praktek monopoli tidak dikehendaki, yakni: Pertama, bahwa monopoli mengalihkan 
kekayaan dari para konsumen kepada pemegang saham perusahaan-perusahaan yang 
monopolistik, yaitu suatu distribusi kekayaan yang berlangsung dari golongan yang 
kurang mampu kepada yang kaya. Kedua, bahwa monopoli, atau secara lebih luas 
setiap kondisi yang memperkuat kerjasama diantara perusahaan-perusahaan yang 
bersaing, akan mempermudah dunia industri untuk melakukan manipulasi politis 
guna dapat memperoleh proteksi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang 
memungkinkan perolehan keuntungan di bidang industri yang bersangkutan. Ketiga, 
adalah berkaitan dengan keberatan atas praktek monopoli yakni, bahwa kebijakan 
anti monopoli yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, merupakan kebijakan 
yang membatasi kebebasan bertindak bagi perusahaan-perusahaan besar untuk dapat 
berkembangnya perusahaan-perusahaan kecil.1 

Dengan diterbitkannya UU Persaingan Usaha diharapkan kondisi yang disampaikan 
Posner diatas dapat dihilangkan atau paling tidak diminimalisir, sehingga tujuan yang 
tercantum dalam Pasal 3 UU Persaingan Usaha dapat terpenuhi.2 Tentu saja, untuk 

I.
PENDAHULUAN

1 A. M. Tri Anggraini, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Perse Illegal Atau Rule of 
Reason, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 6 

2 Pasal 3 UU Persaingan Usaha menyatakan, Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah a) menjaga 
kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat; b) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan 
persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama 
bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; c) mencegah praktek 
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan d) 
terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha 
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mencapai tujuan tersebut diperlukan instrumen-instrumen pelaksana. Sesuai dengan 
UU Persaingan Usaha, maka lembaga yang diberikan amanat untuk menegakkan 
UU Persaingan Usaha ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Sebagai suatu lembaga negara yang mempunyai tugas cukup berat, UU Persaingan 
Usaha mengatur juga tentang tugas dan wewenang KPPU. Salah satu wewenang 
KPPU adalah menjatuhkan sanksi administratif, seperti yang tercantum dalam 
Pasal 36 huruf l UU Persaingan Usaha.3 Salah satu bentuk sanksi administratif 
yang diatur dalam UU Persaingan Usaha dapat kita lihat dalam Pasal 47 ayat 
(2) huruf g UU Persaingan Usaha.4  Namun demikian, pengaturan tentang denda 
administratif ini tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU Persaingan Usaha. 

KPPU sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi 
administratif tidak mengatur lebih lanjut tentang mekanisme penghitungan 
denda. Sehingga penjatuhan sanksi denda oleh KPPU terhadap pelanggar UU 
Persaingan Usaha dikembalikan kepada diskresi Majelis Komisi yang menangani 
perkara. Tentu saja hal ini mengakibatkan ketidak konsistenan model, sistem atau 
mekanisme penghitungan denda.

Ketidakkonsistenan tersebut dapat dilihat jika kita bandingkan beberapa putusan 
yang mempunyai karakteristik yang sama. Ketidakkonsistenan tersebut jika dikaji 
memperlihatkan adanya disparitas penjatuhan denda yang sangat signifikan.

Ketidakkonsistenan ini dikhawatirkan akan mereduksi kepercayaan publik atau 
pelaku usaha terhadap putusan KPPU. Karena ketidak konsistenan tersebut jelas 
mempengaruhi kualitas putusan dan ketidakpercayaan publik terhadap putusan dan 
mekanisme penanganan perkara di KPPU. Akibatnya, tujuan penjatuhan sanksi yang 
diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada pelanggar peraturan tidak dapat 
terlaksana karena ketidakpatuhan pihak yang dijatuhi putusan oleh KPPU.

 

Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang hendak dijabarkan dalam penulisan ini adalah 
sebagai berikut;
1. Kewenangan menjatuhkan sanksi administratif berupa denda
2. Menentukan besaran denda dan mekanisme penghitungannya
3. Penerbitan Pedoman Penghitungan Denda.

Tujuan dan Manfaat
Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan disparitas putusan KPPU dalam 

3 Pasal 36 huruf l UU Persaingan Usaha menyatakan, ’Wewenang Komisi meliputi;...l) menjatuhkan sanksi 
berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini

4 Pasal 47 ayat (2) huruf g UU Persaingan Usaha menyatakan, (2) tindakan administratif 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: g) pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima 
miliar rupiah).
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menentukan besaran sanksi denda dalam putusan yang telah dijatuhkan, dengan 
mengambil beberapa perkara sebagai perbandingan. Diharapkan dengan penulisan ini 
dapat diperoleh manfaat berupa penyusunan pedoman penghitungan besaran denda.

 

Sistematika Penulisan
Karya tulis ini terdiri dari empat bab yang masing-masing terdiri dari; 

- Bab I yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 
penulisan, dan sistematika penulisan. 

- Bab II membahas soal tinjauan literatur atau kerangka teori dan metode 
penulisan. 

- Bab III merupakan pembahasan dari hasil penelitian. 

- Bab IV adalah bagian terakhir tentang pemberian kesimpulan terkait dengan 
penulisan dan saran atas hambatan, kekurangan maupun teknis pelaksanaannya.
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II.
TINJAUAN LITERATUR DAN 

METODE PENELITIAN

Tinjauan Literatur
SELAIN pengaturan tentang adanya tindakan administratif oleh KPPU yang tertuang 
dalam Pasal 47, UU Persaingan Usaha tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa 
yang dimaksud dengan tindakan administratif dan denda yang dijatuhkan kepada 
pihak yang melanggar UU Persaingan Usaha. Tidak hanya itu, UU Persaingan Usaha 
juga tidak menjelaskan bagaimana mekanisme penghitungan besaran denda yang 
dapat dijatuhkan KPPU terhadap pelanggar UU Persaingan Usaha.

Sementara, KPPU secara internal sampai saat disusunnya karya tulis ini belum 
menerbitkan Peraturan atau Pedoman khusus terkait mekanisme penghitungan besaran 
denda, seperti halnya diterbitkannya beberapa pengaturan hukum acara penanganan 
perkara. Beberapa pengaturan itu adalah; Keputusan Komisi Nomor 05/KPPU/
Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan 
Pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diubah dengan 
Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di 
KPPU, dan Perkom 02 Tahun 2008 tentang Kewenangan Sekretariat Komisi Dalam 
Penanganan Perkara. 

 

Metode Penelitian
1. Obyek Penelitian
 Penghitungan besaran denda administratif yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) 

huruf g UU Persaingan Usaha.

2. Sumber data
 Sumber data yang dipergunakan adalah;
 Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari berbagai 

literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini dikelompokkan 
menjadi tiga bagian, yaitu;

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, 
terdiri dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan perundang-
undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penulisan ini.
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- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan 
atas bahan hukum primer terdiri dari buku, jurnal ilmiah dan tulisan lain 
yang berkaitan dengan penulisan.

3. Teknik Pengumpulan Data

 Data Sekunder
 Dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji peraturan 

perundang-undangan atau literatur yang berhubungan.

4. Metode Pendekatan
 Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis 

data yang menggunakan metode deskriptif kualitatif.



204 Jurnal Persaingan USaha

Pedoman Penghitungan Denda untuk memenuhi
Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan

III.
PEMBAHASAN

A. Sanksi dalam UU Persaingan Usaha
DALAM UU Persaingan Usaha diatur dua macam sanksi, yakni sanksi berupa 
tindakan administratif yang diatur dalam Pasal 475 dan sanksi pidana yang diatur 
dalam Pasal 486 dan Pasal 497. Yang menarik, pada Pasal 47 yang mengatur tentang 
sanksi berupa tindakan administratif mengandung nuansa hukum keperdataan. 
Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf f.

Pada prakteknya, KPPU pernah menangani perkara yang berkaitan dengan 
permintaan ganti rugi dari pelaku usaha. Salah satu contohnya adalah penanganan 
Perkara Nomor: 19/KPPU-L/2007, terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 
23 UU Persaingan Usaha yang dilakukan oleh EMI South East Asia, PT EMI 
Indonesia, Arnel Affandi, Dewa 19 dan Iwan Sastra Wijaya (Perkara EMI).

Selain sanksi berupa tindakan administratif, UU Persaingan Usaha juga 
mengatur sanksi pidana bagi pelanggar UU Persaingan Usaha. Sanksi pidana 
dalam UU Persaingan Usaha tersebut terdiri dari dua macam sanksi. Yakni 
pidana pokok dan pidana tambahan.

Pada dasarnya, seperti juga dirujuk oleh UU Persaingan Usaha, jenis pidana 
pokok dan pidana tambahan ini mengacu pada Pasal 10 Kitab Undang-undang 

 5 Pasal 47 menyatakan, (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap 
pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini. (2) Tindakan administratif sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau b. perintah kepada pelaku usaha 
untuk mengehentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau c. Perintah 
kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli 
dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau; d. Perintah kepada pelaku usaha untuk 
menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau e. Penetapan pembatalan atas penggabungan 
atau peleburan badan usaha pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau f. 
Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,- 
(satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

6 Pasal 48 menyatakan, (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 19, 
Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 
(dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), 
atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

7 Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana 
sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. Pencabutan izin 
usaha; atau b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap 
Undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) 
tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentuyang 
menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.
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Hukum Pidana (KUHP). Pidana pokok meliputi: pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana 
tambahan meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang 
tertentu dan pengumuman putusan hakim.

UU Persaingan Usaha, pidana pokoknya mengatur tentang pidana kurungan 
dan pidana denda. Menurut H. B. Vos, pidana kurungan pada dasarnya 
mempunyai dua tujuan. Pertama, sebagai custodia honesta untuk delik yang 
tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan delik 
dolus, seperti perkelahian satu lawan satu dan pailit sederhana. Kedua pasal 
tersebut diancam pidana penjara, contoh dikemukakan oleh Vos sebagai delik 
yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan. Kedua, sebagai custodia simplex, 
suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.8  

Sedangkan pidana denda menurut Andi Hamzah mempunyai sifat perdata, mirip 
dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang 
melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaannya ialah, denda 
dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan 
dalam perkara perdata kepada orang pribadi atau badan hukum.9 Sedangkan 
pada penanganan perkara di KPPU, denda dibayarkan ke negara. 

Dengan adanya dua jenis sanksi dalam UU Persaingan Usaha, bagaimana 
dengan posisi KPPU. KPPU, seperti yang diatur dalam Pasal 36 huruf l UU 
Persaingan Usaha yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi 
berupa tindakan administratif saja.  Sedangkan untuk sanksi pidana, KPPU 
tidak berwenang. Yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana adalah 
hakim dalam suatu sidang pengadilan. Meski tidak berwenang menjatuhkan 
sanksi pidana, putusan KPPU dapat dianggap sebagai suatu bukti permulaan 
yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Hal ini diatur dalam 
Pasal 44 ayat (5) UU Persaingan Usaha. 

Terkait dengan kewenangan KPPU untuk menjatuhkan sanksi administratif 
berupa denda ini menarik jika dikaji dari perspektif hukum administrasi. 
Menurut Philipus M. Hadjon, ada 4 (empat) sanksi khas di ranah hukum 
administrasi. Yaitu; bestuurdwang (paksaan pemerintahan), penarikan kembali 
keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi), 
pengenaan denda administratif dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah 
(dwangsom).10  Menurut Hadjon, pengenaan denda administratif menyerupai 
pengenaan suatu sanksi pidana. Pertimbangan-pertimbangan kebijaksanaan 
yang terutama membenarkan –pada sejumlah kasus terbatas- tata usaha negara 
dapat beralih pada pengenaan denda. Di negeri Belanda, pengenaan uang 
paksa oleh badan tata usaha negara merupakan sanksi modern.11 KPPU sendiri, 

8 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 183
9 Ibid, hal. 188
10 Philipus M. Hadjon, et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada Universitry Press, 

Yogyakarta, 2008, hal. 245
11 Ibid, 246
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meski berwenang menjatuhkan sanksi administratif, bukan merupakan badan 
tata usaha negara, karena putusan yang dijatuhkan KPPU tidak memenuhi 
syarat untuk disebut sebagai produk Keputusan Tata Usaha Negara. Walaupun 
bukan badan tata usaha negara, karena kewenangan tersebut secara atributif 
telah diberikan oleh UU Persaingan Usaha, maka KPPU mempunyai legal 
standing yang kuat selama tidak ditentukan sebaliknya.

B. Menetapkan Besaran Sanksi
Seperti sudah dijelaskan diatas, bahwa KPPU hanya mempunyai kewenangan untuk 
menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrif, maka selanjutnya akan dibahas 
tentang bagaimana menetapkan besaran sanksi tindakan administratif berupa denda 
seperti diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g UU Persaingan Usaha.

Pada Pasal 47 ayat (2) huruf g UU Persaingan Usaha mengatur besaran denda 
dari yang paling rendah, yakni Rp 1 Miliar sampai yang paling tinggi, Rp. 25 
Miliar. Dengan kata lain, besaran sanksi tindakan administratif berupa denda 
dalam UU Persaingan mengenal adanya batas bawah dan batas atas.

Jika dalam UU Persaingan Usaha telah diatur batas bawah maupun batas atas 
dalam besaran dendanya, lantas apakah batasan-batasan ini, baik bawah maupun 
atas dapat disimpangi? Sebenarnya, bunyi Pasal 47 ayat (2) huruf g UU Persaingan 
Usaha sudah sangat jelas dan tegas mengatur adanya batas atas maupun bawah. 
Tidak ada penggalan kata yang dapat ditafsirkan lain. Artinya, secara letterlijk, 
batas atas maupun bawah tersebut tidak dapat disimpangi. Kejelasan dalam Pasal 
47 ayat (2) huruf UU Persaingan Usaha tersebut sejalan dengan Gustav Radbruch 
yang menyatakan ragam bahasa hukum mempunyai tiga ciri utama, yaitu: bebas 
dari emosi, tanpa perasaan dan datar seperti rumusan matematik.12

Sejalan dengan Radbruch, Montesquieu menyatakan keadaan ideal dari suatu 
perundangan-undangan adalah manakala interpretasi tidak diperlukan atau sangat 
kecil peranannya. Hal itu tercapai apabila perundang-undangan bisa dituangkan 
dalam bentuk yang jelas. Ada 6 (enam) ukuran kejelasan menurut Montesquieu, 
yaitu: Pertama, gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana. Ini 
mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan-ungkapan 
kebesaran (grandiose) dan retorik hanyalah mubasir dan menyesatkan. Istilah-
istilah yang dipilih hendaknya sejauh mungkin bersifat mutlak dan nisbi, sehingga 
dengan demikian membuka sedikit kemungkinan bagi perbedaan pendapat 
individual. Kedua, peraturan-peraturan hendaknya membatasi dirinya pada hal-
hal yang nyata dan actual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis 
dan hipotesis. Ketiga, peraturan-peraturan hendaknya jangan terlalu tinggi, oleh 
karena ia ditujukan untuk orang-orang dengan kecerdasan tengah-tengah saja: 
peraturan itu bukan latihan dalam penggunaan logika, melainkan hanya penalaran 
sederhana yang bisa dilakukan oleh orang-orang biasa. Keempat, janganlah 

12 Satjipto Rahardjo, Imu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 87
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masalah pokoknya dikacaukan dengan kekecualian, pembatasan atau modifikasi, 
kecuali dalam hal-hal yang sangat diperlukan. Kelima, peraturan tidak boleh 
mengandung argumentasi, adalah berbahaya untuk memberikan alasan terperinci 
bagi suatu peraturan, oleh karena yang demikian itu hanya akan membuka 
pintu untuk pertentangan pendapat. Keenam, akhirnya di atas semuanya, ia 
harus dipertimbangkan dengan penuh kematangan dan mempunyai kegunaan 
praktis danjangan hendaknya ia mengguncangkan hal-hal yang elementer dalam 
penalaran dan keadilan. Peraturan-peraturan yang lemah, yang tidak perlu dan 
tidak adil akan menyebabkan orang tidak menghormati perundang-undangan 
dan menghancurkan otoritas Negara.13   

Namun demikian, pada kenyataannya, dalam berbagai putusannya, KPPU 
menyimpangi adanya aturan batas bawah dan atas tersebut. Jika disimak 
dalam putusannya selama ini, KPPU beberapa kali menyimpangi aturan Pasal 
47 ayat (2) huruf g, terutama pada besaran batas bawah. Sementara, untuk 
batas atasnya, tidak pernah disimpangi.

Beberapa putusan KPPU yang menyimpangi batas bawah tersebut adalah Putusan 
Perkara Nomor : 1/KPPU-L/2008 berkaitan dengan Tender Pengadaan Alat 
Kesehatan, Kedokteran dan KB Program Upaya Kesehatan Perorangan Badan 
Pengelolaan RSUD Dr. Soeselo Kab. Tegal Dana Tugas Pembantuan Tahun 2007 
dan Putusan Perkara Nomor: 6/KPPU-L/2007 tentang dugaan pelanggaran Pasal 
22 UU Persaingan Usaha dalam Tender Pengadaan Alat Pembasmi/Penyemprot 
Nyamuk (mesin fogging) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta 
Tahun 2006 (Perkara Fogging). Dalam Putusan Perkara Fogging tersebut, Majelis 
menyatakan Para Terlapor (Terlapor I s/d Terlapor V) dinyatakan terbukti secara 
sah dan meyakinkan melanggar UU Persaingan Usaha dan menjatuhkan hukuman 
kepada Para Terlapor dengan besaran denda yang bervariasi. Dari yang paling 
kecil, Rp 10 Juta sampai yang paling besar, yakni Rp 100 juta.

Adanya penyimpangan terkait besaran denda administratif yang telah diatur dengan 
jelas dalam UU Persaingan Usaha ini sangat menarik. Fitzgerald menyatakan salah 
satu sifat yang melekat pada perundang-undangan atau hukum tertulis adalah sifat 
otritatif dari rumusan-rumusan peraturannya. Namun demikian, pengutaraan 
dalan bentuk tulisan atau litera scripta itu sesungguhnya hanyalah bentuk saja dari 
usaha untuk menyampaikan sesuatu ide atau pikiran. Sehubungan dengan hal yang 
disebut belakangan ini orang suka menyebut tentang adanya semangat dari suatu 
peraturan14. Untuk melihat semangat dari peraturan ini, yakni UU Persaingan Usaha 
terutama yang menyangkut tentang denda, perlu rasanya melihat kebelakang. Pada 
saat pembuat UU yang memperdebatkan UU Persaingan Usaha. 

Jika melihat memorie van toelichting (nota pembahasan Undang-undang), 
pembentuk Undang-undang menyatakan penetapan angka (denda) yang tinggi 
mempunyai maksud atau latar belakang untuk menghukum seberat-beratnya 

13 Ibid, hal. 94
14 Ibid, hal. 93
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pelanggar hukum. Pertimbangan memberatkan dari segi ekonomi ini untuk 
efek jera15.

Meskipun terdapat penyimpangan dalam penjatuhan sanksi terkait pengenaan 
denda administratif, terutama peyimpangan batas bawah, penulis berpendapat 
apa yang dilakukan KPPU tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran 
hukum. Karena, putusan yang dijatuhkan haruslah efektif. Maksud efektif 
disini adalah; putusan tidak hanya menimbulkan efek jera, namun juga, 
putusan tersebut harus dapat dieksekusi. 

Yang dimaksud dengan dapat atau tidak dapatnya putusan tersebut dieksekusi 
dalam tulisan ini adalah dalam pendekatan besaran denda yang dijatuhkan. 
Contohnya, dalam suatu perkara tender dengan nilai tender Rp. 3 Miliar, 
Perusahaan A, B dan C terbukti melakukan persekongkolan. Jika menggunakan 
pendekatan yuridis normative semata, maka terhadap pelanggaran Pasal 22 
UU Persaingan Usaha tersebut, maka Perusahaan A, B dan C harus dijatuhi 
putusan bersalah dengan denda administratif Rp 1 Miliar. Padahal, obyek 
tender dalam perkara tersebut hanya Rp. 3 Miliar, dengan keuntungan yang 
mustahil mencapai angka Rp 1 Miliar. Jika pengaturan batas bawah dipatuhi 
tanpa interpretasi atau pertimbangan lain, maka Perusahaan A, B dan C 
harus dijatuhi hukuman denda minimal Rp 1 Miliar. Namun dengan nilai 
proyek atau tender yang hanya sebesar Rp 3 Miliar tersebut, mustahil untuk 
mendapatkan margin keuntungan hingga Rp 1 Miliar.

Meski besaran denda dapat disimpangi, penulis berpendapat bahwa selain 
KPPU harus dapat menguraikan alasannya secara filosofis, maka KPPU dalam 
putusannya harus melakukan perhitungan yang masuk akal dan sesuai dengan 
praktek bisnis yang berkembang dalam masyarakat. 

C. Penerbitan Pedoman Penghitungan Denda
Jika menyimak penjelasan diatas, maka kita menemukan adanya beberapa 
Putusan KPPU menyimpang dari ketentuan besaran denda administratif. Selain 
itu, juga ditemukan adanya ketidakkonsistenan dalam Putusan KPPU terkait 
dengan penentuan besaran denda administratif yang dijatuhkan.

Untuk melihat adanya ketidakkonsistenan tersebut dalam tulisan ini akan 
dilakukan uji konsistensi putusan KPPU terkait dengan besaran denda administratif 
yang dijatuhkan. Uji konsistensi ini dilakukan dengan membandingkan putusan 
KPPU dalam perkara yang mempunyai karakteristik yang sama.

Kesamaan karakteristik yang dimaksud adalah kesamaan pelanggaran Pasal 
dalam perkara yang diputus KPPU. Dalam tulisan ini akan dibandingkan 
beberapa perkara yang melanggar 3 (tiga) Pasal dalam UU Persaingan Usaha. 
Yaitu, Pasal 5, Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 UU Persaingan Usaha.    

15 Memorie van toelichting, hal. 1324
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Putusan yang akan dibandingkan dalam perkara pelanggaran Pasal 5 UU Persaingan 
Usaha adalah Putusan KPPU dalam Perkara Nomor : 26/KPPU-L/2007 terkait dengan 
dugaan pelanggaran Pasal 5 UU Persaingan Usaha tentang penetapan harga SMS 
off-net (short message service antar operator) yang dilakukan oleh para operator 
penyelenggara jasa telekomunikasi pada periode 2004 sampai dengan 1 April 2008 
(Perkara SMS) dan Perkara Nomor 28/KPPU-I/2007 berkaitan dengan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat dalam Jasa Pelayanan Taksi di Batam (Perkara Taxi Batam).

Pada Perkara SMS, ada 8 (delapan) Terlapor yang dinyatakan terbukti secara 
sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU Persaingan Usaha. Dari ke-delapan 
Terlapor tersebut, semua diberikan sanksi denda kecuali PT Smart Telecom 
(terlapor VIII). Adapun alasan Majelis tidak memberikan sanksi denda karena 
PT Smart Telecom merupakan operator seluler baru yang posisi tawarnya paling 
lemah. Sementara, pada Perkara Taxi Batam, Terlapor XII s/d Terlapor XXIII 
dan Terlapor XXVI, XXVII dan XXVIII  yang dinyatakan terbukti secara sah 
dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU Persaingan Usaha serta menghukum 
Terlapor XII s/d Terlapor XXIII untuk membayar secara tanggung renteng denda 
sebesar Rp. 1 Miliar jika tidak menghentikan pelanggarannya.

Perbedaan Majelis dalam menjatuhkan sanksi, terutama denda dalam dua 
perkara diatas menimbulkan pertanyaan. Mengapa operator seluler yang 
dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 UU 
Persaingan Usaha tidak mendapatkan hukuman denda sama sekali. Sementara, 
pada Perkara Taxi Batam, Terlapor yang kebanyakan adalah Koperasi Taxi 
yang sama-sama terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU 
Persaingan Usaha justru dihukum membayar denda sebesar Rp 1 Miliar secara 
tanggung renteng. Padahal jika dibandingkan, kita akan melihat perbedaan 
posisi dan status yang sangat jauh diantara Terlapor dalam Perkara SMS dan 
Terlapor dalam Perkara Taxi. Selain tidak mempertimbangkan azas hukum yang 
menyatakan equality before the law (Persamaan kedudukan di depan hukum), 
Majelis nampaknya tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan dari Para 
Terlapor baik dalam perkara SMS maupun dalam Perkara Taxi Batam. 

Perbedaan perlakuan cara menjatuhkan sanksi denda dalam perkara ini tentu 
menimbulkan kesan KPPU sangat tidak berpihak kepada masyarakat kecil. 
Padahal dengan jelas telah ditegaskan dalam UU Persaingan Usaha tentang 
azas dan tujuan adanya UU Persaingan Usaha.   

Putusan yang akan dibandingkan berikutnya adalah perkara pelanggaran 
Pasal 19 huruf d UU Persaingan Usaha. Pada perbandingan ini Putusan KPPU 
yang akan dibandingkan adalah Putusan  dalam Perkara Tegal dan Perkara 
Nomor : 02/KPPU-L/2006 tentang dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d UU 
Persaingan Usaha berkaitan dengan penunjukan langsung Landor (branding 
consultant) pada perubahan logo Pertamina oleh PT. Pertamina (Persero). 

Pada Perkara Logo Pertamina, Majelis menyatakan PT. Pertamina (Persero) 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d UU 
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Persaingan Usaha dan menghukum Pertamina membayar denda Rp 1 Miliar. 
Lagi-lagi, dengan membandingkan dua putusan ini akan terlihat perbedaan 
dengan disparitas yang cukup besar dalam menjatuhkan besaran denda.

Putusan yang akan dibandingkan dalam perkara pelanggaran Pasal 22 UU 
Persaingan Usaha adalah Putusan KPPU dalam Perkara Nomor : 14/KPPU-
L/2007 tentang Dugaan Pelanggaran UU Persaingan Usaha berkaitan dengan 
Pelaksanaan Tender Pekerjaan Multi Years Tahun Anggaran 2006-2008 
Kabupaten Siak, Propinsi Riau (Perkara Siak) dan Perkara Nomor : 1/KPPU-
L/2008 berkaitan dengan Tender Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan 
KB Program Upaya Kesehatan Perorangan Badan Pengelolaan RSUD Dr. 
Soeselo Kab. Tegal Dana Tugas Pembantuan Tahun 2007 (Perkara Tegal).

Pada Perkara Siak, Majelis menyatakan Terlapor IX dan Terlapor X terbukti secara 
sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha dan menghukum 
keduanya membayar denda sebesar Rp. 2 Miliar secara tanggung renteng. 
Sementara, pada Perkara Tegal, Terlapor I s/d Terlapor IV terbukti secara sah dan 
meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha, namun tidak menghukum 
mereka untuk membayar denda sama sekali. Para Terlapor ( Terlapor I s/d Terlapor 
III) pada Perkara Tegal hanya dijatuhi sanksi tidak boleh mengikuti tender di RSUD 
Dr. Soeselo, Kabupaten Tegal selama jangka waktu 1 (satu) tahun. 

Mirip dengan perbandingan penjatuhan sanksi dalam Perkara SMS dan 
Perkara Taxi Batam, pada Perkara Siak dan Perkara Tegal ini terdapat 
disparitas penjatuhan hukuman denda yang sangat signifikan. Terlapor pada 
Perkara Siak dan Perkara Tegal yang sama-sama terbukti secara sah dan 
meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha ada yang didenda dan 
ada yang tidak mendapatkan hukuman denda sama sekali.

Sekali lagi, disparitas putusan yang teramat jauh ini menimbulkan pertanyaan. 
Apa alasan Majelis? Menjadi sulit dijawab ketika Majelis dalam pertimbangan 
Putusannya tidak menjelaskan lebih jauh mengapa terlapor didenda, dan sebaliknya, 
mengapa Terlapor yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 
UU Persaingan Usaha tidak dihukum denda serupiah pun.  

Melihat perbandingan Putusan KPPU pada beberapa putusan diatas, kita 
dapat mengetahui adanya ketidakkonsistenan KPPU dalam menentukan 
besaran denda administratif yang dijatuhkan. Selain perbedaan dari segi 
jumlah denda yang dijatuhkan, terdapat perbedaan mekanisme siapa yang 
bertanggungjawab membayar denda.   

Seperti yang telah dijelaskan diatas, penulis menilai ketidakkonsistenan pada 
Putusan KPPU tersebut dapat dipahami jika terdapat alasan yang sifatnya 
logis dan mempertimbangkan efektifitas dari Putusan.

Meski ketidakkonsistenan tersebut dapat dibenarkan, namun masyarakat 
tentu memerlukan adanya kepastian hukum untuk menjamin tercapainya 
keadilan. Meski banyak pakar hukum yang menyatakan kepastian hukum 
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tidak menjamin adanya keadilan, namun penulis berpendapat kepastian 
hukum lebih menjamin dan lebih mendekati keadilan. Selain mendekati 
keadilan, kepastian hukum diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan-
penyimpangan yang digunakan dengan mengatasnamakan diskresi pejabat 
yang berwenang menjatuhkan putusan.

Untuk meminimalisir timbulnya ketidakkonsistenan tersebut, maka KPPU perlu 
menerbitkan suatu pedoman penghitungan denda. Dengan adanya pedoman ini, 
maka setiap Putusan KPPU dapat lebih menjamin kepastian hukum, karena besaran 
denda yang akan dijatuhkan dapat diprediksi sebelumnya dan yang lebih penting 
lagi Putusan tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya Pedoman 
Penghitungan Denda, penjatuhan sanksi denda kepada Terlapor akan menjauhkan 
KPPU dari anasir-anasir negatif dalam setiap penjatuhan putusannya. 

Selain itu, Penerbitan Pedoman Penghitungan Denda ini dapat memudahkan tugas 
KPPU maupun pihak lain yang terkait. Misalnya saja Terlapor. Seperti yang telah 
dibahas diatas, ketika membandingkan beberapa putusan, ada beberapa Terlapor 
yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar UU Persaingan 
dan dihukum membayar denda sejumlah tertentu secara tanggung-renteng. 

Penjatuhan hukuman secara tanggung renteng ini kelak akan menimbulkan 
perdebatan. Bukan hanya di pihak penegak hukum, namun juga pihak Para Terlapor. 
Bagaimana menghitung beban denda masing-masing Terlapor. Berapa besarnya, 
bagaimana menghitungnya, jelas akan menimbulkan dampak dan kesulitan-
kesulitan dikemudian hari. Walaupun kesannya teknis, namun hal tersebut menjadi 
sangat signifikan dalam hal menjamin tingkat efektifitas sebuah putusan. 

Penerbitan Pedoman Penghitungan Denda ini tidak dimaksudkan untuk 
mengecilkan atau membatasi kebebasan ruang gerak KPPU dalam peran 
penegakan hukumnya. 

Pada Pedoman Penghitungan Denda, dapat diatur juga klausula pengecualian 
atau klausula hal-hal atau situasi yang dapat dipertimbangkan oleh KPPU 
dalam menjatuhkan besaran denda ketika memutus sebuah perkara.

Penerbitan Pedoman Penghitungan Denda ini pada dasarnya mempunyai dasar 
hukum yang kuat dalam UU Persaingan Usaha, yakni tersebut dalam Pasal 
35 huruf f16. Bahkan jika kita perhatikan, KPPU telah membuat Pedoman 
Pasal UU Persaingan Usaha. Misalnya saja, Pedoman Pasal 22 UU Persaingan 
Usaha terkait dengan persekongkolan tender.

Selain itu, jika dilacak kebelakang pembentuk Undang-undang pada dasarnya 
sempat memperdebatkan tentang bagaimana mekanisme penghitungan denda 
persaingan usaha tersebut dijatuhkan17.

16 Pasal 35 huruf f UU Persaingan Usaha menyatakan, Tugas Komisi meliputi: f) menyusun pedoman 
dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini. 

17 Memorie van toelichting pada hal. 1324 menyatakan, sedangkan untuk mekanisme penghitungannya 
ada wacana untuk menambahkan denda yang ada dengan ditambah 3 (tiga) kali dari keuntungan 
yang didapat dari hasil atau perolehan pelanggar UU Persaingan Usaha.
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IV.
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
BERDASARKAN pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 
dalam beberapa putusannya, KPPU menjatuhkan hukuman berupa denda 
administratif yang besarannya berbeda antara perkara satu dengan perkara 
lainnya. Perbedaannya atau disparitas besaran denda dalam putusan bahkan bisa 
dikatakan cukup jauh, meskipun karakteristik perkaranya hampir mirip.

Perbedaan ini terjadi karena masing-masing Anggota Majelis Komisi tentu 
memiliki pertimbangan yang berbeda antara satu anggota KPPU dengan 
anggota KPPU lainnya. Sementara UU Persaingan Usaha tidak mengatur 
bagaimana mekanisme penghitungan denda. 

Besarnya disparitas dalam menentukan besaran denda ini tentu menimbulkan 
pertanyaan-pertanyaan yang bernada minor yang pada akhirnya akan 
dirasakan cukup mengganggu.

Hal paling buruk yang terjadi akibat ketiadaan mekanisme penghitungan denda 
adalah ketidakpercayaan masyarakat dan atau pelaku usaha yang merasa 
dirugikan atas ketidakkonsistenan KPPU dalam menentukan besaran denda.
  

B. Saran
Terkait dengan permasalahan yang ada dalam menentukan besaran denda 
administratif, maka Penerbitan Pedoman Penghitungan Denda adalah langkah 
terbaik yang dapat ditempuh oleh KPPU. Penerbitan Pedoman Penghitungan 
Denda dapat diatur bagaimana mekanisme menghitung besaran denda yang dapat 
dijatuhkan kepada Terlapor dengan mengatur hal-hal teknis misalnya; menerapkan 
mekanisme penghitungan yang berbeda untuk setiap pasal pelanggaran, atau 
memberikan penghitungan yang berbeda atau memberatkan kepada pelaku usaha 
yang beberapa kali melakukan pelanggaran UU Persaingan Usaha. 

Penerbitan Pedoman ini secara hukum tidak menjadi persoalan, karena UU 
Persaingan Usaha memberikan dasar hukum yang cukup kuat kepada KPPU 
untuk menerbitkan Pedoman yang dimaksud. Dengan diterbitkannya Pedoman 
Penghitungan Denda ini, peran, ruang gerak dan independensi KPPU tidak akan 
secara serta merta akan dibatasi. Justru penerbitan Pedoman ini akan membantu 
pelaksanaan tugas KPPU.
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ABSTRAKSI

Dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak diatur mengenai upaya hukum 

Peninjauan Kembali, namun dalam Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan 
Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU dalam Pasal 8 

Ketentuan Penutup menyebutkan kecuali ditentukan lain dalam dalam 
Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum Acara Perdata yang berlaku 

diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri.

Dengan adanya Pasal peralihan tersebut membuat penafsiran yang 
berbeda-beda baik oleh KPPU sendiri dan Pelaku Usaha khususnya 

yang ingin mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Di satu sisi 
dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur sama sekali mengenai 
adanya upaya hukum Peninjauan Kembali dan di sisi lain dengan adanya 
Pasal Peralihan dalam Perma No. 3 Tahun 2005 tersebut memungkinkan 

untuk dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali. 

Ditempuhnya upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali 
mengakibatkan Putusan KPPU tidak segera memiliki kekuatan hukum 

yang tetap, sehingga tidak sesuai dengan semangat yang dituangkan 
dalam tata cara penanganan perkara persaingan usaha yang diatur dalam 

UU No. 5 Tahun 1999 yang menginginkan segera adanya kepastian 
hukum bagi pelaku usaha. Disamping itu adanya upaya hukum PK yang 
dilakukan oleh KPPU terhadap Putusan MA, dapat menjadi pemicu bagi 
Para Terlapor dalam putusan-putusan KPPU yang telah dikuatkan oleh 

MA untuk mengajukan upaya hukum yang serupa.
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I.
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
UPAYA hukum pengajuan keberatan merupakan hak dari setiap pelaku usaha 
yang tidak menerima Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)1. 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara sederhana mengatur pengajuan 
keberatan bagi pelaku usaha yang tidak dapat menerima sanksi yang dijatuhkan 
oleh KPPU. Pengajuan keberatan oleh pelaku usaha kepada Pengadilan Negeri 
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan 
putusan, dan diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum 
usaha pelaku usaha2. Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku 
usaha tersebut dalam waktu 14 (empat belas) sejak diterimanya keberatan 
tersebut, dan harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari 
sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut3. Pihak yang keberatan 
terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah 
Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari, dan Mahkamah Agung harus 
memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan 
kasasi diterima4. 

Adanya pembatasan waktu pemeriksaan dalam proses keberatan tersebut, 
baik di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, menunjukkan 
bahwa pembuat undang-undang menghendaki agar putusan dapat diberikan 
secara adil, efisien, cepat, dengan biaya ringan, dan proses transparan yang 
merupakan hal ideal yang diharapkan oleh dunia bisnis, dengan tujuan 
memberikan kepastian hukum dalam berusaha. Sayangnya, upaya tersebut 
tidak dibarengi dengan pengaturan yang jelas, apakah ada upaya hukum 
peninjauan kembali dikenal dalam hukum persaingan usaha? 

1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Keberatan 
Terhadap Putusan KPPU, Perma No. 3/2005, Pasal 1 butir (1).

2 Lihat Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 1 angka 19 Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3 Lihat Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4 Lihat Pasal 45 ayat (3) dan (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
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Dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak diatur mengenai upaya hukum Peninjauan 
Kembali, namun dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan 
Terhadap Putusan KPPU dalam Pasal 8 Ketentuan Penutup menyebutkan 
kecuali ditentukan lain dalam dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum 
Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri.

Dengan adanya Pasal peralihan tersebut membuat penafsiran yang berbeda-
beda baik oleh KPPU sendiri dan Pelaku Usaha khususnya yang ingin 
mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Di satu sisi dalam UU No. 
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat tidak mengatur sama sekali mengenai adanya upaya hukum 
Peninjauan Kembali dan di sisi lain dengan adanya Pasal Peralihan dalam 
Perma No. 3 Tahun 2005 tersebut memungkinkan untuk dilakukan upaya 
hukum Peninjauan Kembali. 

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan 
penulisan Kertas Kerja Staf Sekretariat yang berjudul ”Analisis Yuridis Upaya 
Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Mahkamah Agung No 02 
K/KPPU/2006 (Putusan Mahkamah Agung Tentang Riau Multiyears).”

B. Perumusan Masalah
Bertolak dari uraian mengenai latar belakang penulisan Kertas Kerja Staf 
Sekretariat tersebut di atas, maka disusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Hal-hal apa saja yang menjadi Pertimbangan Mahkamah Agung atas 
Putusan Mahkamah Agung No. 02 K/KPPU/2006?

2. Dasar Hukum pengaturan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali 
terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 02 K/KPPU/2006?

3. Hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan Tidak perlunya mengajukan 
upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah 
Agung No. 02 K/KPPU/2006?

C. Tujuan Penulisan
Penulisan Kertas Kerja Staf Sekretariat ini dimaksudkan untuk memperoleh 
data dan informasi yang berkaitan dengan perlu tidaknya pengajuan upaya 
hukum luar biasa Peninjauan Kembali

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung (Judex Iuris) atas 
Putusan Mahkamah Agung No. 02 K/KPPU/2006.
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2. Untuk mengetahui dasar hukum pengaturan upaya hukum Peninjuan 
Kembali.

3. Untuk memaparkan pertimbangan-pertimbangan perlu tidaknya KPPU 
mengajukan upaya hukum peninjauan atas Putusan Mahkamah Agung 
No. 02 K/KPPU/2006.

D. Sistematika Penulisan
Penulisan Kertas Kerja Staf Sekretariat ini disusun dalam 4 (empat) bab, 
dimana setiap bab dibagi-bagi dalam beberapa sub bab. Materi yang dibahas 
dalam setiap bab akan diberi gambaran secara umum dan jelas, maka dibuat 
sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan 
 Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan. 

Bab II Kerangka Teori dan Metode Penelitian
 Pada bab ini akan dibahas Kerangka Teori dan Metode Penelitian

Bab III Pembahasan Hasil Penelitian 
 Pada bab ini akan diuraikan tentang tinjauan yuridis pengajuan 

upaya hukum peninjauan kembali, analisis Putusan Mahkamah 
Agung No. 02 K/KPPU/2006 dan Perlu tidaknya mengajukan upaya 
hukum Peninjaun Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung 
No. 02 K/KPPU/2006.

Bab IV Kesimpulan dan Saran 
 Pada bab ini akan dibahas kesimpulan yang merupakan kristalisasi 

hasil analisis dan interpretasi melalui rumusan dalam bentuk 
pernyataan. Saran merupakan usulan yang menyangkut aspek 
operasional, kebijakan maupun konseptual yang bersifat konkrit, 
realistik, bernilai praktis dan terarah.
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II.
KERANGKA TEORI DAN
METODE PENELITIAN

A. Kerangka Teori
TEORI hukum berfungsi menganalisis pengaturan dan implementasi doktrin 
serta asas-asas hukum universal yang dimaksudkan untuk menciptakan 
persaingan sehat, serta implementasi makna demokrasi ekonomi yang 
bersumber dari UUD 19455. 

Dalam menganalisis Analisis Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali 
Terhadap Putusan Mahkamah Agung No 02 K/KPPU/2006. Penulis mencoba 
menerapkan teori alasan-alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali adalah 
sebagai berikut:

1. Apabila putusan didasarkan pada:
 a.   Suatu kebohongan, atau
 b.   Suatu tipu muslihat pihak lawan, atau
 c.   Bukti-bukti palsu

 Kebohongan atau tipu muslihat itu diketahui setelah perkaranya diputus. 
Tenggang waktu mengajukan Peninjauan Kembali adalah 180 hari sejak 
diketahui kebohongan, atau tipu muslihat6.

2. Apabila setelah perkara diputus ditemukan novum
 Ketika perkara telah diputus barulah ditemukan bukti-bukti yang 

menentukan7.

3. Apabila telah dikabulkan 
 a.   Suatu hal yang tidak dituntut;
 b.   Lebih daripada yang dituntut8.

4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus, tanpa 
dipertimbangkan sebab-sebabnya9.

5 Ibrahim Johnny, Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, 
Edisi Pertama (Malang:Bayumedia Publishing, 2007), hal. 53

6 Prinst Darwan, Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Edisi kedua (Bandung: PT Citra 
Aditya Bakti, 1996), hal. 222.

7 Ibid, hal. 222
8 Ibid, hal 223
9 Ibid, hal. 223
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5. Putusan bertentangan satu sama lain10

6. Apabila dalam suatu putusan terdapat 
 a.   Suatu kekhilafan hakim; atau
 b.   Suatu kekeliruan yang nyata11.

B. Metode Penelitian
Penulisan Staf Report ini akan menggunakan Metode Penelitian sebagai berikut:

1. Objek Penulisan 
 Kertas Kerja Staf Sekretariat tentang ”Analisis Yuridis Upaya Hukum Peninjauan 

Kembali Terhadap Putusan Mahkamah Agung No 02 K/KPPU/2006 (Putusan 
Mahkamah Agung Tentang Riau Multiyears)” merupakan suatu penelitian 
yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis kepada kaidah-kaidah 
atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan. Penelitian ini bersifat Preskriptif, yang artinya penelitian yang 
ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan 
untuk mengatasi masalah-masalah tertentu12. Sebagai suatu penelitian yuridis 
normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis norma hukum. Dengan 
demikian obyek yang dianalisis adalah norma hukum, baik dalam peraturan 
perundang-undangan yang secara konkrit ditetapkan oleh hakim maupun 
KPPU, dalam kasus-kasus yang diputuskan di lembaga-lembaga tersebut.

 Pemahaman yang mendalam mengenai norma-norma serta pengaturan tentang 
upaya hukum peninjauan Kembali dikaji dengan mendasarkan UU Nomor 5 
Tahun 1999 dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. 

2. Data 
 Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. 

 Data kepustakaan digolongkan dalam dua bahan hukum, yaitu bahan-
bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan 
hukum primer meliputi produk lembaga legislatif. Dalam hal ini, bahan 
yang dimaksud adalah UU Nomor 5 Tahun 1999 serta Putusan KPPU. 

 Bahan-bahan hukum primer lainnya adalah Putusan KPPU, Putusan 
Pengadilan Negeri, dan Putusan Mahkamah Agung. Sedangkan bahan 
hukum sekunder meliputi tulisan-tulisan, makalah dalam jurnal, buku-
buku tentang hukum persaingan.

 Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan 
dilakukan melalui akses  data internet.

10 Ibid, hal. 223
11 Ibid, hal. 224
12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. III (Jakarta: UI Press, 2005), hal. 10.
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 Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, artinya data kepustakaan 
dianalisis secara mendalam, holistik, dan komprehensif. Penggunaan metode 
analisis secara kualitatif didasarkan pada pertimbangan, yaitu pertama, data 
yang dinalisis beragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan 
lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan. Kedua, sifat dasar data 
yang dianalisis adalah menyeluruh (comprehensive) dan merupakan satu 
kesatuan bulat (holistic). Hal ini ditandai dengan keanekaragaman datanya 
serta memerlukan informasi yang mendalam (indepth information).
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III.
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A.  Putusan KPPU No. 06/KPPU-I/2005, Putusan Pengadilan Negeri  
No. 01/Pdt/KPPU/2006/PN.Jkt.Tim dan Putusan Mahkamah 
Agung No. 02 K/KPPU/2006 Terkait Tender Multiyears Riau
BERIKUT akan dipaparkan secara garis besar Putusan KPPU No. 06/
KPPU-I/2005 tentang tender pengadaan barang/jasa pemerintah Program 
Pembangunan Jalan/Jembatan Tahun Jamak (multi years) di lingkungan Dinas 
Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau yang terdiri dari 9 paket 
tender. Berdasarkan bukti–bukti yang telah dihasilkan dari pemeriksaan dan 
penyelidikan atas perkara ini, Majelis Komisi memutuskan13:

a. Menyatakan Terlapor X Ir. S.F. Hariyanto (Ketua Panitia Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Dinas Permukiman dan Prasarana 
Wilayah (bidang prasarana jalan) Program multi years Sumber Dana APBD 
Propinsi Riau Tahun 2004) secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 
22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;

b. Menyatakan Terlapor I PT Waskita Karya (Persero) , Terlapor II PT Hutama 
Karya  (Persero), Terlapor III PT Wijaya Karya (Persero), Terlapor IV PT 
Pembangunan Perumahan (Persero), Terlapor V PT Adhi Karya (Persero) 
Tbk, Terlapor VI PT Istaka Karya (Persero) Tbk, Terlapor VII PT Harap 
Panjang, Terlapor VIII PT Modern Widya Technical, Terlapor IX PT 
Anisa Putri Ragil dan Terlapor XI PT Duta Graha Indah secara sah dan 
meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;

c. Menghukum Terlapor II PT Hutama Karya (Persero) dan Terlapor XI PT 
Duta Graha Indah untuk menghentikan kegiatan pembangunan jalan Sei 
Akar - Bagan Jaya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya 
petikan putusan ini;

d. Menghukum Terlapor VIII PT Modern Widya Technical dan Terlapor IX PT 
Anisa Putri Ragil untuk menghentikan pembangunan jalan Sei Pakning - Teluk 
Mesjid - Sp. Pusako selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya 
petikan putusan ini;

13 Lihat Putusan KPPU No. 06/KPPU-I/2005
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e. Menghukum Terlapor I PT Waskita Karya (Persero) untuk membayar 
denda sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) 
yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara 
bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di 
Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan 
kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak 
diterimanya petikan putusan ini;

f. Menghukum Terlapor III PT Wijaya Karya (Persero) untuk membayar 
denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) 
yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara 
bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di 
Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan 
kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak 
diterimanya petikan putusan ini;

g. Menghukum Terlapor IV PT Pembangunan Perumahan (Persero) untuk 
membayar denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) yang 
harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara 
bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di 
Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan 
kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak 
diterimanya petikan putusan ini;

h. Menghukum Terlapor V PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk membayar 
denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang harus 
disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan 
pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di 
Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan 
kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak 
diterimanya petikan putusan ini;

i. Menghukum Terlapor VI PT Istaka Karya (Persero) Tbk untuk membayar 
denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang harus 
disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan 
pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di 
Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan 
kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak 
diterimanya petikan putusan ini;

j. Menghukum Terlapor VII PT Harap Panjang untuk membayar denda 
sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) yang harus disetorkan ke 
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Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen 
Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta 
Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya petikan putusan ini;

k. Melarang Terlapor II PT Hutama Karya (Persero) untuk mengikuti tender 
pada proyek pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di 
Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau sebagaimana 
dimaksud dalam Putusan ini baik secara sendiri maupun melalui kerjasama 
operasi dengan pihak manapun;

l. Melarang Terlapor VIII PT Modern Widya Technical untuk mengikuti 
tender pada proyek pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi years) 
di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau sebagaimana 
dimaksud dalam Putusan ini baik secara sendiri maupun melalui kerjasama 
operasi dengan pihak manapun;

m. Melarang Terlapor IX PT Anisa Putri Ragil untuk mengikuti tender pada 
proyek pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di Dinas 
Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau sebagaimana dimaksud 
dalam Putusan ini baik secara sendiri maupun melalui kerjasama operasi 
dengan pihak manapun;

n. Melarang Terlapor XI PT Duta Graha Indah untuk mengikuti tender pada 
proyek pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di Dinas 
Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau sebagaimana dimaksud 
dalam Putusan ini baik secara sendiri maupun melalui kerjasama operasi 
dengan pihak manapun.

Terlapor selanjutnya mengajukan upaya hukum Keberatan ke Pengadilan 
Negeri Jakarta Timur dengan Putusan No. 01/Pdt/KPPU/2006/PN.Jkt.Tim, 
yang amar putusannya sebagai berikut14:

a. Menyatakan menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan 
I s/d XI;

b. Menyatakan Pemohon Keberatan I s/d XI adalah Pemohon Keberatan 
yang baik dan benar menurut hukum;

c. Menyatakan Pemohon Keberatan I s/d XI tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan perbuatan persekongkolan yang mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

d. Menyatakan batal demi hukum Putusan KPPU No. 06/KPPU-I/2005 
tanggal 27 September 2005 dengan segala akibat hukumnya;

e. Menghukum Termohon Keberatan (KPPU) untuk membayar semua biaya 

14 Putusan Pengadilan Negeri No. 01/Pdt/KPPU/2006/PN.Jkt.Tim
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yang timbul dalam perkara ini Rp 13.614.000 (tiga belas juta enam ratus 
empat belas ribu rupiah).

Mengenai analisis Putusan Pengadilan Negeri, penulis hanya akan 
mengemukakan hal-hal yang bersifat substantif saja, sebagai berikut:

a. Pengadilan Negeri berpendapat baik secara absolut maupun relatif, 
Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara permohonan 
keberatan ini15;

b. Pengadilan Negeri berpendapat kesalahan penyebutan tanggal pembacaan 
putusan yang seharusnya 27 September 2005, ditulis tanggal 27 September 
2004, tidak dapat diralat oleh Panitera perkara, tetapi hanya dapat diralat 
oleh pengadilan tingkat banding dan atau kasasi. Apalagi putusan tersebut 
sebelumnya sudah diterima oleh pihak-pihak bersengketa16;

c. Pengadilan Negeri berpendapat ada beberapa dokumen surat keputusan 
KPPU yang tidak ditemukan dan tidak dijelaskan secara substansial 
permasalahannya, dimana hal tersebut hanya ditemukan dalam penjelasan 
terhadap putusan KPPU oleh kuasanya, padahal penjelasan dari kuasa 
KPPU tidak termasuk dalam putusan KPPU, hal mana tidak sesuai dengan 
Pasal 5 ayat (4) Perma No. 3 Tahun 20017;

d. Pengadilan Negeri berpendapat KPPU melampaui tenggang waktu 
pemeriksaan18; 

e. Pengadilan Negeri berpendapat KPPU salah dalam pertimbangan hukum yang 
menyatakan Panitia menfasilitasi pemenang tender dengan cara: a) pengunduran 
waktu pengembalian dokumen penawaran, b) menentukan pemenang tidak 
berdasarkan harga penawaran paling rendah, dan c) melakukan klarifikasi 
penawaran harga dengan cara tidak sesuai ketentuan19.

f. Pengadilan Negeri berpendapat KPPU kurang memberi pertimbangan 
mengenai apakah Ketua Panitia Tender sebagai pihak lain telah melakukan 
kegiatan dalam bidang ekonomi sebagaimana yang dituntut oleh undang-
undang, dan berpendapat bahwa panitia tender diproses sebagai pihak lain 
dalam kapasitas sebagai saksi, dan bukan sebagai pihak yang dihukum 
dalam amar putusan KPPU20.

g. Pengadilan Negeri berpendapat KPPU tidak melakukan pemeriksaan secara 
patut, karena melakukan pemeriksaan dengan hanya dihadiri oleh 3 orang 
Anggota Komisi21;

15 Lihat: Putusan 01/Pdt/KPPU/2006/PN.Jkt.Tim, hal. 378-379.  
16 Lihat: Putusan 01/Pdt/KPPU/2006/PN.Jkt.Tim, hal. 383.
17 Lihat: Putusan 01/Pdt/KPPU/2006/PN.Jkt.Tim, hal. 384. 
18 Lihat: Putusan 01/Pdt/KPPU/2006/PN.Jkt.Tim, hal. 384.
19 Lihat: Putusan 01/Pdt/KPPU/2006/PN.Jkt.Tim, hal. 384.- 386
20 Lihat: Putusan 01/Pdt/KPPU/2006/PN.Jkt.Tim, hal. 384 - 386
21 Lihat: Putusan 01/Pdt/KPPU/2006/PN.Jkt.Tim, hal. 388.
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h. Pengadilan Negeri berpendapat KPPU salah mempertimbangkan tenggang 
waktu pengajuan masa sanggah22;

i. Pengadilan Negeri berpendapat unsur persekongkolan dalam Pasal 22 UU 
No. 5 Tahun 1999 telah diberi definisi yang tidak dapat ditafsirkan lain 
oleh KPPU23;

j. Pengadilan Negeri berpendapat putusan KPPU bertentangan dengan 
Keppres No. 80 Tahun 2003 karena telah menghukum Ketua Panitia, Ir. 
S.F. Hariyanto secara pribadi untuk dan atas nama panitia24;

k. Pengadilan Negeri berpendapat unsur bersekongkol dengan pihak lain 
untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan, karena unsur persekongkolan dalam Pasal 1 
angka 8 tidak ada relevansinya dengan unsur tender dalam Pasal 2225;

l. Pengadilan Negeri berpendapat karena unsur bersekongkol tidak terbukti, 
maka akibat hukum tidak menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat, 
karenanya unsur persaingan usaha tidak sehat dinyatakan tidak terpenuhi26.

KPPU kemudian mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung 
dengan Putusan Mahkamah Agung No. 02K/KPPU/2006 tertanggal 5 Februari 
2007 amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISI PENGAWAS 
PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA;

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 01/Pdt/
KPPU/2006/PN.Jkt.Tim tanggal 11 April 2006 sehingga selengkapnya 
berbunyi:

- Mengabulkan permohonan dari para Pemohon Keberatan I sampai 
dengan XI;

- Menyatakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 
tidak berwenang untuk menyelidik, memeriksa dan memutus atas 
Pemohon Keberatan X;

- Menyatakan Pemohon Keberatan I sampai dengan IX dan Pemohon 
Keberatan XI tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 
tahun 1999;

- Menyatakan batal Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
Republik Indonesia No. 06/KPPU-I/2005 tanggal 27 September 2005 
dengan segala akibat hukumnya;

22 Lihat: Putusan 01/Pdt/KPPU/2006/PN.Jkt.Tim, hal. 389.
23 Lihat: Putusan 01/Pdt/KPPU/2006/PN.Jkt.Tim, hal. 393.
24 Lihat: Putusan 01/Pdt/KPPU/2006/PN.Jkt.Tim, hal. 393
25 Lihat: Putusan 01/Pdt/KPPU/2006/PN.Jkt.Tim, hal. 204
26 Lihat: Putusan 01/Pdt/KPPU/2006/PN.Jkt.Tim, hal. 393. 
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- Menghukum Termohon Keberatan (KPPU) untuk membayar biaya perkara 
dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).27

Mengenai analisis Putusan Mahkamah Agung Tersebut, penulis akan 
mengemukakan hal-hal  sebagai berikut:

1. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 
02 K/KPPU/2006 menyebutkan: 

 “bahwa Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 “melarang pelaku 
usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan 
pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 
tidak sehat”, karena itu setelah KPPU melakukan penyelidikan dan atau 
pemeriksaan serta menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 36 huruf c dan d Undang-Undang No. 
5 Tahun 1999, lalu KPPU memanggil pelaku usaha yang diduga telah 
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini (Pasal 36 
huruf e Undang-Undang No.5 Tahun 1999), dengan demikian KPPU tidak 
berwenang melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang dugaan 
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat atas pihak lain di 
luar pelaku usaha (i.c. Termohon Kasasi/ Pemohon Keberatan X), kecuali 
sebagai saksi ataupun hanya memberikan keterangan)”.28 

 Pendapat dan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung terkait 
dengan kewenangan KPPU dalam penerapan Pasal 22 Undang-Undang No. 
5 Tahun 1999 merupakan kekeliruan yang nyata. Hal tersebut didasarkan 
atas alasan hukum, yaitu:

a. Sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999, 
berbunyi: 

 ”Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur 
dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

b. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol menurut Buku Pedoman 
mengenai Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dikeluarkan 
oleh KPPU adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan 
pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya 
memenangkan peserta tender tertentu. Kegiatan persekongkolan 
dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, 
persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal 
dan vertikal.29

27 Lihat: Putusan Mahkamah Agung N0. 02 K/KPPU/2006, hal. 343-344
28 Lihat: Putusan Mahkamah Agung N0. 02 K/KPPU/2006, hal. 341-342
29 Bab IV Buku Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
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c. Unsur bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang 
No. 5 Tahun 1999 antara lain dapat berupa:

(1) kerjasama antara dua pihak atau lebih;

(2) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan 
penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;

(3) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;

(4) menciptakan persaingan semu;

(5) menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;

(6) tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau 
sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk 
mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;

(7) pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau 
pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku 
usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.

d. sedangkan pengertian pihak lain adalah para pihak (vertikal dan 
horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan 
persekongkolan tender, baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan 
atau subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.

e. Bahwa dalam perkara tersebut, pihak lain yang terlibat dan terkait dalam 
proses tender adalah Ir. S.F. Hariyanto selaku Ketua Panitia Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana 
Wilayah Propinsi Riau semula sebagai Pemohon Keberatan X, Termohon 
Kasasi, sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali X.

f. Bahwa disamping itu, pengertian tender menurut penjelasan Pasal 22 
Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menyebutkan: 

 “Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu 
pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan 
jasa”.

g. Atas dasar uraian tersebut di atas, maka penerapan ketentuan Pasal 
22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 berlaku juga terhadap Ir. S.F. 
Hariyanto sebagai pihak lain yang terlibat dan terkait dalam proses 
tender perkara a quo.

h. Dengan demikian, berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur pada 
Pasal 36  Undang-undang No. 5 Tahun 1999, maka KPPU berwenang 
memanggil, melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang 
dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, baik 
terhadap pelaku usaha maupun terhadap pihak lain di luar pelaku usaha, 
dalam perkara a quo, yaitu Pemohon Keberatan X/ Termohon Kasasi/ 
Termohon Peninjauan Kembali X. 
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2. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 
02 K/KPPU/2006 menyebutkan: 

 “bahwa apalagi perbuatan dan atau perjanjian yang dilakukan oleh 
Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan X yang adalah Ketua Panitia 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Pemukiman 
dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau (Bidang Prasarana Jalan) bertujuan 
melaksanakan peraturan perundang-undangan seperti yang dimaksud oleh 
Pasal 50 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sehingga dikecualikan 
dari ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999”30 

 Terdapat kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Putusan 
Judex Juris dalam penerapan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 
tersebut. Hal tersebut didasarkan atas alasan hukum, yaitu :

a. Sesuai ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999, 
berbunyi:

 “Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah perbuatan 
dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berlaku”.

b. Perbuatan dan atau perjanjian yang dilakukan oleh Ketua Panitia 
Pengadaan Barang/Jasa (in cassu, Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan 
X) tidak selalu dan pasti bertujuan melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah 
terhadap pihak lain yang terbukti melakukan persekongkolan tersebut 
tidak dapat diperiksa dan bukan kewenangan KPPU?. 

3. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 
02 K/KPPU/2006 menyebutkan: 

 ”bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan atau konspirasi usaha 
menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, adalah 
“bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha 
lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan 
pelaku usaha yang bersekongkol”, sedangkan yang dimaksud dengan “pihak 
lain”, dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dapat berarti 
pelaku usaha lainnya ataupun subyek hukum lain yang bukan pelaku usaha, 
namun pihak lain  yang bukan pelaku usaha tidak dapat diperiksa karena 
dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”31  

 Terdapat kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Putusan Judex 
Juris terkait dengan penerapan Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 5 
Tahun 1999 dalam perkara tender menurut Pasal 22 Undang-undang No. 
5 Tahun 1999. Hal tersebut didasarkan atas alasan hukum, yaitu:

30 Lihat: Putusan Mahkamah Agung N0. 02 K/KPPU/2006, hal. 342
31 Lihat: Putusan Mahkamah Agung N0. 02 K/KPPU/2006, hal. 342
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a. Pengertian persekongkolan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang 
No. 5 Tahun 1999 merupakan pengertian persekongkolan secara umum, 
sedangkan penerapannya (Pasal 1 angka 8) lebih ditujukan kepada 
kegiatan persekongkolan dengan maksud untuk menguasai pasar 
bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

b. Sangat berbeda dan tidak sama pengertian persekongkolan yang terkait 
dengan tender sebagaimana dimaksud dan diatur menurut ketentuan 
Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, berbunyi: 

 ”Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur 
dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

c. Pengertian tender menurut penjelasan Pasal 22 Undang-undang No. 5 
Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu 
pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan 
jasa. Dengan demikian, pengertian bersekongkol terkait dengan tender 
sebagaimana dimaksud menurut Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 
1999 lebih ditujukan kepada kegiatan bersekongkol dengan maksud 
untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, bukan untuk 
menguasai pasar sebagai dalam pengertian persekongkolan menurut 
Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

B. Ketentuan Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
Keberadaan UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berbeda dengan sistem hukum 
di Indonesia tidak diikuti dengan aturan-aturan tentang proses penegakan 
undang-undang tersebut secara rinci dan jelas, sehingga dalam prakteknya 
banyak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. UU Nomor 5 Tahun 1999 
hanya mengatur mengenai tenggang waktu pemeriksaan keberatan maksimal 14 
(empat belas) hari sejak diterimanya keberatan32 dan jangka waktu penjatuhan 
putusan maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan33. Tidak 
ada pengaturan yang mengatur upaya hukum Peninjauan Kembali.

Dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Herzien Indonesisch 
Reglement (selanjutnya disebut “HIR”) memberikan kesempatan kepada para 
pihak untuk melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali 
(herziening) terhadap putusan Mahkamah Agung. UU No. 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
tidak mengatur secara tegas mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali, 
namun pandangan legal formil berpendapat bahwa oleh karena upaya hukum 
Peninjauan Kembali tidak diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 maka tidak 

32 Lihat: Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999.
33 Lihat: Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999.
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ada upaya hukum tersebut. sebaliknya berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2005 
tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan 
KPPU diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi :

“Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahakamah Agung ini, maka Hukum 
Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri”. 

Undang-undang No. 5  Tahun  2004 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 
1985 tentang Mahkamah Agung  mengatur secara khusus ketentuan upaya hukum 
Peninjauan Kembali yaitu terdapat dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 74.

Salah satu Pasal dalam UU No. 5 Tahun 2004 yaitu dalam Pasal 67 memuat 
alasan mengajukan peninjauan kembali antara lain:

a. Apabila putusan di didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat 
pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan 
pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat 
menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari 
pada yang dituntut;

d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa 
dipetimbangkan tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas 
dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah 
diberikan putusan yang bertentangan dengan satu dengan yang lain;

f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu 
kekeliruan yang nyata.34

Kemudian Pasal 69 UU No. 5 Tahun 2004 mengatur tentang tenggang waktu 
untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali yaitu 180 (seratus 
delapan puluh) hari untuk:

a. Yang disebut pada huruf a Pasal 67 sejak diketahui kebohongan atau tipu 
muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum 
tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

b. Yang disebut pada huruf b Pasal 67 sejak diketemukan surat-surat bukti, 
yang hari serta tanggal diketemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah 
dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

c. Yang disebut pada huruf c, d, dan f Pasal 67 sejak putusan memperoleh kekuatan 
hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.35

34 Retnowulan Sutantio dan Isskandar Operipkartwinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan 
Praktek,  (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 199.

35 Ibid., hal. 203
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C. Perlu tidaknya mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali 
terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 02K/KPPU/2006
Apabila KPPU mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan 
Mahkamah Agung No. 02 K/KPPU/2006 tersebut di atas, terdapat Pasal yang 
dapat digunakan sebagai dasar pengajuan upaya hukum luar biasa tersebut yaitu 
terdapat kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 67 butir f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang MA 
sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2004.

Berdasarkan Pasal 67 butir f Undang-undang No. 5 tahun 2004 tersebut 
Alasan-alasan pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Putusan Mahkamah 
Agung No. 02 K/KPPU/2006 KPPU antara lain:

1. Mahkamah Agung (Judex Juris ) keliru/salah dalam menilai kewenangan 
KPPU;

2. Mahakamah Agung (Judex Juris) secara nyata keliru dalam menerapkan 
Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999;

3. Mahakamah Agung (Judex Juris) secara nyata keliru dalam menerapkan 
Pasal 1 butir 8 UU No. 5 Tahun 1999 dalam perkara tender a quo;

4. Mahkamah Agung (Judex Juris) secara nyata keliru menilai pelanggaran 
Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;

Kekawatiran yang muncul apabila KPPU tidak mengajukan Peninjauan 
Kembali adalah Putusan Mahkamah Agung ini dikawatirkan akan menjadi 
rujukan oleh pihak-pihak yang diperiksa dan akan menjadi yurisprudensi 
bagi Hakim-hakim untuk memutus perkara yang berkaitan atau perkara yang 
sama dengan perkara Tender Multiyears Riau. 

Sampai dengan saat ini, hanya satu pelaku usaha yang pernah mengajukan 
upaya hukum Peninjauan Kembali yaitu PT Pertamina (Persero) dalam 
kasus penjualan Tengker VLCC. Dalam perkara tersebut KPPU secara tegas 
menyatakan menolak permohonan Peninjauan Kembali dari PT Pertamina 
(Persero) dengan pertimbangan tidak ada upaya hukum terhadap Putusan 
Mahkamah Agung dalam perkara Hukum Persaingan Usaha.  UU No. 5 Tahun 
1999 tidak mengatur adanya upaya hukum luar biasa tersebut.

Perlu kiranya menjaga konsistensi KPPU itu sendiri, sebagai contoh adalah 
kasus VLCC Pertamina, dalam kontra memori Peninjauan Kembali yang 
ditujukan kepada Pertamina, KPPU secara tegas menolak upaya hukum 
Peninjauan Kembali. Apabila kita mengajukan Peninjauan kembali, hal 
ini akan menjadi preseden bagi pihak-pihak lain yang ingin mengajukan 
peninjauan kembali, mengingat masih banyak perkara KPPU yang belum 
diputus oleh Mahkamah Agung.

Ditempuhnya upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali mengakibatkan 
Putusan KPPU tidak segera memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga 
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tidak sesuai dengan semangat yang dituangkan dalam tata cara penanganan 
perkara persaingan usaha yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang 
menginginkan segera adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha. Disamping 
itu adanya upaya hukum Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh KPPU 
terhadap Putusan Mahkamah Agung, dapat menjadi pemicu bagi Para 
Terlapor dalam putusan-putusan KPPU yang telah dikuatkan oleh MA untuk 
mengajukan upaya hukum yang serupa.

Jika melihat dalam sistem hukum positif di Indonesia yang bermazhab 
european continental tidak menjadikan yurisprudensi sebagai sumber hukum 
yang utama. Sistem hukum european continental menentukan bahwa undang-
undang merupakan sumber hukum yang utama, dan sebuah yurisprudensi 
tidak akan mengalahkan undang-undang. 

Hal ini berbeda dengan Sistem hukum anglo saxon (Amerika Serikat salah 
satu penganutnya) yang menjadikan yurisprudensi sebagai sumber hukum 
yang utama, dan hakim terikat untuk mempergunakan yurisprudensi dalam 
pengambilan putusannya. Yurisprudensi menurut mazhab european continental 
sebagaimana dianut di Indonesia, baru akan dipergunakan apabila tidak ada 
peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, namun apabila suatu 
ketentuan telah diatur dalam undang-undang, maka hakim wajib untuk 
berpegang pada ketentuan undang-undang, dan tidak kepada yurisprudensi.

Pada prakteknya, sebuah Putusan Mahkamah Agung, akan menjadi 
yurisprudensi apabila tidak ada aturan hukum yang mengaturnya, namun 
apabila ada undang-undang yang mengaturnya, maka yang berlaku tentu 
undang-undang itu dan Putusan Mahkamah Agung akan dikesampingkan.

Kekhawatiran akan dipergunakannya amar Putusan Mahkamah Agung yang 
menyatakan bahwa KPPU tidak berwenang untuk menyelidik, memeriksa dan 
memutus atas Pemohon Keberatan X (in cassu, Panitia Tender yang merupakan 
pegawai pemerintah), oleh para Terlapor lainnya dalam perkara berbeda yang 
berada dalam posisi yang sama (Panitia Tender) sebenarnya tidak cukup beralasan, 
karena amar putusan tersebut belum tentu akan selalu diikuti oleh hakim-hakim 
berikutnya dan juga tidak serta merta menjadi sebuah yurisprudensi.

Dalam UU No. 5 Tahun 1999 dalam Pasal 36 butir f. memberikan wewenang 
kepada KPPU untuk “memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, atau 
setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan 
undang-undang ini”. Pengertian ”setiap orang” mengandung arti ”siapa 
saja”, termasuk didalamnya adalah Panitia Tender, sehingga kewenangan 
KPPU untuk menyelidik dan memutus terhadap Panitia Tender dijamin oleh 
UU No. 5 Tahun 1999. 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penulis berpendapat 
tidak perlu mengajukan Permohonan Peninjaun Kembali terhadap Putusan 
Mahkamah Agung No. 02 K/KPPU/2006.
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IV.
KESIMPULAN DAN SARAN

A.    Kesimpulan
BERDASARKAN uraian dalam Bab-bab sebelumnya, dikemukakan kesimpulan 
sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung 
No. 02 K/KPPU/2006 menyebutkan KPPU tidak berwenang melakukan 
penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang dugaan praktek monopoli dan 
atau persaingan usaha tidak sehat atas pihak lain di luar pelaku usaha, dan 
dikarenakan Panitia melaksanakan undang-undang sebagaimana dimaksud 
Pasal 50 huruf a UU No. 5 tahun 1999, hal ini yang menurut hemat penulis 
sangat kontradiktif dengan pengertian pihak lain dalam buku pedoman 
mengenai tender yang mana KPPU berwenang untuk melakukan melakukan 
penyelidikan terhadap pihak lain yang terlibat dalam persekongkolan tender. 

2. Dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak diatur mengenai upaya hukum Peninjauan 
Kembali, namun dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan 
Terhadap Putusan KPPU dalam Pasal 8 Ketentuan Penutup menyebutkan 
kecuali ditentukan lain dalam dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum 
Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri.

3. Perlu kiranya menjaga konsistensi KPPU itu sendiri dalam penolakan tegas 
menolak upaya hukum Peninjauan Kembali karena hal ini akan menjadi preseden 
bagi pihak-pihak lain yang ingin mengajukan peninjauan kembali, mengingat 
masih banyak perkara KPPU yang belum diputus oleh Mahkamah Agung.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dikemukakan beberapa saran kepada 
beberapa pihak terkait dalam persaingan usaha:

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang:
 Perlu dilakukan amandemen terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya 
mengenai bagian Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU khususnya 
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mengenai ada tidaknya upaya hukum peninjauan kembali, sehingga tidak 
menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda baik untuk KPPU sendiri 
maupun Pelaku Usaha untuk adanya kepastian hukum.

2. Kepada KPPU:
 Perlu kiranya menjaga konsistensi KPPU dalam penolakan  secara tegas 

upaya hukum Peninjauan Kembali. Apabila kita mengajukan Peninjauan 
kembali, hal ini akan menjadi preseden bagi pihak-pihak lain yang ingin 
mengajukan peninjauan kembali, mengingat masih banyak perkara KPPU 
yang belum diputus oleh Mahkamah Agung.
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ABSTRAKSI

Salah satu cara untuk dapat mencapai keunggulan bersaing adalah dengan 
cara merancang saluran distribusi, terutama yang menyangkut jangkauan, 

keahlian, dan kinerja saluran-saluran tersebut. Seperti dalam industri 
semen misalnya, perusahaan-perusahaan dalam industri ini merancang 
strategi sedemikian rupa untuk mempertahankan hingga melakukan 
ekspansi pangsa pasar, meskipun struktur industrinya berupa pasar 

oligopolistik dimana hanya ada beberapa pemain besar didalamnya yaitu 
PT Semen Gresik, PT Indocement, dan PT Semen Cibinong yang sekarang 

berubah menjadi PT Holcim Indonesia.

Karya ini mendiskusikan mengenai strategi pemasaran PT Semen Gresik 
yang menggunakan Vertical Marketing System (VMS) yang menjadi salah 
satu perkara di KPPU, karena telah melanggar beberapa ketentuan dalam 
UU No 5 Tahun 1999 yaitu Pasal 8, Pasal 11 Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 
15 ayat (3). Dan akan menganalisa bagaimana hubungan antara strategi 
pemasaran, penerapan Good Corporate Governace (GCG), dan Hukum 

persaingan di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan studi kepustakaan, data-
data yang dipergunakan dihimpun dari berbagai literatur yang berkaitan 
dengan judul penelitian, dan kemudian dianalisa dengan metode berpikir 

deduktif normatif.

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari perspektif bisnis 
sistem yang digunakan oleh PT Semen Gresik, yaitu Vertical Marketing 
System (VMS) memang menguntungkan. Namun hal ini hanya berlaku 

bagi para pelaku usaha yang menjadi bagian dari aliansi, yaitu PT 
Semen Gresik dan para distributor yang ditunjuk. Sehingga tidak terjadi 

pemerataan nilai yang didapat dari dijalankannya usaha tersebut. 
Ketimpangan tersebut tidak akan terjadi ketika SG melakukan penerapan 

GCG dengan baik dan benar dalam menjalankan usahanya. GCG 
merupakan katalisator untuk menciptakan hubungan yang baik antara 
pelaku usaha, masyarakat, dan negara, dimana KPPU adalah jembatan 
untuk mewujudkan hal ini. Dengan menerapkan prinsip dasar dan azas-
azas GCG dalam menentukan strategi bisnis untuk menciptakan vallue 
added dan value creation dalam praktek bisnisnya, diharapkan bahwa 

nilai-nilai usaha yang ada dalam sebuah perusahaan selaras dengan nilai-
nilai yang tertuang dalam UU No 5  Tahun 1999.
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1. Latar Belakang
MENURUT Philip Kotler perusahaan-perusahaan yang mempunyai 
pengetahuan praktis mengakui bahwa revolusi besar telah berlangsung di pasar 
dan pemasaran. Dewasa ini lebih banyak perusahaan yang yang berusaha 
keras untuk mendapatkan posisi terkemuka di pasar khusus daripada harus 
menjadi peringkat kedua di pasar massa. Perusahaan-perusahaan tersebut 
akan menekankan untuk mempertahankan pelanggan dan bukannya sekedar 
mendapatkan yang baru (Kotler, 2002).

Beberapa diantara permasalahan pemasaran yang dihadapi oleh para pemasar 
dewasa ini adalah kompetisi yang ketat, perang harga, sulit membangun jaringan 
distribusi, dan sulitnya membangun costumer loyalty (Swa, 2 April 2008). 
Berbagai permasalahan tersebut menuntut para pemasar untuk lebih cerdik dalam 
menyusun strategi, sehingga mempunyai posisi bersaing di dalam industrinya.

Salah satu cara untuk dapat mencapai keunggulan bersaing adalah dengan cara 
merancang saluran distribusi, terutama yang menyangkut jangkauan, keahlian, 
dan kinerja saluran-saluran tersebut. Seperti dalam industri semen misalnya, 
perusahaan-perusahaan dalam industri ini merancang strategi sedemikian rupa 
untuk mempertahankan hingga melakukan ekspansi pangsa pasar, meskipun 
struktur industrinya berupa pasar oligopolistik dimana hanya ada beberapa 
pemain besar didalamnya yaitu PT Semen Gresik, PT Indocement, dan PT 
Semen Cibinong yang sekarang berubah menjadi PT Holcim Indonesia.

Tulisan ini akan mendiskusikan mengenai strategi pemasaran PT Semen Gresik 
yang menggunakan Vertical Marketing System (VMS) yang menjadi salah satu 
perkara di KPPU, karena telah melanggar beberapa ketentuan dalam UU No 5 
Tahun 1999 yaitu Pasal 8, Pasal 11 Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (3). Dan 
akan menganalisa bagaimana hubungan antara strategi pemasaran, penerapan 
Good Corporate Governance (GCG), dan Hukum Persaingan di Indonesia.

I.
PENDAHULUAN
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2. Rumusan Masalah
A. Bagaimana fenomena penerapan VMS pada PT Semen Gresik?

B. Bagaimana hubungan antara stategi pemasaran, GCG, dan UU No 5 Tahun 
1999 terkait dengan fenomena  penerapan VMS pada PT Semen Gresik?

3. Tujuan Penulisan
A. Untuk mendeskripsikan fenomena penerapan VMS pada PT Semen Gresik

B. Utnuk mendeskripsikan hubungan antara stategi pemasaran, GCG, dan 
UU No 5 Tahun 1999 terkait dengan fenomena  penerapan VMS pada 
PT Semen Gresik.

4. Sistematika Penulisan
A.  BAB I PENDAHULUAN
 Menjabarkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian 

serta sitematika penulisan dari penelitian yang dilakukan.

B.  BAB II KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN
 Menjabarkan tentang kerangka teori yang dipakai dalam penelitian, yaitu 

business strategy, faktor-faktor struktural dalam persaingan industri, prinsip 
dasar GCG, dan metode penelitian, yaitu jenis penelitian kepustakaan, 
teknik pengumpulan data, sumber data, dan teknik analisa.

C.  BAB III PEMBAHASAN
 Mendeskripsikan fenomena penerapan VMS pada PT Semen Gresik dan 

hubungan antara stategi pemasaran, GCG, dan UU No 5 Tahun 1999 
terkait dengan fenomena  penerapan VMS pada PT Semen Gresik.

D.  BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
 Berdasarkan hasil pemikiran normatif deduktif kemudian dibuat suatu 

kesimpulan penelitian dan saran yang dapat diberikan berkaitan dengan 
tema yang diangkat dalam penelitian.
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II.
KERANGKA TEORI DAN 

METODE PENELTIAN

I. KERANGKA TEORI
1. Strategi Bisnis (Business Strategy)

A. Business Strategy Model 
SEBUAH strategi bisnis dapat dianalisa melalui tiga faktor kunci, yaitu 
output/nilai (value added), permintaan pasar (market demand), dan 
kapasitas perusahaan (operating capability). Menurut Moore hubungan 
dari ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut:

”value added can be increased either by reducing the amount of input 
used to produce a given output or by increasing the quantity or quality 
of output with a given input (or by some mixture of these two). Value 
added is either the actual or desired output of the business, depending 
on whether the purpose of the analysis is positive or normative. Each 
variable can be fruitfully analysed in depth. Then the intercorrelationships 
of the three variables can be studied to throw light on the effectiveness of 
the firm’s strategy e.g value added may not match demand; or operating 
capability may not be sufficient to support  the value added dictated by 
demad, in studiying each in depth, in considering their interrelationships, 
and in reminding one that no one variable can be considered in isolation 
from the other variables.”

OPERATING
CAPABILITY

ADDED
VALUE

MARKET
DEMAND

Sumber: Mark Moore dalam Allan Fels, 2003 www.apeccp.org.tw
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Setiap bisnis harus merancang strategi untuk mencapai tujuannya, yang 
terdiri dari strategi pemasaran, strategi teknologi, dan strategi penetapan 
sumber yang cocok. Michael Porter (dalam Kotler 2002 : 91) membagi 
macam strategi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: 
a. Keunggulan biaya keseluruhan, dengan biaya distribusi dan produksi 

yang terendah membuat harga produk/jasa suatu perusahaan lebih rendah 
daripada pesaing dan mendapat pangsa pasar yang lebih besar.

b. Diferensiasi, unit bisnis berkonsentrasi untuk mencapai kinerja yang 
terbaik dalam memberikan manfaat bagi pelanggan yang dinilai penting 
oleh sebagian besar pasar, dengan memberikan pelayanan, kualitas, 
gaya, teknologi yang terbaik, namun tidak dapat unggul dalam semua 
bidang. Perusahaan mengolah kekuatan-kekuatan tersebut yang akan 
menyumbang pada diferensiasi yang diharapkan.

c. Fokus, suatu unit bisnis memfokuskan diri pada satu atau lebih segmen 
pasar yang sempit daripada mengejar pasar yang lebih besar.

B. Stategi Pemasaran
Pada setiap unit bisnis, pemasaran memainkan peran dalam membantu 
mencapai sasaran strategik secara utuh. Peran dan aktivitas pemasaran 
dalam organisasi ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pemasaran
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Sumber : Kotler dan Armstrong (1997:45)
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Gambar tersebut meringkas seluruh kekuatan yang mempengaruhi strategi 
pemasaran, dan proses pemasaran yang meliputi menganalisis peluang 
pemasaran, memilih pasar sasaran, mengembangkan bauran pemasaran 
dan mengelola usaha pemasaran. Perusahaan mengidentifikasi pasar total, 
membagi-baginya menjadi segmen-segmen yang lebih kecil, memilih segmen 
yang paling bagus prospeknya, dan memfokuskan untuk melayani serta 
memuaskan segmen ini. Untuk menemukan bauran pemasaran yang paling 
baik dan menggunakannya, perusahaan terlibat dalam analisis pemasaran, 
perencanaan, implementasi, dan pengendalian. Lewat semua aktivitas ini, 
perusahaan mengawasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan pemasaran 
(Kotler dan Armstrong, 1997:45).

Strategi pemasaran adalah adalah logika pemasaran yang dilaksanakan 
dengan harapan bahwa unit bisnis akan mencapai sasaran pemasaran 
(Kotler dan Amstrong, 1997:54). Strategi pemasaran ini terdiri dari strategi 
spesifik untuk pasar sasaran, penentuan posisi produk, bauran pemasaran, 
dan tingkat pengeluaran pemasaran. Strategi pemasaran ini harus merinci 
segmen pasar yang akan menjadi pusat perhatian. Segmen ini berbeda 
dalam kebutuhan dan keinginan, memberi respon terhadap pemasaran, 
dan berkemampuan menghasilkan laba.

Suatu strategi dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh 
perusahaan, menurut porter (dalam Kotler:1997 75) terdapat tiga jenis 
umum strategi yang dapat memberikan awal yang bagus untuk pemikiran 
strategis, yaitu:

1. Keunggulan biaya secara keseluruhan. Disini unit usaha bekerja keras 
mencapai biaya produksi dan distribusi terendah, sehingga harganya 
dapat lebih rendah daripada pesaing dan mendapat pangsa pasar yang 
besar. Kuncinya adalah perusahaan harus mencapai biaya yang paling 
rendah dibandingkan dengan pesaing yang menggunakan strategi fokus 
dan pembedaan yang serupa.

2. Diferensiasi. Disini unit usaha berkonsentrasi untuk mencapai kinerja 
terbaik dalam memberikan manfaat bagi pelanggan yang dinilai penting 
oleh sebagian besar pasar. 

3. Fokus. Disini unit usaha memfokuskan diri pada satu atau lebih segmen 
pasar yang sempit darpada mengejar pasar yang lebih besar.

Perumusan strategi pemasaran didasarkan pada analisis yang menyeluruh 
terhadap pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal 
perusahaan (Rangkuti, 2005:48). Lingkungan eksternal perusahaan 
setiap saat dapat berubah dengan cepat sehingga menghasilkan peluang 
dan ancaman, baik yang datang dari pesaing utama maupun dari iklim 
bisnis yang senantiasa berubah. Unsur-unsur utama pemasaran yang harus 
diperhatikan dalam merumuskan strategi pemasaran dapat diklasifikasikan 
menjadi tiga unsur utama, yaitu:
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a. Unsur Strategi Persaingan 
1) segmentasi pasar, yaitu tindakan mengidentifikasikan dan membentuk 

kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Masing-masing 
segemen konsumen ini memiliki karakteristik, kebutuhan produk, 
dan bauran pemasaran tersendiri

2) Targeting, yaitu suatu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar 
yang akan dimasuki.

3) Positioning, yaitu penetapan posisi pasar. Tujuan dari positioning 
adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan 
bersaing produk yang ada di pasar ke dalam benak konsumen.

b. Unsur Taktik Pemasaran
1) Diferensiasi, yang berkaitan dengan cara membangun strategi pemasaran 

dalam berbagai aspek di perusahaan. Kegiatan membangun strategi 
pemasaran inilah yang membedakan deferensiasi yang dilakukan oleh 
suatu perusahaan dengan yang dilakukan oleh perusahaan lain.

2) Bauran pemasaran, berkaitan dengan kombinasi “barang dan jasa” 
yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pasar sasaran (product), 
jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh 
produk yang ditawarkan (price), aktivitas perusahaan untuk membuat 
produk tersedia bagi konsumen sasaran (place), dan aktivitas yang 
mengkomunikasikan keunggulan produk danmembujuk pelanggan 
sasaran untuk membelinya.

c. Unsur Nilai Pemasaran
1) Merek atau brand, yaitu nilai yang berkaitan dngan nama atau nilai 

yang dimiliki dan melekat pada suatu perusahaan.
2) Pelayanan atau service, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemeberian 

jasa pelayanan kepada konsumen.
3) Proses, yaitu nilai yang berkaitan dengan prinsip perusahaan untuk 

membuat setiap karyawan terlibat dan memiliki rasa tanggung jawab 
dalam proses memuaskan konsumen.

2. Faktor-Faktor Struktural Persaingan Dalam Industri
Industri dalam hal ini didefinisikan sebagai kelompok perusahan yang 
menghasilkan produk yang dapat saling menggantikan (close substitution). 
Persaingan dalam suatu industri terus-menerus menekan tingkat hasil 
pengembalian modal yang ditanamkan (rate of return on invested capital) 
menuju tingkat hasil pengembalian dasar yang bersaing, atau tingkat 
pengembalian yang akan dinikmasti oleh industri yang dinamakan sebagai 
industri ”persaingan sempurna”. Tingkat pengembalian dasar yang bersaing 
ini kurang lebih sama dengan tingkat bunga obligasi pemerintah jangka 
panjang setelah disesuaikan ke atas dengan resiko kerugian modal. Jika 
tingkat pengembalian lebih tinggi daripada tingkat pengembalian pasar 
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bebas yang telah disesuaikan, maka hal tersebut akan merangsang arus 
masuk modal ke dalam industri, baik melalui pendatang baru maupun 
melalui investasi tambahan oleh para pesaing yang sudah ada.

Kekuatan gaya persaingan dalam suatu industri menentukan tingkat 
seberapa jauh arus masuk investasi akan terjadi dan mengendalikan tingkat 
pengembalian yang diatas rata-rata.

Persaingan dalam suatu industri dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu masuknya 
pendatang baru, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar menawar 
pemasok, kekuatan tawar-menawar pembeli, serta persaingan diantara pesaing 
yang ada. Kelima kekuatan tersebut secara bersama-sama menentukan intensitas 
persaingan dan kemampulabaan  dalam industri. Kekuatan yang paling 
besar akan menentukan serta menjadi sangat penting dari sudut pandangan 
perumusan strategi (Porter, 1980:5). Kelima kekuatan yang mempengaruhi 
persaingan dalam industri tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Kekuatan-Kekuatan Yang Mempengaruhi Persaingan Industri

Sumber: Michael E. Porter, 1980:4

PENDATANG BARU
POTENSIAL

PARA PESAING INDUSTRI

PERSAINGAN DIANTARA
PERUSAHAAN YANG ADA

PEMBELIPEMASOK

PRODUK PENGGANTI

3. Good Corporate Governance (GCG)
A. Prinsip Dasar 
GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan 
dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG 
perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan 
perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan 
masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar 
yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah: 
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a. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan 
yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, 
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum 
secara konsisten (consistent law enforcement). 

b. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman 
dasar pelaksanaan usaha.

c. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak 
yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan 
kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social control) secara obyektif 
dan bertanggung jawab. 

B. Peranan Dunia Usaha 
a. Menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim 

usaha yang sehat, efisien dan transparan. 
b. Bersikap dan berperilaku yang memperlihatkan kepatuhan dunia usaha 

dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. 
c. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 
d. Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja perusahaan 

yang didasarkan pada asas GCG secara berkesinambungan. 
e. Melaksanakan fungsi ombudsman untuk dapat menampung informasi 

tentang penyimpangan yang terjadi pada perusahaan. Fungsi ombudsman 
dapat dilaksanakan bersama pada suatu kelompok usaha atau sektor 
ekonomi tertentu.

C. Asas Good Corporate Governance 
Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada 
setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu 
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan 
dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan 
dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan.

1. Transparansi (Transparency) 

a) Prinsip Dasar 
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 
menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang 
mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan 
harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah 
yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal 
yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, 
kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. 

b) Pedoman Pokok Pelaksanaan 
• Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, 

memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah 
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diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 

• Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, 
visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, 
susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, 
kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris 
beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan 
lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, 
sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan 
GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat 
mempengaruhi kondisi perusahaan. 

• Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi 
kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-
hak pribadi. 

• Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional 
dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. 

2.  Akuntabilitas (Accountability) 

a) Prinsip Dasar 
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 
transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara 
benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan 
tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku 
kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan 
untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 

b) Pedoman Pokok Pelaksanaan 
• Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab 

masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas 
dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. 

• Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan 
semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, 
tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. 

• Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal 
yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. 

• Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran 
perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran 
utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan 
dan sanksi (reward and punishment system). 

• Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ 
perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis 
dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati. 
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3. Responsibilitas (Responsibility) 

a) Prinsip Dasar 
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 
sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang 
dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 

b) Pedoman Pokok Pelaksanaan 
• Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan 

memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 
anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws). 

• Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan 
antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan 
terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan 
pelaksanaan yang memadai. 

4. Independensi (Independency) 

a) Prinsip Dasar 
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola 
secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak 
saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

b) Pedoman Pokok Pelaksanaan 
• Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi 

oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas 
dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, 
sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. 

• Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan 
tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-
undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab 
antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian 
internal yang efektif. 

5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness) 

a) Prinsip Dasar 
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku 
kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. 

b) Pedoman Pokok Pelaksanaan 
• Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku 

kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan 
pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses 
terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup 
kedudukan masing-masing. 
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• Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar 
kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi 
yang diberikan kepada perusahaan. 

• Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan 
karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa 
membedakan suku, agama, ras, gender, dan kondisi fisik.

II. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan. Yaitu dengan jalan mempelajari berbagai literatur yang 
berkaitan dengan judul penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini diambil dari berbagai literatur seperti buku, 
artikel, peraturan perundangan yang berkaitan dengan judul penelitian. 

3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang diambil 
dari berbagai literatur seperti buku, artikel, peraturan perundangan yang 
berkaitan dengan judul penelitian.

4. Analisa Data
Data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, artikel, peraturan 
perundangan yang berkaitan dengan judul penelitian, dianalisa secara 
kualitatif dengan metode berpikir deduktif normatif, yaitu dari hal yang 
bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dari 
hasil penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan disusun 
secara sistematis sehingga saling melengkapi (www.skripsitesis.com). 
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III.
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1.  Perkara No: 11/KPPU-L/2005 
DALAM karya tulis ini akan dibahas mengenai penerapan sistem distribusi PT Semen 
Gresik (SG) yang menggunakan vertical marketing system  untuk menyalurkan 
produk-produk yang dihasilkannnya. Sebagai sebuah strategi pemasaran, tentu 
SG menganggap bahwa keputusan perusahaan untuk menetapkan VMS sebagai 
strategi pemasaran produknya merupakan sebuah keputusan yang terbaik untuk 
mempertahankan dan meningkatkan jumlah penjualan. Namun KPPU sebagai 
lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia telah memutuskan bahwa 
strategi distribusi SG tersebut telah melanggar etika bisnis, sehingga menimbulkan 
persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini tercantum dalam Putusan Perkara No: 
11/KPPU-L/2005 terkait dengan pelanggaran Pasal 18, Pasal 11, Pasal 15 Ayat 
(1), dan Pasal 15 Ayat (3) UU No.5 Tahun 1999.

A. Pokok permasalahan 

a. PT Semen Gresik (Persero) Tbk (SG) mengadakan perjanjian jual beli yang 
diwujudkan dalam surat perjanjian distributor untuk penjualan produk 
Portland Cement Type I, Portland Pozzolan Cement, dan  Semen Putih.

b. Beberapa ketentuan yang termuat di dalam Perjanjian Jual Beli adalah 
sebagai berikut:

(1) Distributor sanggup: Membayar harga Semen yang ditentukan dan 
menyalurkan kepada pembeli yang telah ditentukan oleh SG.

(2) Menjaga stabilitas harga Semen Gresik 

(3) Tidak menjual semen merek lain selain SemenGresik 

(4) SG Menentukan wilayah pemasaran bagi para distributor yang dituangkan 
dalam Lampiran Perjanjian Jual Beli. Wilayahpemasaran tersebut dapat 
dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan evaluasi SG

(5) SG Menentukan dan mengatur harga Semen Gresik

(6) sanksi terhadap pelanggaran dari ketentuan yang telah disepakati 
dalam Perjanjian Jual Beli berupa peringatan tertulis, pengurangan 
jatah, skorsing, pengenaan denda, pencairan jaminan atau agunan, 
dan pencabutan hak atau pemberhentian status para distributor
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(7) SG membagi area pemasaran Semen Gresik di Jawa Timur menjadi 8 
(delapan) Area, yaitu: 
- Area 1 meliputi Gresik, Mojokerto, Sidoarjo dan Surabaya
- Area 2 meliputi Malang dan Pasuruan
- Area 3 meliputi Babat, Bojonegoro, Lamongan dan Tuban
- Area 4 meliputi Blitar, Jombang, Kediri, Kertosono, Nganjuk,
- Pare, Trenggalek, dan Tulungagung
- Area 5 meliputi Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo
- Area 6 meliputi Jember, Lumajang, dan Probolinggo
- Area 7 meliputi Asembagus, Banyuwangi, Besuki, Bondowoso, dan 

Situbondo
- Area 8 meliputi Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep

(8) SG dalam memasarkan semen menerapkan pola VMS yang diterapkan 
di Area 4. Skema pola VMS adalah sebagai berikut:

VERTICAL MARKETING SYSTEM (VMS)

DA/Toko 1 DA/Toko 2 DA/Toko 3 DA/Toko 4 DA/Toko 5 DA/Toko 6 DA/Toko 7 DA/Toko 8 DA/Toko 9

PT. SEMEN GRESIK Tbk.

Distributor A Distributor B Distributor C

LT 1 LT 2 LT 3 LT 4 LT 5 LT 6 LT 7 LT 8 LT 9

(9) Untuk memasarkan Semen Gresik masing-masing Distributor memiliki 
LT dan tidak dapat menjual Semen Gresik kepada LT (yang juga 
memiliki toko) yang bukan kelompoknya

(10) Antara Distributor tidak dapat saling menjual kepada sesama 
Distributor, hal ini berlaku juga bagi LT dan Toko

(11) Para distributor dapat menjual Semen Gresik diluar area yang telah 
ditentukan dengan cara membuka usaha di area tersebut 

(12) Pembagian LT untuk masuk ke dalam kelompok Distributor tertentu 
dilakukan oleh SG berdasarkan usulan dari para Distributor 

(13) Para distributor harus menjual semen sesuai dengan harga yang telah 
ditentukan dan dilarang untuk memberikan potongan harga (discount) 
di muka

(14) SG dalam melakukan pengawasan pelaksanaan VMS menempatkan 
Area Manager di masing-masing area yang berfungsi untuk menjaga 
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ketersediaan Semen Gresik di pasar, mengawasi harga jual yang telah 
disepakati dan mengontrol perilaku LT 

(15) SG menetapkan harga tebus Distributor, harga jual Semen Gresik dari 
Distributor kepada LT, harga jual Semen Gresik dari Distributor dan 
atau LT kepada Toko dan harga jual eceran minimum

(16) Harga jual yang ditetapkan oleh SG dapat berubah setiap saat dan 
setiap perubahannya diberitahukan kepada para distributor

(17) Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini akan diberikan sanksi sebagai 
berikut: Penyetopan Delivery Order selama 3 (tiga) hari berturut-turut 
dan digugurkan program diskonnya untuk pelanggaran pertama

(18) Penyetopan Delivery Order selama 6 (enam) hari berturut-turut dan 
digugurkan program diskonnya untuk pelanggaran kedua

(19) Penyetopan Delivery Order selama 1 (satu) bulan berturut-turut dan 
digugurkan program diskonnya untuk pelanggaran ketiga

(20) Pada periode sebelum pembentukan Konsorsium distributor 
melayani pembelian Semen Gresik dari LT yang bukan kelompoknya 
mengakibatkan perang harga dikarenakan perilaku LT yang 
berpindah-pindah Distributor dan menawar harga Semen Gresik 
setiap melakukan pembelian ke Distributor yang berbeda 

(21) yang dimaksud perang harga adalah persaingan di antara para 
distributor dalam memberikan harga jual kepada LT

(22) Fungsi Konsorsium adalah sebagai pemasaran bersama Distributor 
dengan cara mengumpulkan pesanan Semen Gresik dari para LT, 
selanjutnya pesanan tersebut disampaikan oleh Konsorsium kepada 
pemasaran bersama tersebut dilakukan dengan cara membentuk 
Kantor Pemasaran Bersama milik Konsorsium yang untuk selanjutnya 
disebut Kantor Konsorsium 

(23) Para distributor kemudian membuat kesepakatan untuk:
- Memperketat pelaksanaan VMS
- Mematuhi harga jual Semen Gresik sesuai dengan harga yang telah 

ditetapkan oleh Terlapor XI
- Membagi jatah distribusi Semen Gresik di antara para
- Distributor yang tergabung dalam Konsorsium saling berkoordinasi 

dan memberi informasi antara sesama anggota Konsorsium
- Mengatur mekanisme pembayaran LT kepada para distributor
- Apabila ada LT yang memesan Semen Gresik namun distributor 

yang biasa melayaninya kehabisan stok Semen Gresik, maka LT 
tersebut dapat dilayani oleh Distributor lain yang tergabung dalam 
konsorsium namun dengan sepengetahuan Distributor dari LT yang 
bersangkutan dan SG
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- Konsorsium meminta pimpinan LT menjual Semen Gresik dengan 
harga minimum yang telah ditetapkan. Jika terjadi pelanggaran 
terhadap ketentuan ini maka SG akan membatalkan program bonus 

(24) Dampak dari diterapkannya VMS adalah sebagai berikut :
- memberikan kepastian jumlah permintaan konsumen, sehingga 

mempermudah bagi SG untuk mengontrol pemasaran Semen Gresik
- tidak ada persaingan di antara Distributor untuk memberikan 

harga yang terbaik kepada LT
- tidak dimungkinkan bagi Distributor untuk memperluas usahanya 

tanpa sepengetahuan SG
- Bahwa LT tidak dapat memperoleh pasokan Semen Gresik selain 

dari Distributornya

(25) Dampak dari adanya konsorsium :
- LT tidak dapat membeli Semen Gresik kepada Distributor yang 

mana saja dan dapat melakukan negosiasi harga
- toko/LT yang tidak mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh 

SG memperoleh sanksi atau teguran antara lain berupa stop order
- SG menjadi market leader dengan pangsa pasar di area yang 

menerapkan VMS, yaitu sekitar 70% (tujuh puluh persen)
- dengan adanya penetapan harga, telah mengakibatkan konsumen 

pengguna Semen Gresik harus membayar dengan harga yang tidak 
bersaing.

B. Pasal yang dilanggar 

1) Pasal 8 UU No 5 tahun 1999 yang berbunyi :
“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang 
memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan 
menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, 
dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan 
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

2) Pasal 11 UU No 5 tahun 1999 yang berbunyi :
“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 
pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan 
mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, 
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 
persaingan usaha yang tidak sehat”

3) Pasal 15 ayat (1) UU No 5 tahun 1999 yang berbunyi :
“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain 
yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau 
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jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali brang dan atau 
jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu”

4) Pasal 15 ayat (3) UU No 5 tahun 1999 yang berbunyi :
“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau 
potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat 
persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa 
dari pelaku usaha pemasok:
a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha 

pemasok; atau
b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dan 

pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok”

2. Hubungan Antara Strategi Bisnis, GCG, dan UU No 5 Tahun 1999  
Dengan mencermati kasus PT Semen Gresik (SG) yang menggunakan strategi 
VMS dalam mendistribusikan prdoduknya, ditinjau dari perspekkstif bisnis 
hal ini akan menguntungkan SG dengan adanya sistem tersebut, karena alasan 
sebagai berikut sebagaimana tercantum dalam dampak pelaksanaan VMS 
pada Putusan Perkara No: 11/KPPU-I/2005, yaitu:
- Memberikan kepastian jumlah permintaan konsumen, sehingga mempermudah 

bagi SG untuk mengontrol pemasaran Semen Gresik 
- Tidak dimungkinkan bagi Distributor untuk memperluas usahanya tanpa 

sepengetahuan SG
- Bahwa LT tidak dapat memperoleh pasokan Semen Gresik selain dari 

Distributornya

Hal ini terbukti dengan melihat pangsa pasar SG yang besar di area yang 
menggunakan VMS (area 4), yaitu sebanyak 70%. Namun demikian dari sisi LT 
dan konsumen hal ini tidaklah menguntungkan karena tidak adanya persaingan 
di antara distributor untuk memberikan harga yang terbaik kepada LT, sehingga 
konsumen akhir juga tidak mendapatkan penawaran harga yang terbaik.

Hal ini akan berbeda ketika SG melakukan penerapan GCG dengan baik 
dan benar dalam menjalankan usahanya. Pada dasarnya GCG diterapkan di 
Indonesia tidak untuk membatasi para pelaku usaha dalam meraup untuk yang 
besar, tetapi bagaimana meraih untung yang besar tersebut dengan strategi 
bisnis yang beretika sehingga tidak terjadi keuntungan yang timpang, karena 
ada pihak-pihak yang masih dirugikan dengan hal tersebut.

UU No 5 Tahun 1999 lahir dengan latar belakang karena para pelaku usaha gagal 
menjalankan tata kelola usaha yang baik (GCG) sehingga dalam melaksanakan 
bisnisnya para pelaku usaha tersebut perlu untuk diatur dan diawasi. Oleh karena 
itulah KPPU menjatuhkan putusan bersalah pada SG terkait dengan penerapan 
VMS yang melanggar ketentuan pada Pasal 8, Pasal 11 Pasal 15 ayat (1), dan 
Pasal 15 ayat (3). 
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GCG merupakan katalisator untuk menciptakan hubungan yang baik antara pelaku 
usaha, masyarakat, dan negara, dimana KPPU adalah jembatan untuk mewujudkan 
hal ini. Dengan menerapkan prinsip dasar dan azas-azas GCG dalam menentukan 
strategi bisnis untuk menciptakan value added dan value creation dalam praktek 
bisnisnya, diharapkan bahwa nilai-nilai usaha yang ada dalam sebuah perusahaan 
selaras dengan nilai-nilai yang tertuang dalam UU No 5 Tahun 1999 Tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat. Hubungan 
diantara elemen-elemen tersebut dapat pada skema berikut ini:

Hubungan Antara Pelaku Usaha, GCG, dan UU No Tahun 1999

KPPU

STAKEHOLDER dan SHAREHOLDER

GCG

PELAKU USAHA

VALUE ADDED dan VALUE CREATION

Disamping kasus mengenai penggunaan VMS dalam distribusi SG tersebut 
terdapat juga beberapa perkara yang ditangani KPPU yang kurang lebih 
memiliki karakter yang sama dengan hal ini, yaitu :

1. 03/KPPU-L-I/2000 Retail PT. Indomarco Prismatama (Indomaret)
2. 10/KPPU-L/2001 Penentuan Daftar rekanan Asuradur di Bank BNI
3. 05/KPPU-L/2002 Cineplex 21
4. 02/KPPU-L/2005 Pelanggaran Syarat-syarat Perdagangan oleh PT. Carrefour
5. 11/KPPU-L/2005 Distribusi Semen Gresik
6. 21/KPPU-L/2005 Diskriminasi Distribusi Gas oleh Pertamina
7. 04/KPPU-L/2006 Sistem Distribuasi Motor Yamaha - Sulawesi Selatan
8. 05/KPPU-L/2006 Distribusi Gula Pasir
9. 15/KPPU-L/2006 Pendistribusian Elpiji di Sumatera Selatan
10. 07/KPPU-L/2007 tentang dugaan Pelanggaran oleh Kelompok Usaha Temasek
11. 26/KPPU-L/2007 Kartel SMS

NO. NO. PUTUSAN
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IV.
KESIMPULAN DAN SARAN

1.   Kesimpulan
A. Dampak dari diterapkannya VMS yang didukung juga oleh adanya 

konsorsium para distributor  PT Semen Gresik adalah sebagai berikut:

- memberikan kepastian jumlah permintaan konsumen, sehingga 
mempermudah bagi SG untuk mengontrol pemasaran Semen Gresik

- tidak ada persaingan di antara Distributor untuk memberikan harga 
yang terbaik kepada LT

- tidak dimungkinkan bagi Distributor untuk memperluas usahanya tanpa 
sepengetahuan SG

- Bahwa LT tidak dapat memperoleh pasokan Semen Gresik selain dari 
Distributornya

- LT tidak dapat membeli Semen Gresik kepada Distributor yang mana 
saja dan dapat melakukan negosiasi harga

- toko/LT yang tidak mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan 
oleh SG memperoleh sanksi atau teguran antara lain berupa stop order

- SG menjadi market leader dengan pangsa pasar di area yang menerapkan 
VMS, yaitu sekitar 70% (tujuh puluh persen)

- dengan adanya penetapan harga, telah mengakibatkan konsumen pengguna 
Semen Gresik harus membayar dengan harga yang tidak bersaing

B. Ditinjau dari perspektif bisnis sistem yang digunakan oleh PT Semen Gresik, 
yaitu Vertical Marketing System (VMS) memang menguntungkan. Namun hal 
ini hanya berlaku bagi para pelaku usaha yang menjadi bagian dari aliansi, 
yaitu PT Semen Gresik dan para distributor yang ditunjuk. Sehingga tidak 
terjadi pemerataan nilai yang didapat dari dijalankannya usaha tersebut.

C. Ketimpangan tersebut tdak akan terjadi ketika SG melakukan penerapan 
GCG dengan baik dan benar dalam menjalankan usahanya. GCG 
merupakan katalisator untuk menciptakan hubungan yang baik antara 
pelaku usaha, masyarakat, dan negara, dimana KPPU adalah jembatan 
untuk mewujudkan hal ini. Dengan menerapkan prinsip dasar dan azas-azas 
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GCG dalam menentukan strategi bisnis untuk menciptakan vallue added 
dan value creation dalam praktek bisnisnya, diharapkan bahwa nilai-nilai 
usaha yang ada dalam sebuah perusahaan selaras dengan nilai-nilai yang 
tertuang dalam UU No 5  Tahun 1999. 

2.   Saran
A. KPPU sebagai lembaga yang lahir dari tuntutan masyarakat untuk 

menanamkan nilai-nilai good corporate governance (GCG) pada para pelaku 
usaha di Indonesia melalui UU No 5  Tahun 1999, melakukan advokasi  
pada para pelaku usaha bahwa nilai-nilai yang ada dalam perusahaan harus 
selaras dengan prinsip-prinsip GCG dan UU No 5  Tahun 1999. 

B. Menanamkan mindset bahwa kedua hal tersebut bukanlah hal yang 
bertentangan dengan tujuan perusahaan untuk mencapai profit, karena 
GCG merupakan cara untuk meraup untuk profit dengan praktek bisnis 
yang beretika dan KPPU merupakan mitra pelaku usaha untuk memberikan 
kepastian hukum dalam melakukan praktek bisnis yang menerapkan nilai-
nilai persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA 
Anonimous, Pedoman Umum Good Corporate Governance. www.governance-

indonesia.com

Anonimous. Putusan KPPU No 11/KPPU-I/2005. www.kppu.go.id

Kotler, Philip. 2002. Manajeman Pemasaran. Jilid 1. Jakarta: Prenhallindo

Kotler, Philip dan Amstrong.1997.Dasar-Dasar Pemasaran. Jilid I. Alih bahasa: 
Alexander Sindoro.Jakarta:Prenhallindo

Fels, Allan. 2003. Competition, Trade and Regulation – Towards a Competition 
Checklist. www.apeccp.org.tw

Swa, 2 April 2008

Porter, Michael. E. 1980. Strategi Bersaing. Jakarta: Erlangga

UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat

www.skripsitesis.com



258 Jurnal Persaingan USaha





II Jurnal Persaingan USaha

Gedung KPPU, Jl. Ir. H. Juanda No. 36
Jakarta 10210 - INDONESIA
Telp.: +62-21-3519144 - 3507015 - 3507043
Faks.: +62-21-3507008
e-mail: infokom@kppu.go.id

MEDAN
Jl. Ir. H. Juanda No. 9A Medan - SUMATERA UTARA
Telp.: (061) 4558133, Fax. : (061) 4148603
e-mail: kpd_medan@kppu.go.id

MAKASSAR
Menara Makassar Lt. 1, Jl. Nusantara No. 1 
Makassar - SULAWESI SELATAN
Telp.: (0411) 310733, Faks. : (0411) 310733
e-mail: kpd_makassar@kppu.go.id

SURABAYA
Bumi Mandiri Lt. 7, Jl. Basuki Rahmat No. 129 
Surabaya 60271 - JAWA TIMUR
Telp.: (031) 54540146, Faks : (031) 5454146
e-mail: kpd_surabaya@kppu.go.id

BALIKPAPAN
Gedung BRI Lt. 8, Jl. Sudirman No. 37 
Balikpapan 76112 - KALIMANTAN TIMUR
Telp.: (0542) 730373, Faks: (0542) 415939
e-mail: kpd_balikpapan@kppu.go.id

BATAM
Gedung Graha Pena Lt. 3A,
Jl. Raya Batam Center Teluk Tering
Nongsa - Batam 29461 - KEPULAUAN RIAU
Telp.: (0778) 469337, Faks.: (0778) 469433
e-mail: kpd_batam@kppu.go.id

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA - REPUBLIK INDONESIA
KPPU

Kantor Perwakilan Daerah KPPU :


