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SIAPKAH Indonesia menghadapi pasar bebas? Pertanyaan ini bisa jadi sudah 
menjadi sangat klasik mengingat awal Januari 2010 lalu, Perdagangan Bebas 
ASEAN-China (AFTA-C Free Trade) sudah diberlakukan. Bahkan sejumlah 
kalangan sudah mengkhawatirkan penetrasi produk-produk yang berasal 
dari China akan menggerus produk pengusaha dalam negeri  dari “lapak”nya 
sendiri. Pasar bebas regional ASEAN plus China saja sudah mengkhawatirkan 
bagaimana jika pasar bebas tingkat global  terjadi? 

Terbukanya pintu pasar bebas tentu saja bukan semata-mata berisi ancaman  
tetapi juga terbukanya banyak peluang. Daya saing negara melalui kemampuan 
saing korporasi dalam negeri menjadi keharusan bagaimana peluang pasar 
bebas mampu menciptakan kesejahteraan dalam negeri. Pada titik ini 
pemerintah, kalangan dunia usaha dan masyarakat sebagai konsumen dituntut  
memiliki cara pandang yang sama tentang peluang dan ancaman globalisasi 
melalui sistem pasar bebas (free market mechanism).

Jawaban terhadap diberlakukannya sistem pasar bebas baik di negara-negara 
maju maupun berkembang adalah menguatnya peran otoritas persaingan 
(competition authority). Bahkan fakta menunjukkan bahwa tidak ada negara 
yang tidak memiliki otoritas persaingan. Tugas mereka di mana pun sama 
yaitu menjaga agar iklim persaingan usaha tetap sehat. Mereka percaya dengan 
diterapkannya kebijakan persaingan (competition policy), maka daya saing 
negara akan meningkat. Tidak hanya itu, menurut Joseph Stiglitz, pemenang 
Hadiah Nobel tahun 2001, “kebijakan persaingan yang kuat bukan hanya 
mewah untuk dinikmati oleh negara-negara kaya, tetapi kebutuhan nyata bagi 
mereka berjuang untuk menciptakan ekonomi pasar yang demokratis.”  

Dalam konteks inilah kebijakan persaingan secara teoritis akan mampu 
meningkatkan daya saing nasional. Sebab negara berusaha melindungi 
kepentingan nasionalnya melalui upaya peningkatan daya saing dunia usaha. 
Usaha menutup celah terjadinya prilaku curang yang bersifat global melalui 
larangan atas praktek kartel baik bersifat nasional, regional dan internasional 
adalah dalam kerangka untuk meningkatkan daya saing. Kebijakan persaingan 
melindungi lingkungan usaha dari  anasir-anasir “jahat” persaingan tidak sehat 
melalui larangan melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 
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Jurnal Komisi Edisi 4 kali ini mengangkat tema tentang kebijakan persaingan 
dan daya saing. Tulisan Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, Ir. Tadjuddin Noer Said 
dan Prof. Dr. Ahmad Ramadhan M.Sc. mengangkat isu daya saing dalam 
konteks kebijakan persaingan. Dalam tulisannya Kebijakan Persaingan, 
Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing, Tadjuddin Noer Said menulis bahwa 
kebijakan persaingan menjadi salah satu pilar penting bagi kelembagaan 
ekonomi pasar yang berkembang dimana tekanan kompetitif mengasah efisiensi 
produksi dan merangsang inovasi produk dan proses fundamental untuk daya 
saing internasional dan pertumbuhan ekonomi. Sementara Ahmad Ramadhan 
Siregar, dalam Daya Saing Industri dan Agrabisnis Indonesia, menilai bahwa 
perbaikan daya saing, termasuk daya saing agribisnis nasional merupakan hal 
yang positif karena akan berdampak pada semua sektor yang mendukung dan 
didukung oleh aktivitas agribisnis itu sendiri. Wacana daya saing juga diangkat 
oleh Tresna P. Soemardi yang menilai perlunya penguatan kelembagaan hukum 
persaingan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman persaingan tidak sehat di 
tingkat global.

Tulisan lain yang tidak kalah menarik juga tersaji dalam Jurnal Komisi Edisi 4 
ini. Tulisan Dr. Sukarmi, Dr. Anna Maria Tri Anggraini, Benny Pasaribu, Ph.D, 
dan Ir. Deddy Martadisastra akan semakin memperluas wawasan pembaca 
tentang isu-isu berkait dengan hukum dan kebijakan persaingan. Selamat 
Membaca.

Pemimpin Redaksi
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Peran UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
dalam Meningkatkan Persaingan Usaha di Era AFTA

LATAR BELAKANG
PEMBENTUKAN ASEAN Economic Community ditunjang oleh 4 pilar, pertama, 
menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Hal ini terkait 
dengan bagaimana mendorong perusahaan asing untuk melakukan investasi dan 
meningkatkan perdagangan di ASEAN dalam bentuk barang, jasa, tenaga kerja, 
investasi dan modal. Pilar kedua, menjadikan ASEAN sebagai wilayah yang 
kompetitif, dimana masing-masing anggota ditargetkan untuk memiliki kebijakan-
kebijakan di bidang persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan pengembangan 
hak cipta. Pilar kedua ini lebih kepada capacity building, dimana masing-masing 
anggota diharapkan mampu mengembangankan aspek-aspek tersebut, sehingga 
dengan demikian dia menjadi lebih kompetitif. 

Pilar ketiga, menjadikan ASEAN sebagai wilayah yang pertumbuhan ekonominya 
merata. Dalam hal ini ada dua program yang dikembangkan, pertama adalah 
pengembangan industri kecil dan menengah (UKM), dimana Indonesia mendapat 
tugas untuk mengembangkan common curriculumnya, dan sudah diselesaikan. 
Common curriculum tentang UKM tidak diwajibkan bagi semua anggota ASEAN, 
ini hanya sebagai referensi jika ada anggota ASEAN yang ingin mengembangkan 
jiwa entrepreneur kepada para pelajar atau mahasiswanya maka bias merujuk 
kurikulum tersebut. 

Pilar keempat, menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi dengan 
kawasan ekonomi global. Yang dilakukan dalam hal ini adalah membuat perjanjian 
FTA dengan China, India, Australia, New Zealand, Korea dan Jepang, dimana ke 
depan mungkin juga dilakukan dengan UE dan AS.

Persaingan antar pelaku usaha di dunia bisnis dan ekonomi adalah sebuah 
keharusan. Persaingan usaha dapat diamati dari dua sisi, yaitu sisi pelaku usaha 
atau produsen dan sisi konsumen. Dari sisi produsen, persaingan usaha berbicara 
mengenai bagaimana perusahaan menentukan strategi bersaing, apakah dilakukan 
secara sehat atau saling mematikan. Dari sisi konsumen, persaingan usaha terkait 
dengan seberapa tinggi harga yang ditawarkan dan seberapa banyak ketersediaan 
pilihan. Kedua faktor tersebut akan menentukan tingkat kesejahteraan konsumen 
atau masyarakat. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari kebijakan persaingan 
usaha (competition policy) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 
melalui peningkatan kesejahteraan konsumen dan produsen.

Tuntutan pasar bebas dan globalisasi dan dalam upaya menciptakan perekonomian 
yang efisien, pada tahun 1999 Indonesia memberlakukan Undang-undang No. 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Pemberlakuan UU tersebut tentunya akan mempengaruhi praktik internal maupun 
eksternal Indonesia sehingga mampu menciptakan praktik usaha yang semakin sehat 
dan meningkatkan efisiensi perekonomian. Terdapat dua efisiensi yang hendak dicapai 
oleh UU tersebut yaitu efisiensi bagi produsen dan efisiensi bagi masyarakat.  
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Sebagaimana telah diketahui bahwa telah dibentuk kesepakatan Asean Free 
Trade Area (AFTA) pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke IV di Singapura. 
Kesepakatan AFTA menunjuk pada Negara-negara ASEAN yang membentuk suatu 
kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi 
kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi 
dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. 

Sebagai tindak lanjutnya, maka Indonesia sebagai Negara anggota ASEAN yang 
sudah memiliki UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat dan KPPU sebagai lembaga penegaknya sudah 
seharusnya menyiapkan diri agar sejalan dengan tujuan AFTA, yaitu meningkatkan 
daya saing ekonomi Negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai 
basis produksi pasar dunia, untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan 
antar anggota ASEAN.

Dengan China sudah dimulai diawal tahun 2010 ini dengan mendatangkan segala 
macam bentuk pro dan kontra di berbagai kalangan. Sebagian pengusaha masih 
khawatir bahwa Indonesia belum siap melakukan FTA dengan China, dimana 
hampir 90% produk yang diperdagangkan, tarifnya harus 0. Kalau berdasarkan 
hasil studi yang telah dilakukan, FTA ini tentunya akan menguntungkan kedua 
belah pihak. Apa yang akan didapatkan oleh China dan juga ASEAN tentunya 
sudah dikalkulasikan, tetapi apakah demikian juga nantinya dengan Indonesia, 
tentunya sebuah tantangan yang harus dihadapi. 

Sementara kondisi riil menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama 4 tahun 
terakhir bagi Indonesia cenderung stabil, kecuali untuk tahun 2008-2009 dimana 
terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat krisis keuangan global. 
Suku bunga dan inflasi masih relatif tinggi dan porsi ekspor Indonesia mencapai 
20% dari GDP pada tahun 2007, sehingga dampak krisis keuangan global tahun 
2008-2009 tidak terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.1   

Sedangkan untuk profil industri Indonesia terlihat bahwa struktur perekonomian 
Indonesia masih belum efisien, banyak sektor ekonomi yang strukturnya 
terkonsentrasi pada beberapa pelaku usaha tertentu, dan bahkan terdapat 4 (empat) 
industri yang 100% pangsa pasarnya dikuasai oleh 5 pelaku usaha serta tingkat 
keuntungan industri yang terkonsentrasi tersebut sangat tinggi yang ditandai 
dengan Price-Cost Margin (PCM) di atas 58%.

Dalam pasar yang tidak kompetitif, sulit bagi konsumen/pengguna untuk 
memperoleh produk yang memenuhi standar kualitas dengan harga yang wajar. Di 
sisi lain, produsen menikmati super normal profit dan menjadi tidak efisien. Di era 
perdagangangan bebas, produk impor (dari China dan India) akan menajdi alternatif 
pilihan dan terbaik bagi konsumen. Produsen dalam negeri akan sulit bersaing dengan 
produk impor yang lebih kompetitif dengan kualitas yang memenuhi standar.      

  Jadi kalau ingin Go International dalam dunia perdagangan, selain siap untuk 

1 Sumber : Bloomberg dan BPS.
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menjual, juga harus siap untuk membeli. Mungkin China memang memiliki 
keunggulan daya saing di beberapa produk tertentu, dan ASEAN mempunyai 
keunggulan di produk agriculture dan tekstil misalnya. Sementara untuk program 
kerjasama yang terkait dengan people to people contact pada lapisan masyarakat 
bawah, sebetulnya juga sudah ada, hanya saja tidak dilaksanakan secara integrasi, 
oleh karena itu perlu dikembangkan lebih lanjut. Selama ini bentuk kerjasama 
yang ada dilakukan sepotong-potong.     

Permasalahan :
Tentunya untuk menuju keberhasilan pelaksanaan AFTA tidak terlepas juga dari 
peran UU Anti Monopoli beserta lembaga penegaknya. Untuk itu tentunya perlu 
dikaji bagaimana peran UU No. 5/1999 dalam meningkatkan persaingan usaha di 
era AFTA dan apa strategi dan persiapan yang telah dilakukan oleh KPPU?  

INDONESIA DAN AFTA
AFTA disepakati pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura. Pada awalnya ada 
enam negara yang menyepakati AFTA, yaitu; Brunei Darussalam, Indonesia, 
Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Vietnam bergabung dalam AFTA 
tahun 1995, sedangkan Laos dan Myanmar pada tahun 1997, kemudian Kamboja 
pada tahun 1999.

Tujuan AFTA adalah meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN 
dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia, untuk menarik 
investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. Dalam 
kesepakatan, AFTA direncanakan beroperasi penuh pada tahun 2008 namun 
dalam perkembangannya dipercepat menajdi tahun 2003. 

Mekanisme utama untuk mencapai tujuan di atas adalah skema “Common Effective 
Preferential Tariff” (CEPT) yang bertujuan agar barang-barang yang diproduksi 
di antara negara-negara ASEAN yang memenuhi ketentuan setidak-tidaknya 40% 
kandungan lokal akan dikenai tarif hanya 0-5%. Anggota ASEAN mempunyai 
tiga pengecualian CEPT dalam tiga kategori:

(1) pengecualian sementara,
(2) produk pertanian yang sensitif,
(3) pengecualian umum lainnya.2   

Untuk kategori pertama, pengecualian bersifat sementara karena paa akhirnya 
diharapkan akan memenuhi standar yang ditargetkan, yakni 0-5%. Sedangkan untuk 
produk pertanian sensitif akan diundur sampai 2010. Dapat disimpulkan, paling 
lambat 2015 semua tarif di antara negara ASEAN diharapkan mencapai titik 0%. 

AFTA dicanangkan dengan instrumen CEPT, yang diperkenalkan pada Januari 
1993. ASEAN pada 2002, mengemukakan bahwa komitmen utama dibawah 
CEPT-AFTA hingga saat ini meliputi 4 program, yaitu:

2 Sekretariat ASEAN 2004.
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1. Program pengurangan tingkat tarif yang secara efektif sama di antara 
negara-negara ASEAN hingga mencapai 0-5%.

2. Penghapusan hambatan-hambatan kuantitatif (quantitative restrictions) 
dan hambatan-hambatan non tarif (non tarif barriers). 

3. Mendorong kerjasama untuk mengembangkan fasilitasi perdagangan 
terutama di bidang bea masuk serta standar dan kualitas.

4. Penetapan kandungan lokal sebesar 40%. 

Untuk Indonesia, kerjasama AFTA merupakan peluang yang cukup terbuka bagi 
kegiatan ekspor komoditas pertanian yang selama ini dihasilkan dan sekaligus menjadi 
tantangan untuk menghasilkan komoditas yang kompetitif di pasar regional AFTA.

Upaya ke arah tersebut nampaknya masih memerlukan perhatian serta kebijakan 
yang lebih serius dari pemerintah maupu para pelaku agrobisnis, mengiungat 
beberapa komoditas pertanian Indonesia saat ini maupun di masa yang akan datang 
masih akan selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan dalam peningkatan produksi 
yang berkualitas, permodalan, kebijakan harga dan nilai tukar serta persaingan pasar 
di samping iklim politis yang tidak kondusif bagi sektor pertanian.

Secara umum produk Indonesia siap berkompetisi. Misalnya, minyak kelapa sawit, 
tekstil, alat-alat listrik, gas alam, sepatu dan garmen. Tetapi, banyak pula yang 
akan tertekan berat memasuki AFTA, diantaranya produk otomotif, teknologi 
informasi dan produk pertanian. 

Era AFTA, peran negara dalam perdagangan sebenarnya akan direduksi secara 
signifikan. Sebab, mekanisme tarif yang merupakan wewenang negara dipangkas. 
Karena itu, diperlukan perubahan paradigma yang sangat signifikan, yakni dari 
kegitan perdagangan yang mengandalkan proteksi negara menjadi kemampuan 
perusahaan untuk bersaing. Tidak saja secara nasional atau regional dalam AFTA, 
namun juga secara global. Karena itu, kekuatan manajemen, efisiensi, kemampuan 
permodalan dan keunggulan produk menjadi salah satu kunci keberhasilan.

Sebagai salah satu anggota ASEAN, Indonesia masih menghadapi beberapa kendala 
diantaranya adalah : dari segi penegakan hukum, lembaga-lembaga yang seharusnya 
memperlancar perdagangan dan dunia usaha masih dilanda KKN, luasnya wilayah 
mempersulit pengawasan keluar masuknya barang selundupan, dan sebagainya. 
Selain itu juga masih relatif lemah dalam hal infrastruktur, pengelolaan Pendidikan 
Tingkat Tinggi, penguasaan teknologi serta inovasi bisnis. 

Padahal untuk parameter pasar yang efisien tentunya terdapat subindikator yang 
sangat penting yaitu intensity of local competition, effectiveness of antimonopoli 
policy dan extent of market dominance. Untuk Indonesia, ketiga subindikator 
tersebut dikategorikan kompetitif, sehingga secara keseluruhan peringkat produk 
barang Indonesia lebih baik dibandingkan negara China, India dan negara lain di 
ASEAN (kecuali Singapura dan Malaysia).   

Namun, selain menghadapi berbagai persoalan, AFTA jelas juga membawa 
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sejumlah keuntungan. Pertama, barang-barang yang semula diproduksi dengan 
biaya tinggi akan bisa diperoleh konsumen dengan harga lebih murah. Kedua, 
sebagai kawasan yang terintegrasi secara bersama-sama, kawasan ASEAN akan 
lebih menarik sebagai lahan investasi. Indonesia dengan sumber daya alam dan 
manusia yang berlimpah mempunyai keunggulan komparatif. Namun, peningkatan 
SDM merupakan keharusan. Ternyata, kemampuan SDM kita sangat rendah 
dibandingkan dengan Filipina atau Thailand.

UU ANTI MONOPOLI DAN PERANNYA DALAM AFTA              
Agar persaingan dapat berlangsung, maka kebijakan ekonomi nasional di negara-
negara berkembang pertama-tama diperlukan adalah mewujudkan pasar yang 
berfungsi dan mekanisme harga. Dalam konteks tersebut adalah penyediaan 
akses pasar sebebas mungkin dan pada saat yang sama menyediakan insentif 
untuk meningkatkan jumlah dari pengusaha nasional. Akhirnya, suatu kebijakan 
moneter yang berorientasi stabilitas merupakan prasyarat bagi berfungsinya 
ekonomi persaingan. 

Dalam rangka mewujudkan tatanan persaingan yang kondusif, prasyarat 
hukum sangat diperhatikan. Ekonomi persaingan bukan hanya menawarkan 
peluang meraih keuntungan, tetapi juga kerugian, bagi pengusaha. Tetapi prinsip 
tanggung jawab pasar bebas ini, yang menjamin sikap berhati-hati pengusaha dan 
pemanfaatan sumberdaya yang ekonomis, tergantung kepada persyaratan bahwa 
sistem hukum memungkinkan pemilikan sarana produksi oleh pihak swasta. 

Dalam kerangka mendukung adanya teori kebijakan persaingan yang sampai 
hari ini masih belum mampu menawarkan konsep yang jelas dan konklusif 
mengenai prasyarat kebijakan persaingan dan implementasi dari undang-undang 
antimonopoli. Oleh karena itu peran dari lembaga-lembaga pengawas persaingan 
merupakan satu-satunya instrumen yang dapat digunakan untuk mengamankan 
proses persaingan. 

Suatu ekonomi persaingan yang sudah mapan mengalami ancaman dari dua 
sisi: pertama, pemerintah dan kebijakan ekonominya, dan kedua, pelaku pasar 
swasta yang berupaya menghindari persaingan melalui berbagai strategi yang 
menghambat persaingan. Dalam upaya menghindari kecenderungan hilangnya 
ekonomi pasar melalui tindakan-tindakan penghambat persaingan, perlu disusun 
regulasi persaingan yang bersifat resmi demi perlindungan persaingan. 

Peran negara dalam mekanisme pasar bila mengacu pada ketentuan Pasal 33 UUD 
1945. Sistem ekonomi Indonesia memberi keleluasaan bagi negara untuk menguasai 
atau setidak-tidaknya melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar. Terutama 
jika menyangkut hal-hal yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup 
orang banyak tentunya negara sangat berperan dalam mengatur dan mengelolanya. 
Intervensi yang dimaksudkan tentunya bertujuan untuk meningkatlkan kesejahteraan 
rakyat. Sistem ekonomi Indonesia memberi ruang bagi interaksi positif antara 
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mekanisme pasar dan campur tangan negara. Negara menghormati mekanisme 
pasar, dalam kondisi tertentu negara juga dikehendaki untuk melakukan intervensi 
dengan tujuan semata-mata untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut 
secara jelas telah ditegaskan dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang tercermin dalam 
asas dan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut.   

Peranan negara dalam mekanisme pasar ada 2 (dua) alternatif jenis mesin 
penggeraknya, yaitu persaingan sempurna (perfect competition) atau persaingan 
tidak sempurna (imperfect competition). Pasar yang digerakkan dengan persaingan 
tidak sempurna cenderung memberi peluang bagi pelaku usaha untuk memiliki 
kekuatan pasar (market power). Market power apabila disalahgunakan akan 
menghasilkan super normal profit yang mengurangi kesejahteraan konsumen. Itulah 
sebabnya iklim persaingan usaha yang sehat perlu terus dijaga dan dikembangkan 
agar perubahan yang terjadi dapat membawa peningkatan kesejahteraan bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, sistem ekonomi Indonesia dibangun 
berdasarkan keyakinan bahwa kombinasi optimal antara mekanisme pasar dan 
penguasaan oleh negara, akan menghasilkan masyarakat adil dan makmur dengan 
tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi.   

Regulasi hukum untuk perlindungan persaingan perlu menyertakan standar-standar 
yang bertujuan menghindarkan terbentuknya atau meningkatnya posisi-posisi dominasi 
pasar, atau penyalahgunaan dominasi pasar yang sudah terwujud, yaitu:

1. Standar-standar yang menghindarkan perjanjian kartel yang menghambat 
persaingan, termasuk perilaku selaras;

2. Standar-standar yang mengatur  perjanjian vertikal;

3. Standar-standar yang menghindarkan penggabungan yang bersifat anti 
persaingan; standar yang menghindarkan penyalahgunaan kekuatan pasar 
oleh perusahaan-perusahaan yang kuat.

Dalam pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan pembentukan UU No. 5 Tahun 1999 
adalah sebagai berikut:3

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional 
sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. 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.

3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang 
ditimbulkan oleh pelaku usaha

4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 

Tujuan UU No. 5 Tahun 1999 secara inheren sejalan dengan tujuan AFTA 
sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu dalam rangka  meningkatkan daya saing 

3 Lihat Pasal 3 UU No.5 Tahun 1999.
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ekonomi dan meningkatkan investasi serta perdagangan di kawasan ASEAN. Dapat 
dipahami mengapa dalam pasar bebas harus dicegah penguasaan pasar oleh satu, 
dua, atau beberapa pelaku usaha saja (monopoli dan oligopoli), karena dalam pasar 
yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka terbuka peluang untuk 
menghindari atau mematikan bekerjanya mekanisme pasar (market mechanism) 
sehingga harga-harga ditetapkan secara sepihak dan merugikan konsumen. 
Pelaku usaha yang jumlahnya sedikit dapat membuat berbagai kesepakatan untuk 
membagi wilayah pemasaran, mengatur harga, kualitas, dan kuantitas barang  
dan jasa yang ditawarkan (kartel) guna memperoleh keuntungan yang setinggi-
tingginya dalam waktu yang relatif singkat. Persaingan di antara para pelaku 
usaha juga dapat terjadi secara curang (unfair competition) sehingga merugikan 
konsumen, bahkan negara. Oleh karena itu, pengaturan hukum untuk menjamin 
terselenggaranya pasar bebas secara adil mutlak diperlukan. 

TUJUAN- TUJUAN PERLINDUNGAN PERSAINGAN USAHA     
Perundang-undangan antimonopoli Indonesia tidak bertujuan melindungi 
persaingan usaha demi kepentingan persaingan itu sendiri. Oleh karena itu ketentuan 
Pasal 3  tidak hanya terbatas pada tujuan utama undang-undang antimonopoli, 
yaitu sistem persaingan usaha yang bebas dan adil, dimana terdapat kepastian 
kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha, sedangkan perjanjian 
atau penggabungan usaha yang menghambat persaingan serta penyalahgunaan 
kekuasaan ekonomi tidak ada (Huruf b dan c), sehingga bagi semua pelaku usaha 
dalam melakukan kegiatan ekonomi tersedia ruang gerak yang luas.  

Tujuan ini telah ditegaskan dalam Huruf b dan c dari bagian pembukaan. Selain 
itu Pasal 3 menyebutkan tujuan sekunder undang-undang antimonopoli, yang ingin 
dicapai melalui sistem persaingan usaha yang bebas dan adil: kesejahteraan rakyat 
dan suatu sistem ekonomi yang efisien (Huruf a dan d), tujuan-tujuan yang mana 
sudah disebutkan dalam Huruf a dan b  bagian pembukaan. Sehingga seharusnya 
sebagai konsekuensi terakhir tujuan kebijakan ekonomi, yaitu penyediaan barang 
dan jasa yang optimal bagi para konsumen. Menurut teori persaingan usaha 
yang modern, proses persaingan usaha dapat mencapai tujuan tersebut dengan 
cara memaksakan alokasi faktor dengan cara ekonomis sehingga terwujudlah 
penggunaan paling efisien sumber daya yang terbatas, penyesuaian kapasitas 
produksi dengan metode produksi dan struktur permintaan serta penyesuaian 
penyediaan barang dan jasa dengan kepentingan konsumen (fungsi pengatur 
persaingan usaha), dengan menjamin pertumbuhan ekonomi yang optimal, 
kemajuan teknologi dan tingkat harga yang stabil (fungsi pendorong persaingan 
usaha) serta dengan menyalurkan pendapatan menurut kinerja pasar berdasarkan 
produktivitas marginal (fungsi distribusi).

Kerangka dasar pengaturan UU No. 5 Tahun 1999 bersifat per se illegal dan rule 
of reason serta menggunakan instrumen kebijakan struktur (structure) sekaligus 
instrumen kebijakan perilaku (behavioral). Suatu peraturan yang bersifat per 
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se illegal tidak diperlukan lagi pembuktian dampak larangan tersebut sehingga 
jika ada pelaku usaha yang melakukan sesuatu yang dinyatakan secara eksplisit 
dilarang undang-undang, pelaku usaha tersebut dinyatakan melanggar, tanpa 
perlu membuktikan hasil atau akibat tindakan yang dilakukan. Sementara itu, 
ketentuan yang bersifat rule of reason memerlukan bukti suatu tindakan yang 
dilakukan pelaku usaha, apakah tindakan tersebut tergolong antipersaingan atau 
merugikan masyarakat.4    

Pendekatan struktur menitikberatkan pada pengaturan pangsa pasar (market 
share) dan mengaitkannya dengan konsentrasi industri, sedangkan pendekatan 
perilaku dititikberatkan pada memerangi perilaku dan praktik bisnis yang bersifat 
antipersaingan seperti upaya pelaku usaha memperoleh posisi dominan serta 
melalui kebijakan harga (pricing policy) dan praktik-praktik bisnis lain yang 
cenderung bersifat antipersaingan. 

HKI DAN PERSAINGAN USAHA
Khusus terkait dengan masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan hukum 
persaingan usaha, banyak sebagian orang berpandangan bahwa rezim kedua 
hukum tersebut saling bertolak belakang. Padahal, sesungguhnya tidaklah demikian. 
Keberadaan rezim hukum HKI dan Hukum Persaingan Usaha hendaknya dipandang 
sebagai ketentuan hukum yang bersifat komplementer atau saling mengisi untuk 
keharmonisan sistem hukum nasional Indonesia.5 Kesamaan yang dimiliki oleh kedua 
rezim hukum tersebut diantaranya ialah pada tujuannya yaitu untuk memajukan 
sistem perekonomian nasional di era perdagangan bebas dan globalisasi, mendorong 
inovasi dan kreatifitas serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Pada satu sisi HKI berbicara tentang perlindungan hak intelektual sebagai bentuk 
insentif dan penghargaan (incentive and reward) agar memacu kreatifitas dan inovasi 
dalam mengembangkan seni, ilmu pengetahuan, teknologi dan perdagangan yang 
diharapkan akan meningkatkan kualitas peradaban masyarakat. Pengaturannya 
memberikan kesempatan kepada si kreator dan/atau si pemegang haknya atau 
bahkan mengambil keuntungan dari padanya. Rezim hukum HKI dengan demikian 
dapat dikatakan berada pada sisi pro persaingan usaha.

Pada sisi lain, rezim hukum persaingan usaha berbicara tentang perlindungan 
terhadap iklim berkompetisi yang fair guna terbukanya peluang ekonomi, inovasi, 
dan kesempatan berusaha bagi semua pihak. Pada prinsipnya hukum ini akan 
memberikan kesempatan untuk kepastian berusaha bagi semua orang dengan 
cara membebaskan pasar guna efisien dan kompetisi yang fair untuk memberikan 
konsumen alternatif pilihan yang terbaik dalam pasar. 

4 Johnny Ibrahim, “Hukum Persaingan Usaha : Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia”, 
Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 219.

5 Peraturan KPPU RI No. 2 Tahun 2009 Tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang 
larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehata Terhadap Perjanjian Yang Berkaitan 
Dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, hlm. 4.
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Kacamata  UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat, HKI adalah termasuk  pasal yang dikecualikan 
yaitu Pasal 50 huruf b, yang berbunyi : ”perjanjian yang berkaitan denga hak atas 
kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk 
industri, rangkaian elektronik terpadu dan rahasia dagang serta perjanjian yang 
berkaitan dengan waralaba”. 

Hendaknya setiap pihak memaknai ketentuan Pasal 50 huruf b tersebut sebagai 
berikut : pertama, bahwa perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual 
yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah perjanjian lisensi yang berada dalam 
lingkup hak paten, hak merek, hak cipta, hak desain industri, hak desain tata 
letak sirkuit dan hak rahasia dagang. Kedua, bahwa istilah ”rangkaian elektronik 
terpadu” hendaknya dimaknai sebagai desain tata letak sirkuit terpadu. 

Pandangan KPPU dalam pedomannya, penerapan pengecualian tentang lisensi HKI, 
setiap orang hendaknya memandang bahwa pengecualian perjanjian lisensi HKI dari 
ketentuan hukum persaingan usaha hanya dapat dilakukan sepanjang perjanjian 
lisensi HKI tersebut tidak bertentangan dengan asas dan tujuan dalam pasal 2 dan 
3 UU No. 5 tahun 1999. Untuk mencegah penyalahgunaan HKI yang menyebabkan 
terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka indikator utama 
pengecualian adalah pengusaan pasar atas produk atau jasa yang dilakukan dengan 
lisensi HKI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar.   

PERAN KPPU DALAM MENGHADAPI AFTA
Sejak ditandatanganinya kesepakatan AFTA, proses ini membawa KPPU untuk 
memasukkan masalah persaingan usaha di ASEAN sebagai salah satu program 
kerjanya agar mendapat manfaat optimal dalam AFTA. Berawal dari proposal 
KPPU yang disampaikan melalui Sekretariat ASEAN maka diadakan Konferensi 
tentang Persaingan di ASEAN : ”ASEAN Conference on Fair Competition Law 
and Policy” pada tanggal 5-7 Maret 2003 di Bali. 

Hasil dari konferensi pertama ditindaklanjuti dengan mengadakan Workshop 
di Bangkok pada tanggal 14 - 16 Juni 2004 dengan tema ”Membangun Institusi 
Persaingan yang Efektif”. Workshop ini dilaksanakan oleh ASEAN Secretariat dan 
Ministry of Commerce Thailand. Tidak berhenti disitu, Workshop yang dikenal juga 
dengan ASEAN Consultative Forum for Competition (ACFC) telah dilaksanakan 
untuk kedua kalinya di Jakarta tanggal 11-12 Oktober 2004. 

Sementara itu pembahasan mengenai hukum persaingan di ASEAN, mencermati 
empat hal sebagai berikut:

1. Keterlibatan dunia usaha dalam perkembangan hukum persaingan di ASEAN.
2. Masalah persaingan usaha dalam perdagangan antar negara ASEAN.
3. Mengambil manfaat optimal dalam perkembangan persaingan usaha di 

ASEAN khususnya dunia usaha di Indonesia.
4. Masukan bagi KPPU dalam peran aktifnya di ASEAN. 
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Hukum persaingan di tiap-tiap negara berbeda-beda, termasuk kedudukan lembaga 
penegaknya seperti di Thailand berkedudukan di bawah Dirjen Perdagangan 
Dalam Negeri, di Filipina di bawah Kementerian (Komisi Tarif), Indonesia bersifat 
independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

KPPU tidak memiliki fungsi sebagai regulator untuk sektor industri dan perdagangan. 
KPPU akan mengimplementasikan UU No. 5 tahun 1999 secara konsekuen. Implementasi 
kebijakan dan hukum persaingan akan menjamin proses persaingan usaha sehat di pasar. 
Antisipasi terhadap AFTA harus dilakukan oleh regulator sektoral terkait, utamanya 
perdagangan, perindustrian, pertanian dan lain-lain. KPPU mendukung kebijakan dan 
regulasi yang memberdayakan sumber daya ekonomi dalam negeri, menjamin equal 
level of playing field serta memperkuat ketahanan pangan dan energi. 

Selain hal tersebut di atas KPPU akan mengoptimalkan fungsi saran pertimbangan 
kepada pemerintah untuk menjamin berbagai program kebijakan dan regulasi 
terkait AFTA akan memaksimalkan kesejahteraan rakyat. KPPU akan menggunakan 
instrumen penegakan hukum untuk memastikan proses persaingan antar pelaku 
usaha di pasar tetap terjadi secara sehat. Kemudian KPPU dalam tahap awal proses 
melakukan kajian untuk mengestimasi dampak AFTA terhadap persaingan usaha 
nasional serta situasi perekonomian secara nasional. 

Kunci utama dalam membangun iklim persaingan usaha sehat, KPPU melakukan 
hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan advokasi;
2. Mendorong kebijakan pemerintah yang memperhatikan prinsip persaingan 

melalui pemberian saran dan pertimbangan (harmonisasi kebijakan).
3. Penegakan hukum baik berdasarkan laporan maupun insiatif KPPU.  

Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan mendapatkan hasil : meningkatnya 
budaya persaingan yang sehat, iklim persaingan dan daya saing semakin meningkat. 
Maka manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat akan kelihatan. Sebagai 
contoh; penurunan tarif SMS, tarif telekomunikasi, banyaknya pilihan pesawat 
dan sebagainya.   

PENUTUP
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa KPPU tidak 
memiliki fungsi atau tugas sebagai regulator terkait dengan perdagangan internasional 
atau kebijakan perdagangan. Implementasi serta dampak dari FTA banyak ditentukan 
oleh kebijakan dan regulasi sektoral seperti kebijakan industri dan perdagangan. Perlu 
program dan kebijakan prioritas pemerintah terkait dengan implementasi AFTA. 

KPPU akan memastikan terjadinya proses persaingan usaha yang sehat di pasar 
nasional yang dapat menjamin ketahanan pangan, energi, revitalisasi industri serta 
kesejahteraan rakyat. KPPU akan menggunakan dua instrumen yaitu penegakan 
hukum untuk memastikan bahwa proses persaingan persaingan antar pelaku usaha 
di pasar tetap terjadi secara sehat. r
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Bab I.
PENDAHULUAN

A.  LATAR BELAKANG
USIA UU No.5 Tahun 1999 sudah mencapai hampir 11 tahun dan usia 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) sudah 10 
tahun. Wewenang yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 
tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
sehat (selanjutnya disebut UU No. 5/1999) belum dapat dilaksanakan secara 
optimal. KPPU sering kali mengalami kesulitan dan hambatan dalam proses 
penegakan hukum. Hal ini dikarenakan banyaknya pelaku usaha, maupun saksi 
yang kurang kooperatif, sehingga menghambat proses pemeriksaan perkara. 
Kendala lain yang dihadapi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah 
terlapor tidak mau menyerahkan dokumen ataupun alat bukti yang diminta 
dalam proses pemeriksaan. 

Dalam menghadapi kasus kartel misalnya membutuhkan fakta dan alat bukti 
yang lengkap sehingga putusannya dapat memberikan kepastian hukum. 
Namun dalam memperoleh data dan alat bukti tidak jarang pelaku usaha 
(terlapor) menolak untuk memberikan dokumen maupun data yang dibutuhkan 
dalam proses pemeriksaan. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi kualitas 
putusan KPPU. Sementara KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menyita, 
menggeledah, maupun merampas dokumen yang dapat dijadikan alat bukti 
dalam proses pemeriksaan.

Berdasarkan ketentuan UU No. 5 tahun 1999 Pasal 36 huruf e bahwa “wewenang 
komisi memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan undang-undang ini” dan pasal 36 huruf f Komisi berwenang 
memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap 
mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini”. 

Dalam hal melaksanakan kewenangan tersebut KPPU mengalami beberapa 
hambatan sebagaimana diuraikan di atas. Untuk membantu dalam melaksanakan 
kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 36 huruf e dan f tersebut 
KPPU dapat meminta bantuan penyidik. Hal tersebut sebagaimana diatur 
dalam Pasal 36 huruf g : “...meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan 
pelaku usaha...” Namun ketentuan tersebut tidak secara otomatis berjalan 
sebagaimana yang terjadi di Amerika serikat bahwa terjadi hubungan yang 
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harmonis antara Fair Trade Commision (FTC) dengan Departement Criminal 
of Justice. Di Indonesia tampaknya tidak semudah yang tertulis dalam UU. 
Polri tidak dapat melaksanakan tugasnya tanpa adanya kerjasama dengan 
KPPU terlebih dahulu yang diwadahi dalam bentuk MoU. 

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa dalam melaksanakan kewenangan 
sebagaimana diamanatkan UU, KPPU tidak dapat hanya tampil sendirian 
untuk menjalankan penegakan hukum persaingan. Peran Polri cukup 
penting dalam membantu KPPU dalam proses penegakan hukum persaingan 
usaha. Tidak menutup kemungkinan perkara persaingan usaha terdapat 
muatan perkara pidana. Bagi pelaku usaha yang menolak untuk diperiksa, 
menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan 
atau pemeriksaan, atau menghalangi proses pemeriksaan dapat diserahkan 
kepada penyidik. Dalam hal ini dapat dilakukan penyidikan sesuai dengan 
kewenangan sebagaiman ketentuan yang berlaku. Bahkan terhadap putusan 
komisi yang tidak dilaksanakan dapat menjadi bukti permulaan yang cukup 
untuk dilakukan penyelidikan.   

B.  RUMUSAN MASALAH
Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam 
kertas kerja ini adalah :

1. Apakah peran Kepolisian  dalam penegakan hukum persaingan usaha?

2. Bagaimana hubungan antara KPPU RI dengan Kepolisian RI dalam 
penanganan perkara persaingan usaha?

C.  TUJUAN PENULISAN
Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Polri dalam penegakan hukum 
persaingan usaha.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara KPPU RI dan 
Kepolisian RI dalam penanganan perkara persaingan usaha. 

 

D.  MANFAAT PENULISAN
Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan 
secara praktis. Secara  teoritis tulisan ini dapat memberikan sumbagan dalam 
pemahaman dan pengetahuan mengenai peran Polri dalam penegakan hukum 
persaingan. Sedangkan manfaat penulisan secara praktis yaitu sebagai bahan 
rujukan dan bahan pertimbangan prosedur pelaksanaan penanganan perkara 
masing-masing lembaga.
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E.  SISTEMATIKA  PENULISAN
Dalam sub-bab sistematika penulisan ini akan diberikan gambaran tentang 
penulisan kertas kerja ini. Sistematika pokok yang dipakai dalam tulisan kertas 
kerja ini adalah:

1. Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang permasalahan yang akan 
diangkat, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan 
sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Teori atau Tinjauan Literature dan metode penulisan. 

3. Bab III Pembahasan. Berisi tentang peran-peran Kepolisian dalam 
penegakan hukum persaingan dan kewenangan dan kedudukan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan Undang Undang No 5 Tahun 
1999 dan Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang 
No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 
penanganan perkara dugaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 
serta hubungannya dalam proses penegakan hukum persaingan.

4. Bab IV Penutup. Bab terakhir berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah 
dikaji dalam bab sebelumnya dan saran yang diharapkan sebagai masukan 
perbaikan tulisan kertas kerja ini. 
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A.  TEORI KEWENANGAN
KEWENANGAN atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan 
dalam lapangan hukum publik. Kewenangan adalah “kekuasaan formal”, 
kekuasaan yang berasal eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan 
kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu 
bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. 

Wewenang merupakan bagian penting dari Hukum Adminsitrasi karena obyek 
hukum administrasi adalah wewenang pemerintah, sehingga ruang lingkup 
wewenang pemerintah tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat 
keputusan, tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugas, 
sehingga wewenang untuk melaksanakan suatu urusan pemerintah merupakan 
wewenang untuk menetapkan norma-norma hukum positif dalam suatu bidang 
kehiidupan masyarakat dan mempertahankannya. Untuk dapat mempertahankan 
dan menetapkan hukum positif diperlukan adanya wewenang, tanpa wewenang 
maka keputusan yang dikeluarkan tidak akan sah. 

Berdasarkan sumbernya wewenang dibedakan menjadi dua yaitu wewenang 
personal dan ofisial. Menurut Philipus M. Hadjon ada tiga sumber bagi badan 
atau pejabat Tata Usaha Negara dalam memperoleh kewenangan yaitu atribusi, 
delegasi dan mandate.1   

“kewenangan atribusi dalam hal ada pengakuan hak atas suatu kewenangan 
yang baru. Dalam delegasi ada pengalihtanganan dari suatu kewenangan 
yang ada. Untuk atribusi dan delegasi kewenangan membuat keputusan 
harus didasarkan pada suatu undang-undang formal. Dalam hal tertentu 
seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk membuat keputusan atas 
nama penguasa, hal ini disebut mandate, dimana tidak ada pengakuan 
kewenangan, hanya menyangkut janji kerja interen antara penguasa dan 
pegawainya. Sedangkan dalam hal delegasi pejabat yang memperoleh 
delegasi bertanggung jawab sendiri atas keputusan yang dibuatnya, 
sedangkan untuk mandate, keputusan yang dibuat penerima mandat adalah 
atas nama dan tanggung jawab pemberi mandate”.
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 1 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada Press, 1993, hal. 137.
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 4 Indroarto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradillan tata Usaha Negara, Pustaka Sinar 

Harapan, Jakarta, 2003, hal. 177.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa wewenang atribusi merupakan wewenang 
yang melekat pada jabatan, dengan perkataan lain wewenang dibentuk bersama 
dengan jabatan tersebut. Oleh karena itu setiap wewenang yang timbul dari 
atribusi akan melahirkan wewenang yang sifatnya asli. Menurut SF Marbun2, 
wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum 
publik (yuridis), juga sebagai kemampuan beertindak yang diberikan undang-
undang untuk melakukan hubungan hukum. Menurut Prajudi Atmosudirjo3, 
wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, 
sedangkan Indroarto4, wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh 
peraturan perundang-undangan yang menimbulkan akibat-akibat hukum. 

Bila dikaitkan dengan peran Polri dalam penegakan Hukum Persaingan 
Usaha tampak bahwa antara Polri dan KPPU sama-sama diberi kewenangan 
oleh undang-Undang sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan UU 
No. 5 Tahun 1999. Polri sebagai penyidik diberikan kewenangan oleh UU 
No. 5 Tahun 1999 untuk membantu KPPU dalam upaya penegakan hukum 
persaingan.

KPPU adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk menjalankan amanat yang 
tertuang dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hingga saat ini, sudah banyak 
kasus/sengketa persaingan usaha tidak sehat yang telah mendapat putusan tetap 
secara hukum oleh KPPU baik itu yang dinyatakan tidak bersalah maupun 
yang dihukum secara administratif. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah 
sebuah lembaga yang independen, tidak terpengaruh oleh kepentingan dari 
pihak manapun, baik dari eksekutif maupun dari pihak yang lain. Hal ini 
terlihat dari mulai proses pencalonan dan pemilihan anggota Komisi hingga 
pengambilan putusan, walaupun putusan yang dikeluarkan oleh Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha dapat dilakukan upaya keberatan  ke Pengadilan 
Negeri dan kassasi ke mahkamah Agung. 

Hal ini menunjukkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai 
satu- satunya lembaga penegak hukum di bidang praktek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat diberi kepercayaan penuh oleh Kepala Negara 
dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai 
dengan Undang Undang No. 5 Tahun 1999. Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Negara dan Dewan 
Perwakilan Rakyat dan bertanggung jawab kepada Kepala Negara. Hal ini 
bukan berarti segala keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha berada 
di bawah kepentingan atau bayang-bayang Presiden dan Dewan Perwakilan 
Rakyat, namun semata-mata merupakan pertanggung jawaban secara 
administratif struktur kelembagaan Negara.
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B.  METODE PENULISAN
Berikut ini diuraikan tentang metode penulisan yang digunakan dalam 
penulisan kertas kerja ini:

1. SPESIFIKASI PENELITIAN
 Metode yang digunakan untuk penulisan kertas kerja ini adalah metode 

yuridis-normatif, yaitu metode yang mengkaji, menganalisa, dan 
merumuskan bahan-bahan hukum, baik yang berasal dari bahan hukum 
primer maupun bahan hukum sekunder yang saling mendukung dan 
menguatkan sehingga dapat diketahui secara jelas dan detail tentang tugas 
dan kewenangan masing-masing lembaga.

2. JENIS DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA
 Jenis data yang digunakan dalam penulisan kertas kerja ini adalah jenis 

data primer, yaitu peraturan perundang undangan yang terkait dengan 
tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Kepolisian 
Republik Indonesia dalam menangani perkara dugaan praktek monopoli 
dan persaingan usaha tidak sehat didukung dengan data sekunder berupa 
buku, makalah, dan berbagai literature lainnya yang mendukung.

3. ANALISA DATA
 Data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, akan 

diolah secara deskriptif-analitis sehingga diperoleh gambaran sejauh 
mana peran Kepolisian Republik Indonesia membantu Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha dalam penanganan perkara dugaan praktek monopoli 
dan persaingan usaha tidak sehat. 
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A.  PERAN  KEPOLISIAN RI DALAM UU NO. 5/1999
UNTUK mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 dibentuk suatu 
komisi. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 34 UU No. 5 tahun 1999 
yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas dan 
fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Komisi ini kemudian 
dibentuk berdasarkan Keppres No. 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. 

Dengan demikian, penegakan hukum persaingan usaha berada dalam 
kewenangan KPPU. Namun demikian, tidak berarti bahwa tidak ada lembaga 
lain yang berwenang menangani perkara praktek monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) 
juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. PN diberi 
wewenang untuk menangani keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani 
pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana karena tidak 
dijalankannya putusan KPPU yang sudah in kracht. Untuk memasuki proses 
pada persidangan tentunya peran Polri dalam membantu proses penegakan 
hukum persaingan sangta diperlukan sebagaimana tersurat pada berbagai pasal 
di UU No. 5 tahun 1999 yang akan diuraikan di bawah. Sementara MA diberi 
kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan 
apabila terjadi kasasi terhadap keputusan PN tersebut. 

Sebagai sebuah lembaga yang dibentuk secara independen berdasarkan 
UU No. 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai 
kewenangan penyelidikan, pemeriksaan,  dan memutus perkara serta mengadili 
dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan adanya 
kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk memeriksa dan 
memutus dugaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha merupakan suatu komisi yang menjalankan dan 
mencakup fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif yang tetap mengacu dan 
berdasar sistem hukum yang berlaku di Republik Indonesia. 

Pada konteks ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer 
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5 Budi L Kagramanto, “Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU”, Jurnal Ilmu Huku, Yustisia, 
2007, hal. 2.

6 Jimly AAsshiddiqie, “Perkembanagn dan Konsolidasi Lembaga Negara pasca Reformasi (Konpress, 
2006), hal. 24.

7 6 juli 2009 http:// www.reformasihukum.org dalam Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, 
Jakarta, 2009, hal. 312.

(state auxiliary organ)5 yang mempunyai wewenang berdasarkan UU No. 5 
Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara 
sederhana state auxiliary organ adalah lembaga negara yang dibentuk di luar 
konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga 
Negara pokok (Eksekutif, Legislatif  dan Yudikatif)6 yang sering juga disebut 
dengan lembaga independent semu negara (quasi). Peran sebuah lembaga 
independent semu  menjadi penting sebagai upaya responsif bagi negara-negara 
yang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi.7 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPPU dapat melakukan 
beberapa tindakan yang sesuai dengan Undang Undang No. 5 Tahun 1999 
yaitu menerima laporan baik dari masyarakat ataupun dari pelaku usaha 
terkait adanya dugaan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, 
melakukan penelitian atas laporan tersebut, melakukan pemeriksaan baik 
pendahuluan maupun lanjutan, memanggil pelaku usaha, saksi, dan ahli, 
meminta keterangan dari instansi yang terkait hingga melakukan putusan dan 
menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang dinilai melanggar 
Undang Undang No. 5 Tahun 1999.

Salah satu wewenang KPPU adalah menggali informasi yang terkait dengan 
laporan yang sedang diperiksa dari pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan 
terlibat dalam perkara yang bersangkutan. Pihak-pihak itu antara lain pelaku 
usaha baik terlapor maupun pelapor, keterangan saksi dan ahli maupun dari hasil 
dokumen-dokumen yang diserahkan pada saat pendaftaran perkara. Dalam proses 
pemanggilan pelaku usaha, saksi dan ahli untuk dimintai keterangannya pada 
pemeriksaan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha sering kali mengalami kesulitan 
dan hambatan. Hal ini dikarenakan banyaknya pelaku usaha, maupun saksi yang 
kurang kooperatif, sehingga menghambat proses pemeriksaan perkara. 

Hal tersebut di atas sebagaimana diatur dalam  ketentuan UU No. 5 tahun 
1999 Pasal 36 huruf e bahwa “wewenang komisi memanggil pelaku usaha 
yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang 
ini” dan 36 huruf f Komisi berwenang memanggil dan menghadirkan saksi, 
saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap 
ketentuan undang-undang ini”. 

Investigator KPPU sering kali mengalami kesulitan dalam menghadirkan para 
pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas baik pada saat pemeriksaan 
pendahuluan maupun pada saat pemeriksaan lanjuta. Kondisi tersebut tentunya 
akan mempengaruhi kinerja dan kualitas putusan KPPU. Dan perlu dicatat 
bahwa KPPU tidak boleh memutus in absentia dengan kata lain semua pihak 
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yang berperkara harus dapat dihadirkan dalam proses pemeriksaan.  

Peran Polri dalam proses penegakan hukum persaingan juga termasuk ketika 
pelaku usaha menolak untuk diperiksa, menolak memberikan informasi yang 
diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaaan, atau menghambat proses 
penyelidikan dan atau pemeriksaan.8  Penolakan terhadap proses penyelidikan 
maupun pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU dapat dikategorikan sebagai 
tindak pidana (Lihat Pasat 261 KUHP). Apabila ketentuan tersebut dilanggar 
oleh pelaku usaha (terlapor) maka KPPU menyerahkan kepada penyidik untuk 
dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pasal 41 ayat 
(3). Berdasarkan penjelasan pasal 41 ayat (3) tersebut yang diserahkan oleh 
komisi kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tidak hanya perbuatan 
atau tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2), tetapi juga termasuk 
pokok perkara yang sedang diselidiki dan diperiksa oleh Komisi. Sehingga 
berdasarkan penjelasan pasal tersebut maka perkara beralih menjadi perkara 
pidana dan sepenuhnya diserahkan kepada Polisi untuk melakukan proses 
berikutnya sesuai peraturan perundangan. 

Peran selanjutnya adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 ayat (5) 
UU No. 5 tahun 1999 bahwa: “Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk 
melakukan penyidikan. Hal tersebut tentunya mengacu pada ketentuan Pasal 
43 (4) bahwa putusan yang dimaksud adalah putusan yang sudah memiliki 
kekuatan hukum tetap  di tingkat  KPPU dan tidak diajukan keberatan maupun 
diajukan kasasi. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 44 ayat (4) 
bahwa KPPU akan menyerahkan pelanggaran terhadap tidak dilaksanakannya 
putusan KPPU oleh pelaku usaha dan tidak mengajukan keberatan dan tidak 
mematuhi putusan KPPU. Perihal yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik 
(Polri) adalah putusan KPPU yang didalamnya mengandung unsur pidana. 

 Pasal 216 KUH Pidana menyatakan bahwa:

  i. Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan 
yang dilakukan menurut UU oleh pejabat yang tugasnya mengawasi 
sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang 
diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana : demikian 
pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau 
menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan UU yang dilakukan 
oleh salah seorang pejabat tersebut diancam dengan pidana penjara paling 
lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak 9 ribu rupiah. 

 ii. Disamakan dengan pejabat tersebut di atas setiap orang yang menurut 
ketentuan UU terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi 
tugas menjalankan jabatan umum.

iii. Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat 2 tahun sejak 

 8 Lihat ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU no. 5 tahun 1999.
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adanya pemidananaan semacam itu juga maka pidananya dapat 
bertambah sepertiga.

Berdasarkan ketentuan pasal 216 KUH Pidana tersebut di atas maka Polri dapat 
melaksanakan kewenangannya, apabila para pihak yang dijatuhi sanksi oleh KPPU 
tidak dengan sukarela maupun setelah melalui proses fiat eksekusi ke Pengadilan 
tidak melaksanakan putusan KPPU. Artinya para pihak (terlapor) melakukan 
pembangkangan terhadap putusan pejabat publik dalam hal ini KPPU. 

B. KETENTUAN PIDANA DALAM PUTUSAN KOMISI 
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Terdapat dua macam ketentuan sanksi yang diatur dalam Undang Undang No. 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat. Sanksi yang berupa administratif dan sanksi pidana pokok dan tambahan. 
Sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 47 dapat berupa:

1. Penetapan pembatalan perjanjian.
2. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertical.
3. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti 

menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan 
khususnya merugikan masyarakat.

4. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi 
dominan.

5. Penetapan pembatalan atau penggabungan atau peleburan badan usaha 
dan pengambil alihan saham.

6. Penetapan pembayaran ganti rugi.
7. Pengenaan denda serendah-rendahnya satu milyar rupiah dan setinggi-

tingginya dua puluh lima milyar rupiah.

Sedangkan yang berupa sanksi pidana pokok sebagaimana diatur dalam pasal 
48 tentang pengenaan denda atau kurungan sebagai pengganti denda dengan 
besaran rupiah tertentu seperti yang tertuang dalam pasal 48 tersebut dan 
pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 49 dengan menunjuk pada 
pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu:

1. Pencabutan izin usaha,
2. Larangan kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap 

Undang Undang No. 5 Tahun 1999 untuk menduduki jabatan direksi atau 
komisaris minimal 2 (dua ) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

3. Penghentian tindakan atau kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya 
kerugian pada pihak lain.

Pelaku usaha yang sudah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
dapat melakukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri di tempat 
kedudukan hukum pelaku usaha tersebut yang menjadi terlapor, dengan jangka 
waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak dibacakannya putusan oleh 



24 Jurnal Persaingan USaha

Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jika putusan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Negeri, maka pelaku usaha yang 
bersangkutan harus melaksanakan putusan yang telah ditetapkan. Namun 
apabila tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri, pelaku usaha dapat 
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dengan adanya dukungan dan bantuan dari Kepolisian Republik Indonesia, 
maka proses penanganan perkara dapat lebih cepat dan efisien baik dari segi 
waktu, biaya, dan tenaga. Hal ini semata-mata untuk memberikan kepastian 
hukum dan kredibilitas lembaga di depan masyarakat pada umumnya dan 
para pelaku usaha pada khususnya. 

C. HUBUNGAN KEPOLISIAN RI DENGAN KPPU RI DALAM 
PENANGANAN PERKARA PERSAINGAN USAHA 
Dalam menjalankan tugasnya terkait dengan kerjasama Kepolisian Republik 
Indonesia dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, kepolisian menjalankan 
fungsi penegakan hukum sesuai dengan pasal 2 Undang Undang No. 2 Tahun 
2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam menjalankan fungsi 
penegakan hukum tersebut, kepolisian terlibat kerja sama dengan banyak 
lembaga negara yang lain, termasuk dengan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha dalam penegakan hukum praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 
sehat. Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia berada di bawah Presiden dan 
bertanggung jawab kepada Presiden. Kepolisian Republik Indonesia dipimpin 
oleh Kepala Polisi Republik Indonesia yang juga diangkat, diberhentikan dan 
mempertangung jawabkan kebijakannya kepada Presiden.   

Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam 
pasal 13 Undang Undang No. 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan 
ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Disebutkan dengan jelas bahwa 
salah satu tugas kepolisian adalah menegakkan hukum, termasuk didalamya 
adalah hukum persaingan usaha yang dikawal oleh Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha. Dijelaskan lebih detail dalam pasal 14 Undang Undang No. 2 Tahun 
2002 bahwa polisi dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan tentang 
segala hal yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Kitab 
Undang Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang- undangan yang 
lainnya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka polisi dapat melakukan 
penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 
apabila diperintahkan. Dalam kaitannya dengan kerjasama yang dilakukan 
bersama KPPU, kepolisian dapat membantu investigator Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha terhadap perkara praktek monopoli dan persaingan usaha 
tidak sehat yang mengandung unsur tindak pidana. 

Terhadap perkara-perkara yang bersumber dari pelanggaran UU No. 5 Tahun 
1999 yang tentunya memuat unsur pidana maka penyidik (Polri) dapat 
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menggunakan landasan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) untuk hukum materiilnya dan  Kitab Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) untuk hukum formilnya jo UU No. 5 Tahun 1999. Pada sanksi 
pidana sebagaimana diatur dalam bagian kedua Pasal 48 UU No. 5 Tahun 
1999, mengenai pidana pokok dan pasal 49 mengenai pidana tambahan, jelas 
merupakan kewenangan dari kepolisian. Untuk memberikan sanksi tersebut di 
atas tentu harus dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak 
kepolisian.  Untuk selanjutnya sampai pada proses persidangan di pengadilan. 

Pasal 48 UU No. 5 tahun 1999 menentukan bahwa sanksi pidana pokok 
meliputi pidana denda minimal Rp 25.000.000.000,- dan maksimal Rp 
100.000.000.000,-. Pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana 
kurungan selama-lamanya 6 bulan. Sanksi pidana ini diberikan oleh pengadilan 
(bukan merupakan kewenangan KPPU) apabila : 

1) Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, 9-14, 16-19, 25,27, dan 28.  
Pelaku diancam dengan pidana serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,- 
(dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,- 
(seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-
lamanya 6 bulan. 

2) Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5-8, 15, 20-24 dan 26. Pelaku 
diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar 
rupiah) dan setinggi-tingginya  Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar 
rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama lamanya 5 bulan.

3) Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41. Ancaman pidananya 
adalah serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,- dan setinggi-tingginya Rp 
5.000.000.000,- atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 
3 bulan.

Jelas bahwa apabila pelaku usaha tidak bersedia menyerahkan alat bukti baik 
dalam penyelidikan maupun pemeriksaan serta menolak untuk diperiksa, 
menolak menyampaikan informasi yang diperiksa dalam penyelidikan dan 
atau pemeriksaan atau menghambat jalannya penyelidikan dan pemeriksaan 
dapat dikenakan sanksi pidana pokok sebagaimana diatur pada Pasal 48 ayat 
(3) UU No. 5/1999.

Pasal 49 UU No. 5/1999 menentukan bahwa pidana tambahan yang dapat 
dijatuhkan terhadap pelaku usaha dapat berupa: 

1) Pencabutan ijin usaha, dan

2) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran 
terhadap UU ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-
kuranngya 2 tahun, atau 

3) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya 
kerugian pada pihak lain. 
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Di dalam penjelasan umum UU No. 5/1999 disebutkan bahwa Komisi hanya 
berwenang menjatuhkan sanksi administratif, sedangkan yang berwenang 
menjatuhkan sanksi pidana adalah pengadilan. Untuk dapat menjatuhkan sanksi 
pidana tentunya harus dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan yang 
dilakukan oleh polisi. Suatu perkara yang ditangani oleh KPPU dapat kemudian 
diserahkan kepada penyidik dan karenanya dapat dijatuhi pidana bila dalam hal: 

1) Pelaku usaha tidak menjalankan putusan Komisi yang berupa sanksi 
administratif (Pasal 44 ayat (4)).

2) Pelaku usaha menolak untuk diperiksa, menolak memberikan informasi yang 
diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat 
proses penyelidikan dan atau pemeriksaan (Pasal 41 ayat (2)).

Terhadap kedua pelanggaran tersebut, Komisi menyerahkan kepada penyidik untuk 
dilakukan penyidikan. Putusan Komisi merupakan bukti permulaan yang cukup bagi 
penyidik untuk melakukan penyidikan (pasal 41 ayat (3) jo Pasal 44 ayat (5).  

Dengan adanya penandatanganan kerjasama antara Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha dengan Kepolisian Republik Indonesia, maka diharapkan 
adanya kerjasama dan koordinasi antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
dan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal penanganan dugaan praktik 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan kapasitas dan 
kewenangan masing-masing lembaga dan penanganan perkara yang lebih 
efektif, efisien dan cepat dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha.

Bila ditinjau dari teori kewenangan jelaslah bahwa wewenang yang dimiliki oleh 
KPPU dan Polri dalam penegakan Hukum Persaingan adalah kewenangan atribusi, 
merupakan wewenang yang melekat pada jabatan, dengn perkataan lain wewenang 
dibentuk bersama dengan jabatan tersebut. Oleh karena itu setiap wewenang yang 
timbul dari atribusi akan melahirkan wewenang yang sifatnya asli. Menurut SF 
Marbun9, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum 
publik (yuridis), juga sebagai kemampuan bertindak yang diberikan undang-
undang untuk melakukan hubungan hukum. Menurut Prajudi Atmosudirjo10, 
wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum public. 
Sedangkan Indroarto11, wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh 
peraturan  perundang-undangan yang menimbulkan akibat-akibat hukum. 

Bila dikaitkan dengan peran Polri dalam penegakan Hukum Persaingan Usaha 
tampak bahwa antara Polri dan KPPU sama-sama diberi kewenangan oleh 
undang-Undang sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan UU No. 5 
Tahun 1999. Polri sebagai penyidik diberikan kewenangan oleh UU No. 5 Tahun 
1999 untuk membantu KPPU dalam upaya penegakan hukum persaingan.

9 SF. Marbun, Ibid. 
10 Prajudi Atmosudirjo, ibid.
11 Indroarto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradillan tata Usaha Negara, Pustaka Sinar 

Harapan, Jakarta, 2003, hal. 177.
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A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan uraian yang telah penulis lakukan di atas, maka 
dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian RI dalam penegakan hukum persaingan dapat dimulai 
pada saat proses penyelidikan maupun pemeriksaan dalam hal KPPU 
meminta bantuan untuk menghadirkan terlapor, saksi, saksi ahli maupun 
siapa saja yang terlibat dalam perkara persaingan usaha. Dan sampai dengan 
setelah putusan dikeluarkan oleh KPPU yang tidak diajukan keberatan 
dapat ditindaklanjuti oleh penyidik apabila memuat aspek pidana.

2. Masing-masing lembaga tetap menjalankan tugas dan wewenang berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada 
SOP yang telah disepakati bersama sehingga tidak terjadi tumpang tindih 
kewenangan antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Kepolisian 
Republik Indonesia. 

B. SARAN
1. Perlu adanya SOP yang menjelaskan standar pelaksanaan masing-masing 

lembaga dalam penanganan perkara tindak pidana hukum persaingan 
sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga yang 
satu dengan lembaga yang lainnya.

2. Kepolisian Republik Indonesia dapat mengawal eksekusi putusan yang telah 
memiliki kekuatan hukum yang tetap terhadap pelaku usaha yang dikenai 
putusan tersebut.

3. Perlu kemungkinan penempatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha khususnya dalam penanganan perkara 
tindak pidana hukum persaingan. r

Bab IV
PENUTUP
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A.  LATAR BELAKANG PENGATURAN LARANGAN KARTEL
SALAH satu substansi pengaturan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya 
disebut UU No. 5/1999) adalah Perjanjian yang Dilarang yang diatur dalam 
Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Perjanjian dalam Hukum Persaingan 
dibedakan menjadi perjanjian horizontal dan perjanjian vertikal.  Ketika para 
pesaing dalam bidang usaha tertentu terlibat dalam perjanjian (kesepakatan) 
yang mempengaruhi perdagangan di wilayah tertentu, maka tindakan ini 
disebut dengan perjanjian horisontal.1 Perjanjian yang bersifat menghambat 
secara horisontal diartikan secara luas sebagai suatu perjanjian yang bersifat 
membatasi dan terkoordinasi, termasuk perjanjian yang secara langsung atau 
tidak langsung untuk menetapkan harga atau persyaratan lainnya, seperti 
perjanjian yang menetapkan pengawasan atas produksi dan distribusi, alokasi 
(pembagian) kuota atau wilayah atau pertukaran informasi/data mengenai 
pasar, dan perjanjian menetapkan kerjasama dalam penjualan maupun 
pembelian secara terorganisasi, atau menciptakan hambatan masuk pasar 
(entry barriers).2 

Perjanjian yang bersifat membatasi (restrictive agreements) adalah terlarang 
jika dilakukan antara pelaku usaha privat maupun publik, dengan kata lain, 
bahwa perjanjian tersebut disetujui oleh semua individu, rekanan (partnership), 
perusahaan yang melakukan kegiatan usaha tertentu dalam hal penjualan 
barang atau jasa perdagangan berkaitan dengan pelaku usaha. Namun 
demikian, perjanjian di antara pelaku usaha pengawas (controlling) dan yang 
diawasi (controlled), misalnya antara perusahaan induk (parent companies) dan 
anak perusahaan (subsidiary companies), atau antara perusahaan-perusahaan 
yang terafiliasi bukan termasuk dalam jenis perjanjian ini, karena perjanjian 
tersebut termasuk kesepakatan antara dua pelaku usaha yang berbeda 
tingkatannya, atau disebut juga dengan perjanjian vertikal.3  

PENGGUNAAN ANALISIS EKONOMI
DALAM MENDETEKSI KARTEL

BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

1 E. Thomas Sullivan dan Jeffrey L. Harrison, Understanding Antitrust and Its Economic Implications, 
(New York: Matthew Bender & Co.), 1994, h. 75. 

2 Martin Heidenhain et. al., German Antitrust Law (Frankfurt am Main: Verlap Fritz Knapp GmbH, 
1999), h. 17. 

3 Ibid. 
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Adapun yang dimaksud dengan perjanjian vertikal adalah kesepakatan 
perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dari tingkat (level) yang 
berbeda dalam rangkaian produksi dan distribusi.4 Secara umum, perjanjian 
yang bersifat menghambatan secara vertikal adalah hambat atau membatasi 
yang ditetapkan oleh pabrikan (manufacture) atau distributor atas kegiatan 
usaha dari pengecer.5 Analisis atas hambatan vertikal terdiri atas dua kategori, 
pertama, adalah perjanjian yang dilakukan oleh penjual untuk mengontrol 
faktor-faktor yang berkaitan dengan produk yang akan dijual kembali. 
Sebagai contoh, misalnya pabrikan hanya mau menjual kepada pengecer yang 
menyetujui untuk menjual kembali produknya dengan harga tertentu. Dalam 
hal ini, pabrikan kadangkala juga menentukan kepada jenis pelanggan mana 
barang tersebut dapat dijual, bahkan menetapkan lokasi penjualan produknya. 
Akibat langsung dari kategori (jenis) hambatan ini adalah persaingan antara 
para penjual dalam produk sejenis atau disebut juga intrabrand competition. 
Kategori yang kedua, adalah meliputi usaha-usaha penjual untuk membatasi 
pembelian yang dilakukan oleh pembeli atas penjualan produk pesaingnya. 
Contoh jenis hambatan ini terlihat dari tindakan tying arrangement, dimana 
seorang penjual hanya akan menjual suatu jenis produk jika pembeli bersedia 
membeli jenis produk lainnya dari penjual yang sama. Kemungkinan yang lain 
adalah penjual hanya menjual produknya dengan suatu persyaratan, bahwa 
pembeli harus membeli seluruh komponen yang dibutuhkan kepada penjual 
tersebut. Pembatasan seperti ini mengakibatkan persaingan antar brands atau 
interbrand competition.6

Salah satu jenis Perjanjian yang Dilarang dalam UU No. 5/1999 adalah kartel. 
Istilah kartel terdapat dalam beberapa bahasa seperti “cartel” dalam bahasa 
Inggris dan kartel dalam bahasa Belanda. “Cartel” disebut juga “syndicate” 
yaitu suatu kesepakatan (tertulis) antara beberapa perusahaan produsen 
dan lain-lain yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal, 
seperti harga, wilayah pemasaran dan sebagainya, dengan tujuan menekan 
persaingan dan atau persaingan usaha pada pasar yang bersangkutan, dan 
meraih keuntungan.7 

Kartel kadangkala diartikan secara sempit, namun di sisi lain juga diartikan 
secara luas. Dalam arti sempit, kartel adalah sekelompok perusahaan yang 
seharusnya saling bersaing, tetapi mereka justru menyetujui satu sama lain 
untuk ”menetapkan harga” guna meraih keuntungan monopolistis. Sedangkan 
dalam pengertian luas, kartel meliputi perjanjian antara para pesaing untuk 
membagi pasar, mengalokasikan pelanggan, dan menetapkan harga. Jenis kartel 
yang paling umum terjadi di kalangan penjual adalah perjanjian penetapan 

4 Lawrence Anthony Sullivan, Antitrust (Saint Paul Minnesota: West Publishing, Co., 1977),  h. 657. 
5 E. Thomas Sullivan dan Jeffrey L. Harrison, Op. Cit., h. 149. 
6 Ibid. 
7 Hasim Purba, Tinjauan Yuridis Terhadap Holding Company, Cartel, Trust dan Concern. (On-line) 

tersedia di  http://library.usu.ac.id/download/fh/perda-hasim1.pdf (14 September 2007 ).
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harga, perjanjian pembagian wilayah pasar atau pelanggan, dan perjanjian 
pembatasan output. Sedangkan yang paling sering terjadi di kalangan pembeli 
adalah perjanjian penetapan harga, perjanjian alokasi wilayah dan bid rigging. 
Para pengusaha sejenis dapat mengadakan kesepakatan untuk menyatukan 
perilakunya sedemikian rupa, sehingga mereka terhadap konsumen berhadapan 
sebagai satu kesatuan, yang dampaknya adalah seperti memegang monopoli. 
Hal yang demikian disebut “kartel ofensif”. Pengaturan persaingan juga 
bisa diadakan untuk menghindarkan diri dari cara-cara bersaing yang sudah 
menjurus pada penghancuran diri sendiri, karena sudah menjurus pada perang 
harga dengan harga yang lebih rendah daripada harga pokoknya. Persaingan 
sudah terjerumus pada “cut throat competition”. Dalam keadaan yang 
demikian, semua perusahaan akan merugi, dan akhirnya bangkrut. Kalau 
pengaturan persaingan di antara perusahaan sejenis dimaksudkan untuk 
menghindarkan diri dari keadaan yang demikian, namanya adalah “kartel 
defensif”. Kalau kartelnya defensif, pemerintah justru memberikan kekuatan 
hukum kepada kartel defensif tersebut, sehingga yang tidak ikut di dalam 
kesepakatan dipaksa oleh kekuatan undang-undang untuk ikut mematuhi 
kesepakatan mereka. 

Larangan kartel secara eksplisit merujuk dalam Pasal 11 UU No. 5/1999, 
yang secara umum diartikan sebagai perjanjian di antara pelaku usaha 
yang bertujuan menghambat persaingan dengan cara menaikkan harga dan 
keuntungan. Adapun yang mendorong pendirian kartel adalah persaingan ketat 
di pasar sejenis. Untuk menghindari persaingan fatal ini, anggota kartel setuju 
menentukan harga bersama, mengatur produksi, bahkan menentukan secara 
bersama potongan harga, promosi, dan syarat-syarat penjualan lain. Biasanya 
harga yang dipasang kartel lebih tinggi dari harga yang terjadi kalau tidak 
ada kartel. Adanya kartel juga bisa melindungi perusahaan yang tidak efisien, 
yang bisa hancur bila tidak masuk kartel. Dengan demikian, ada beberapa 
persyaratan untuk mendirikan kartel. Pertama, semua produsen besar dalam 
satu industri masuk menjadi anggota. Ini supaya terdapat kepastian bahwa 
kartel benar-benar kuat. Kedua, semua anggota taat melakukan apa yang 
diputuskan bersama. Ketiga, jumlah permintaan terhadap produk mereka terus 
meningkat. Kalau permintaan turun, kartel kurang efektif, karena makin sulit 
mempertahankan tingkat harga yang berlaku. Keempat, sulit bagi pendatang 
baru untuk masuk.  

Tulisan ini dimaksud untuk menjelaskan secara ringkas mengenai bagaimana 
mendeteksi adanya kartel, mencari solusi atas praktik kartel di kalangan 
pengusaha serta penggunaan analisis ekonomi dalam perkara kartel menurut 
Hukum Persaingan. 
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B.  MENDETEKSI KARTEL DALAM HUKUM PERSAINGAN
SALAH satu tujuan penting pengaturan Hukum Persaingan adalah pencegahan 
dan penanganan terhadap kartel, karena hampir dapat dipastikan bahwa 
dampak atas kartel adalah menghambat persaingan dengan cara menaikkan 
harga atau profit. Kartel dianggap merugikan konsumen karena harga maupun 
profit yang berlebihan (eksesif) yang ditetapkan oleh pelaku-pelaku kartel 
seolah-olah merupakan pemindahan kesejahteraan yang seharusnya dimiliki 
konsumen kepada pelaku kartel. 

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika diperlukan deteksi dan 
pembebanan sanksi terhadap pelaku kartel, sebab hal ini merupakan salah 
satu tugas yang paling penting dari lembaga pengawas persaingan di seluruh 
dunia. Melalui penentuan faktor-faktor internal maupun eksternal stabillitas 
suatu kartel, maka kebijakan larangan kartel akan memicu pembubaran atau 
paling tidak mencegah pembentukan suatu kartel. Sementara itu, penentuan 
ada atau tidaknya kolusi (persekongkolan) dalam suatu industri adalah 
tergantung pada struktur pasar dari industri terkait serta efektivitas dari 
penegakan Hukum Persaingan.

Deteksi terhadap kartel merupakan langkah awal dalam proses penegakan 
hukum. Dalam hal ini diperlukan penentuan pimpinan (aktor utama) atas 
tindakan kartel, karena tanpa mengetahui adanya pelaku utama, sulit 
melakukan investigasi atas suatu kartel. Namun demikian, pendeteksian atas 
adanya pelaku utama kartel bukanlah merupakan alat bukti yang cukup untuk 
menggugat suatu kartel. Guna mendeteksi suatu kartel, paling tidak harus 
memenuhi prosedur berikut ini:
1. Deteksi atas pelaku utama kartel;
2. Mengumpulkan alat bukti tambahan (investigasi atas fakta);
3. Penilaian hukum atas fakta;
4. Keputusan atas lanjut atau tidak lanjutnya penyelidikan atas kartel;
5. Penanganan perkara terhadap kartel.*)

Penjelasan di atas menunjukkan, bahwa pencegahan yang paling ampuh atas 
suatu kartel adalah mendeteksi perilaku kartel secara efektif serta menjelaskan 
konsekuensi kepada pihak terkait jika terdapat tindakan kartel. Karena itu, 
pertama, harus terdapat ancaman serius dari lembaga pengawas persaingan bagi 
perusahaan yang tertangkap melakukan kartel. Kedua, pelaku-pelaku kartel harus 
dibebani sanksi. Adanya konsekuensi yang jelas atas suatu kartel paling tidak 
bermanfaat atas dua hal, yakni pertama, mencegah kartel yang terkonstruksi; 
kedua, memperkuat efektivitas beberapa metode mendeteksi suatu kartel.  

Dalam mendeteksi kartel diperlukan petunjuk dan informasi atas pelopor 
dalam kartel. Namun demikian, tanpa pengetahuan yang cukup tentang 
elemen-elemen kunci atas kartel, yakni kemungkinan-kemungkinan cara 
tentang bagaimana implementasi tindakan kartel serta dampak negatif kartel 
terhadap persaingan dan kesejahteraan konsumen, merupakan langkah yang 
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sangat sulit untuk menemukan petunjuk atas tindakan kartel. Dalam hal ini, 
adalah suatu keharusan dalam mendeteksi kartel, bahwa seseorang harus 
mengetahui tindakan apa yang akan dicari dan bersikap hati-hati dalam 
menentukan perilaku mana yang dianggap ilegal. Sikap dan tindakan inilah 
yang seharusnya dimiliki dan dilakukan oleh otoritas persaingan.

Hal tersebut di atas selain dipahami oleh otoritas persaingan, juga dimengerti 
oleh pelaku usaha, konsumen, dan stakeholders lain yang berpartisipasi dalam 
transaksi ekonomi. Secara umum, ketentuan ini sangat berguna sebagai informasi 
terhadap otoritas persaingan dalam proses mendeteksi, sehingga pihak-pihak 
terkait dapat menggugat atau paling tidak “meniupkan peluit” (blow a whistle) 
tentang tindakan yang dicurigai sebagai kartel. Hal yang paling penting untuk 
dipahami adalah bahwa pada hakekatnya kartel berdampak negatif terhadap 
kesejahteraan konsumen, sehingga yang terpenting adalah jika kartel dapat 
dideteksi dan digugat. Di samping itu, setiap orang dapat melaporkan, atau 
“meniupkan peluit” atas adanya tindakan kartel terhadap otoritas persaingan.  

Apabila tidak terdapat pemahaman dan pengetahuan dalam mendeteksi kartel, 
juga tidak terdapat edukasi dan cara penanganan perkara yang tepat (secara 
internal), serta tidak terdapat advokasi yang mencukupi terhadap stakeholders 
(secara eksternal), maka tidak akan tercipta suatu awareness atas tindakan 
kartel. Bahkan, tindakan seperti penetapan harga atau pembagian pasar 
akan menjadi praktik yang biasa dilakukan, yang pada akhirnya menjadi 
dilegitimasikan. Jika hal ini terjadi, akan memakan banyak waktu untuk 
mengubah perilaku umum (yang dilegitimasi) atas kartel ilegal. 

Guna mencapai efektifitas awareness atas kartel, otoritas persaingan dapat 
melakukan langkah-langkah berikut:
1. Mempublikasikan putusan-putusan (baik dalam website maupun majalah) 

dan informasi yang relevan dengan kartel, mencakup pula press releases;
2. Membujuk warganegara, pelaku usaha pesaing, dan konsumen untuk 

melaporkan tindakan yang dicurigai kartel kepada otoritas persaingan;
3. Berpartisipasi (sebagai pembicara) dalam konferensi dan seminar yang 

diorganisasikan oleh industri dan sektor tertentu guna mempresentasikan 
tugas otoritas persaingan;

4. Melakukan pertemuan berkala dengan media.  

Biasanya tindakan kartel dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia, 
sehingga deteksi terhadap kartel bukanlah pekerjaan yang mudah. Dalam 
hal ini, terdapat beberapa metode untuk mendeteksi penemuan atas tindakan 
kartel. Namun tampaknya tergantung juga dari pengalaman masing-masing 
negara, dimana terdapat tidak hanya satu pendekatan yang dapat digunakan 
untuk menangani kartel dengan kondisi yang variatif. Artinya, bahwa otoritas 
persaingan dapat menggunakan berbagai cara yang efektif dalam melakukan 
investigasi untuk mendeteksi kartel, yang tidak hanya tergantung pada satu 
metode pendekatan saja.
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Beberapa pendekatan dapat bersifat saling melengkapi satu sama lain, dan 
efektivitas dari pendekatan adalah tergantung dari lebih-kurangnya kredibilitas 
dan komitmen otoritas persaingan dalam penggunaan metode tersebut. 
Secara umum, otoritas persaingan menggunakan kombinasi teknik dan alat 
(instrument) untuk mengatur strategi yang tinggi untuk mendeteksi kartel. 
Sebaiknya, strategi ini dimuat dalam aturan hukum yang mendasari kegiatan 
pengawasan oleh otoritas persaingan di masing-masing negara. 

Penting untuk diperhatikan, bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi otoritas 
persaingan akan mengalami perubahan yang sangat dinamis mengikuti 
perkembangan dinamika ekonomi dan dunia usaha. Oleh karena itu, pelaku 
usaha perlu mengantisipasi perkembangan teknik yang digunakan otoritas 
persaingan untuk mendeteksi kartel. Dengan kata lain, strategi yang digunakan 
otoritas persaingan dalam mendeteksi kartel harus senantiasa dikembangkan, 
dengan cara mengubah kebijakan penegakan dengan menyesuaikan perubahan 
dan perkembangan di dunia usaha.  

Secara umum, terdapat dua metode pendekatan untuk mendeteksi kartel, 
yakni Metode Reaktif dan Metode Proaktif. Metode Reaktif adalah metode 
yang didasarkan pada beberapa kondisi eksternal yang terjadi sebelum 
otoritas persaingan menyadari beberapa kemungkinan atas issue kartel dan 
memulai suatu investigasi. Dalam hal terdapat kartel yang dilakukan secara 
tersembunyi, maka sangat efektif jika menggunakan informasi orang dalam 
(inside information) untuk mendeteksi kartel. Informasi orang dalam dapat 
berasal dari perusahaan (pelaku kartel) atau para individu yang mengetahui 
kartel tersebut, kemudian melaporkannya kepada otoritas persaingan. 

Metode lainnya adalah Metode pendekatan Proaktif, yakni metode pendekatan 
yang diinisiasi oleh otoritas persaingan untuk mendeteksi kartel, dan tidak 
berkaitan dengan peristiwa eksternal. Adapun bentuk penggunaan Metode 
Proaktif adalah analisis/studi tentang ekonomi atau analisis/studi tentang 
pasar, penelusuran melalui media, monitoring kegiatan industri atau sektor 
tertentu, serta pertukaran pengalaman maupun best practices dari otoritas 
persaingan lainnya. 

Terdapat berbagai alasan otoritas persaingan dalam menggunakan Metode 
Proaktif. Alasan yang paling penting adalah bahwa kedudukan dan fungsi 
otoritas persaingan yang independen, tidak tergantung pada kondisi atau 
peristiwa eksternal, melainkan sangat mengatur dan terlibat dalam proses 
deteksi. Bahkan dalam hal otoritas persaingan kekurangan atau bahkan 
kehilangan informasi (inside information), yang berkaitan dengan kartel, 
maka deteksi atas kartel masih tetap dapat dilanjutkan. Metode Proaktif dapat 
menjadi pelengkap dari metode Reaktif, seperti misalnya mendorong para 
pihak baik secara individual maupun perusahaan untuk bertindak sebagai 
whistle blower atau bahkan untuk menerapkan leniency.  
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C.  ANALISIS EKONOMI DALAM MENDETEKSI KARTEL
Seperti disebutkan di muka, bahwa salah satu metode Proaktif adalah 
penggunaan analisis ekonomi untuk mendeteksi kartel. Penggunaan analisis 
ekonomi dalam kartel artinya adalah studi atau metodologi ekonomi guna 
mendukung identifikasi faktor-faktor yang dapat diindikasikan sebagai kolusif 
atau pasar-pasar yang memfasilitasi terbentuknya perilaku yang kolusif.

Secara umum analisis ekonomi dapat dibagi menjadi dua metodologi, 
yakni Pendekatan Structural (structural approach) dan Pendekatan Perilaku 
(behavioural approach). Pendekatan Struktural meliputi identifikasi pasar 
dengan karakteristik yang kondusif untuk melakukan tindakan kolusif. 
Dalam beberapa studi atau literatur ekonomi dapat diidentifikasikan beberapa 
faktor terkait dengan struktur pasar dan kekuatan pasar yang mendorong 
atau memfasilitasi terbentuknya perilaku kartel. Faktor-faktor ini dapat 
dijadikan sebagai indikasi terbentuknya suatu kartel. Sebagai contoh misalnya 
terbentuknya kartel dalam suatu pasar akan mudah terjadi jika pasar terdiri 
atas beberapa pelaku usaha, dengan produk yang homogen, dan permintaan 
(demand) yang stabil.

Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 
tentang Kartel Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan 
Perkom No. 4/2010) menyatakan, terdapat beberapa faktor Struktural, yakni:

1. Tingkat konsentrasi dan jumlah perusahaan;
 Jumlah pelaku usaha di pasar sejenis yang relatif sedikit memudahkan 

terbentuknya suatu kartel. Guna mengukur tingkat konsentrasi pasar, 
dapat digunakan metode seperti CR4 (concentration ratio atas 4 pelaku 
terbesar di pasar bersangkutan) dan HHI (Herfindahl-Hirschman Index), 
yang merupakan indikator baik untuk melihat apakah secara struktural, 
pasar tertentu mendorong terbentuknya kartel.

2. Ukuran perusahaan;
 Kartel akan lebih mudah terbentuk jika pelaku utama atau pelopornya 

adalah beberapa perusahaan yang memiliki ukuran setara. Dengan demikian 
pembagian kuota produksi atau tingkat harga yang disepakati dapat dicapai 
dengan lebih mudah, karena kapasitas produksi dan tingkat biaya produksi 
semua perusahaan tersebut tidak berbeda jauh.

3. Homogenitas produk;
 Produk yang homogen, baik berupa barang atau jasa, menyebabkan 

preferensi konsumen terhadap seluruh produk tidak berbeda jauh. Hal 
ini menjadikan persaingan harga sebagai satu-satunya variable persaingan 
yang efektif. Dengan demikian dorongan para pengusaha untuk bersepakat 
membentuk kartel akan semakin kuat untuk menghindari perang harga 
yang menghancurkan laba mereka. Dalam hal ini, KPPU dapat melakukan 
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survei kepada pelanggan produk tertentu guna mengetahui tingkat preferensi 
pelanggan dan menyimpulkan tingkat homogenitas produk tersebut.

4. Kontak multipasar;
 Pemasaran yang luas dari suatu produk memungkinkan terjadinya kontak 

multi-pasar dengan pesaingnya yang juga memiliki sasaran pasar yang luas. 
Multi-pasar dapat diartikan sebagai persaingan di beberapa area pasar atau 
di beberapa segmen pasar. Kontak yang berkali-kali ini dapat mendorong 
para pengusaha yang seharusnya bersaing untuk melakukan koordinasi 
atau kolaborasi, dengan membagi wilayah pasar atau menentukan harga. 
Selain itu, tidak ada insentif bagi para pelaku usaha tersebut untuk tidak 
ikut dalam kartel karena adanya kekhawatiran “tindakan balasan” dari 
anggota kartel di seluruh area atau segmen pasar sasaran. 

5. Persediaan dan kapasitas produksi;
 Persediaan yang berlebihan di pasar menunjukkan telah terjadi kelebihan 

penawaran (overstock). Begitu pula kapasitas terpasang yang berada 
di atas permintaan menunjukkan kemampuan pasokan berada di atas 
tingkat permintaan saat ini. Untuk mencegah persaingan harga yang 
merugikan, pada kondisi ini para pelaku usaha akan mudah terperangkap 
dalam perilaku kartel harga, yaitu menyepakati harga tertentu atau harga 
minimum. Selain itu, kelebihan pasokan ini mencegah anggota kartel 
untuk menyimpang, mengingat pasokan yang tersedia cukup banyak untuk 
menghukum mereka yang menyimpang dengan membanjiri pasar, sehingga 
harga akan jatuh dan pengusaha akan kesulitan memasarkan produknya. 
Data atas kesediaan dan kapasitas produksi dapat dijadikan indikator awal 
untuk mengidentifikasi kartel.

6. Keterkaitan kepemilikan;
 Keterkaitan kepemilikan baik minoritas terlebih mayoritas mendorong 

pengusaha untuk mengoptimalkan laba melalui keselarasan perilaku di 
antara perusahaan yang mereka kendalikan. Pemegang saham dua atau lebih 
perusahaan yang seharusnya bersaing cenderung memanfaatkan kepemilikan 
silang ini untuk memperkuat kartel dalam rangka mengoptimalkan profit. 
Berbagai pengaturan kartel akan berlangsung lebih   mudah dengan adanya 
kepemilikan silang ini.

7. Kemudahan masuk pasar;
 Tingginya hambatan masuk (entry barrier) sebagai hambatan bagi 

perusahaan baru untuk masuk pasar akan memperkuat keberadaan suatu 
kartel. Peluang pendatang baru untuk mengisi kekosongan pasar akibat 
harga kartel yang tinggi agak tertutup. Dengan demikian kartel akan dapat 
bertahan dari persaingan pendatang baru.

8. Karakter permintaan: keteraturan, elastisitas dan perubahan;
 Permintaan yang teratur dan inelastis dengan pertumbuhan yang stabil 

akan memfasilitasi pembentukan kartel. Hal ini terjadi karena adanya 



38 Jurnal Persaingan USaha

Penggunaan Analisis Ekonomi dalam Mendeteksi Kartel 
Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha

kemudahan bagi para peserta kartel utuk memprediksi dan menghitung 
tingkat produksi serta tigkat harga yang dapat mengoptimalkan keuntungan 
mereka. Sebaliknya, jika permintaan sangat fluktuatif, elastik dan tidak 
teratur, maka akan menyulitkan terbentuknya kartel. Para peserta akan 
berebut order pada saat permintaan tinggi, dan terpaksa bersaing untuk 
menurunkan harga mengingat sifat permintaan yang elastis. KPPU dapat 
mengukur karakter permintaan ini baik melalui survei dan penelitian pasar 
maupun informasi dari para produsen.

9. Kekuataan tawar pembeli (buyer power).
 Pembeli dengan posisi tawar yang kuat akan mampu melemahkan dan akhirnya 

membubarkan kartel. Dengan posisi ini, pembeli akan mudah mencari penjual 
yang mau memasok dengan harga rendah, yang berarti mendorong penjual 
untuk tidak mematuhi harga kesepakatan kartel. Pada akhirnya kartel tidak 
akan berjalan secara efektif dan bubar dengan sendirinya.   

Pendeketan lain adalah Pendekatan Perilaku, yang lebih menekankan pada 
sebuah output berupa adanya kemungkinan tindakan koordinatif antar 
pelaku kartel. Pendekatan ini berfokus pada dampak terhadap pasar atas 
koordinasi tersebut. Hal-hal yang perlu dicurigai antara lain adalah harga, 
rabat atau diskon yang sama atau identik di antara pesaing, pergerakan harga 
yang paralel atau kenaikan harga yang unjustified atau unexplained, atau 
pemasok yang berbeda menaikkan harga dengan margin yang sama dalam 
waktu yang bersamaan. Namun demikian, kadangkala peningkatan harga 
secara paralel merupakan petunjuk adanya pasar yang bersaing secara ketat 
(highly competitive).

Menurut Perkom No. 4/2010, faktor Perilaku ini antara lain meliputi:

1. Tranparansi dan pertukaran informasi;
 Kartel akan mudah terbentuk jika para pelaku usaha terbiasa dengan 

pertukaran informasi dan transparansi diantara mereka. Peran asosiasi yang 
kuat seringkali terlihat sebagai media pertukaran ini. Data produksi dan harga 
jual yang dikirimkan ke asosiasi secara periodik dapat digunakan sebagai 
sarana pengendalian kepatuhan terhadap kesepakatan kartel. Terlebih lagi 
jika ditemukan terjadinya pertukaran informasi harga dan data produksi 
tanpa melalui asosiasi, yang akan terlihat janggal jika sesama pelaku usaha 
saling memberikan harga dan data produksi diantara mereka tanpa tujuan 
tertentu, sehingga kecurigaan akan eksistensi kartel akan menguat.

2. Peraturan harga dan kontrak;
 Beberapa perilaku pengaturan harga dan kontrak dapat memperkuat dugaan 

adanya kartel di suatu industri. Misanya kebijakan harga tunggal (one price 
policy), dimana kesamaan harga di berbagai daerah akan menjadi alat 
monitoring yang efektif antar anggota kartel terhadap kesepakatan harga 
kartel. Begitu pula keharusan memperoleh harga yang sama seperti MFN 
(Most Favored Nations) atau Meet the Competition dalam suatu kontrak 
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akan memudahkan kontrol terhadap anggota kartel yang menyimpang. 
Oleh karena itu, walaupun bukan merupakan syarat yang cukup untuk 
mengidentifikasi kartel, perilaku pengaturan harga dan kontrak patut 
dicurigai KPPU sebagai bagian upaya identifikasi eksistensi kartel. 

Pengaturan kartel terdapat dalam Pasal 11 UU No. 5/1999 yang menyatakan, 
bahwa “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 praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak 
sehat”. Ketentuan ini menunjukkan, bahwa otoritas persaingan di Indonesia, 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus memperhitungkan dampak 
tindakan kartel terhadap persaingan. Perhitungan dampak terhadap persaingan 
memaksa KPPU untuk menggunakan analisis ekonomi dalam membuktikan 
kartel, sehingga pendekatan rule of reason yang diterapkan atas Pasal 11 UU 
No. 5/1999.

Sesungguhnya, penerapan pendekatan Rule of Reason ini kurang tepat 
digunakan untuk membuktikan adanya kartel. Karena dampak tindak kartel 
hampir dapat dipastikan merugikan persaingan dan konsumen pengguna 
produk terkait. Hampir semua negara memperlakukan kartel ini dengan 
pendekatan per se illegal, bahkan beberapa negara menganggap kartel sebagai 
tindakan kriminal.

Bebarapa ahli persaingan menyatakan, bahwa terdapat beberapa ketentuan 
dalam Undang-undang yang tidak selaras dengan praktik penerapan atas kedua 
pendekatan dalam perkara-perkara antimonopoli dan persaingan usaha tidak 
sehat. Sebagai contoh, kartel (Pasal 11) dan persekongkolan tender (Pasal 22) 
dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 menggunakan pendekatan rule of reason, 
padahal hampir semua negara menghukum kartel dan persekongkolan tender 
(bid rigging) secara per se illegal, bahkan anggota kartel umumnya menghadapi 
tanggung jawab atas potensi kriminal.8 Terdapat tiga (3) alasan pembenar 
dalam penggunaan pendekatan per se illegal terhadap perjanjian penetapan 
harga, kartel, maupun bid rigging, yakni pendekatan ini sudah teruji secara 
ekonomi, kesederhanaan proses pembuktian,9 serta dapat diprediksinya hukum 
dan bisnis.10 Penerapan pendekatan per se illegal terhadap penetapan harga dan 
kartel menunjukkan pula, bahwa pengadilan lebih memilih kategori hukum 
dari pada ekonomi.      

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU No. 5/1999 tersebut, maka terdapat 
beberapa elemen yang harus dilakukan deteksi atas kartel, yakni sebagai 
berikut:

8 Neil E. Roberts, “Cartel and Joint Ventures”, Antitrust Law Journal, vol. 57, 1988, h. 848.
9 Carl Kaysen dan D. Turner, Antitrust Policy: an Economic and Legal Analysis, (Cambridge: Harvard 

University Press, 1971), h. 142.  
10 F. Scherer dan D. Ross, Industrial Market Structure and Economic Performance (2d ed. 1980), h. 510. 



40 Jurnal Persaingan USaha

Penggunaan Analisis Ekonomi dalam Mendeteksi Kartel 
Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha

1. Pelaku Usaha;
 Pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5/1999 adalah 

“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 
hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum  Negara Republik Indonesia, 
baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan 
berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.” Dalam kartel, Pelaku 
Usaha yang terkait dengan perjanjian berjumlah sedikitnya dua pihak di 
industri sejenis. Penentuan industri sejenis dilakukan dengan menetapkan 
Pasar Bersangkutan industri terkait.

2. Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya;
 Pengertian Perjanjian dalam Hukum Persaingan dalam Pasal 1 angka 7 UU 

No. 5/1999 meliputi “suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk 
mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama 
apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”. Diperlukan teknik pembuktian 
yang cermat dalam membuktikan adanya perjanjian tidak tertulis, mengingat 
sistem pembuktian di lingkungan peradilan Indonesia menggunakan hard 
evidence. Sementara itu, perkembangan sistem pembuktian dalam Hukum 
Persaingan di banyak negara mulai dikenal circumstansial evidence, yang 
dalam sistem pembuktian UU No. 5/1999 dapat dikategorikan sebagai 
Petunjuk (Pasal 42 UU No. 5/1999). 

 Sementara yang dimaksud dengan Pelaku Usaha pesaing adalah pelaku 
usaha lain yang berada di Pasar Bersangkutan. 

3. Bermaksud mempengaruhi harga;
 Pengertian Harga Pasar dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 5/1999 adalah 

“harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai 
kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.” Sementara itu, 
harga yang ditentukan dalam kartel biasanya harga yang eksesif. Bagaimana 
membuktikan bahwa suatu harga dinyatakan sebagai eksesif? KPPU harus 
memiliki dan atau menganalisis seberapa besar harga yang wajar, dengan 
mengetahui benchmark price dari pasar yang kompetitif. Jika belum 
ditemukan benchmark price dimaksud, dapat dilakukan pencarian harga 
Internasional.

 Berkaitan dengan harga, hal yang penting dicari dan dihitung oleh otoritas 
persaingan adalah adanya keuntungan yang eksesif. Penentuan keuntungan 
eksesif ini dapat diketahui dengan melihat Return on Investment (ROI), 
Return on Equity (REI) dan Return on Asset (ROA). 

4. Mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa;
 Mengatur produksi artinya adalah menentukan jumlah produksi, baik 

bagi kartel secara keseluruhan maupun bagi setiap anggotanya. Penentuan 
besaran kapasitas produksi dapat lebih besar atau lebih kecil dari kapasitas 
sesungguhnya masing-masing anggota. Tetapi guna menahan harga atau 
bahkan menaikkan harga menjadi eksesif biasanya kapasitas produksi 
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akan dikendalikan jauh di bawah permintaan pasar. Sedangkan pengertian 
mengatur pemasaran adalah mengatur jumlah yang akan dijual atau dipasok 
di wilayah penjualan para anggota kartel. Sementara pengertian barang dan 
atau jasa adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 UU No.5/1999, 
yakni setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak 
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan 
atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Adapun pengertian 
Jasa menurut Pasal 1 angka 17 UU No. 5/1999 adalah “setiap layanan yang 
berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat 
untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.”

5. Dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli;
 Praktik Monopoli diartikan sebagai “pemusatan kekuatan ekonomi 

oleh satu atau lebih Pelaku Usaha yang mengakibatkan dikuasainya 
produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, sehingga 
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Pengaturan produksi dan 
pemasaran atas produk tertentu dalam kartel biasanya bertujuan untuk 
meraih keuntungan yang eksesif, atau menghambat pesaing masuk dalam 
pasar bersangkutan. Oleh karena itu, biasanya dampak atas tindakan kartel 
akan merugikan konsumen dan atau pemain baru yang bermaksud masuk 
pasar bersangkutan. 

6. Dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
 Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999 menyatakan bahwa Persaingan Usaha 

Tidak Sehat adalah “persaingan antar Pelaku Usaha dalam menjalankan 
kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan 
dengan  cara tidak jujur.” Kartel adalah suatu kolusi atau kolaborasi dari 
Pelaku Usaha anggota kartel, yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau 
melawan hukum. Sebagai contoh perbuatan tidak jujur misalnya adalah 
secara sengaja menahan produksi dan atau pasokan barang dengan maksud 
menahan harga supaya tetap tinggi atau mencapai harga yang supra 
kompetitif guna mencari keuntungan yang eksesif.    

Akibat atas tindakan kartel, secara umum para ahli sepakat bahwa kartel 
mengakibatkan kerugian baik bagi perekonomian negara maupun bagi 
konsumen. Kerugian bagi perekonomian suatu negara sebagai contoh misalnya 
dapat mengakibatkan terjadinya inefisinsi alokasi, inefisiensi produksi, 
menghambat inovasi dan penemuan teknologi baru, menghambat masuknya 
investor baru, serta menyebabkan kondisi perekonomian negara tidak kondusif 
dan kurang kompetitif dibandingkan negara-negara lain yang menerapkan 
sistem persaingan usaha yang sehat. Kerugian atas kartel juga dapat dirasakan 
konsumen, karena konsumen harus membayar harga atas barang dan atau jasa 
lebih mahal dari pada harga pasar. Di samping itu juga terbatasnya barang 
dan atau jasa yang diproduksi, baik dari sisi jumlah maupun mutunya, dan 
yang terakhir adalah terbatasnya pilihan Pelaku Usaha.
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Akibat suatu kartel juga berdampak pada industri yang bersangkutan, 
misalnya kurangnya insentif bagi pelaku usaha untuk melakukan efisiensi 
serta perkembangan inovasi dan teknologi. 

Berkaitan dengan pengungkapan sebuah kartel, maka KPPU harus mampu 
membuktikan kepada publik, bahwa terdapat alat bukti yang cukup guna 
memutuskan adanya pelanggaran terhadap larangan kartel. Pembuktian 
tersebut dengan cara mengajukan alat bukti yang kuat untuk pengambilan 
putusan bahkan membebankan sanksi administratif sesuai kewenangannya. 
Sesuai dengan jenis alat bukti pemeriksaan Komisi dalam Pasal 42 UU No. 
5/1999 adalah meliputi:

1.  Keterangan Saksi;
2.  Keterangan ahli;
3.  Surat dan atau dokumen;
4.  Petunjuk;
5.  Keterangan pelaku usaha.

Berdasarkan jenis alat bukti tersebut di atas, maka alat bukti yang diperlukan 
untuk menangani kartel antara lain:

1. Dokumen atau rekaman kesepakatan harga, kuota produksi atau pembagian 
wilayah pemasaran;

2. Dokumen atau rekaman daftar harga (price list), jumlah produski dan 
jumlah penjualan di wilayah pemasaran selama beberapa periode terakhir 
(semesteran atau tahunan);

3. Data perkembangan harga, jumlah produksi dan jumlah penjualan di 
beberapa wilayah pemasaran selama beberapa periode terakhir (bulanan 
atau tahunan);

4. Data laporan keuangan perusahaan untuk masing-masing anggota yang 
diduga terlibat selama beberapa periode terakhir;

5. Data pemegang saham setiap perusahaan yang diduga terlibat beserta 
perubahannya.

6. Kesaksian dari berbagai pihak atas telah terjadinya komunikasi, koordinasi 
dan/atau pertukaran informasi antar para peserta kartel;

7. Kesaksian dari pelanggan atau pihak terkait lainnya atas terjadinya 
perubahan harga yang saling menyelaraskan diantara para penjual yang 
diduga terlibat kartel;

8. Kesaksian dari karyawan atau mantan karyawan perusahaan yang diduga 
terlibat mengenai terjadinya kebijakan perusahaan yang diselaraskan 
dengan kesepakatan dalam kartel;

9. Dokumen, rekaman dan/atau kesaksian yang memperkuat adanya faktor 
pendorong kartel.11  

11 Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel 
berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
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D.  PENUTUP
Salah satu tujuan penting pengaturan Hukum Persaingan adalah pencegahan 
dan penanganan terhadap kartel, karena hampir dapat dipastikan bahwa 
dampak atas kartel adalah menghambat persaingan dengan cara menaikkan 
harga atau profit. Kartel dianggap merugikan konsumen karena harga 
maupun profit eksesif  yang ditetapkan oleh pelaku-pelaku kartel merupakan 
pemindahan kesejahteraan dari konsumen kepada pelaku kartel. Oleh karena 
itu, diperlukan deteksi dan pembebanan sanksi terhadap pelaku kartel, sebab 
hal ini merupakan salah satu tugas yang paling penting dari lembaga pengawas 
persaingan di seluruh dunia.

Deteksi terhadap kartel merupakan pencegahan yang paling ampuh atas suatu 
perilaku kartel secara efektif, karena dapat menjelaskan konsekuensi kepada 
pihak terkait mengenai dampak dan akibat yang ditimbulkan atas kartel. 
Secara umum, terdapat dua (2) metode pendekatan untuk mendeteksi kartel, 
yakni Metode Reaktif dan Metode Proaktif. Metode Reaktif adalah metode 
yang didasarkan pada beberapa kondisi eksternal yang terjadi sebelum otoritas 
persaingan menyadari beberapa kemungkinan atas issue kartel dan memulai 
suatu investigasi, misalnya dengan menggunakan informasi orang dalam untuk 
mendeteksi kartel. Metode lainnya adalah Metode pendekatan Proaktif, yakni 
metode pendekatan yang diinisiasi oleh otoritas persaingan untuk mendeteksi 
kartel. Inisiatif ini dapat dilakukan dalam bentuk penggunaan analisis/studi 
tentang ekonomi atau analisis/studi tentang pasar, atau monitoring kegiatan 
industri/sektor tertentu dengan menggunakan analisis ekonomi.

Penggunaan analisis ekonomi dalam kartel baik melalui Pendekatan Structural 
(structural approach) dan Pendekatan Perilaku (behavioural approach). 
Pendekatan Struktural meliputi identifikasi pasar dengan karakteristik yang 
kondusif untuk melakukan tindakan kolusif. Dalam beberapa studi atau 
literatur ekonomi dapat diidentifikasikan beberapa faktor terkait dengan 
struktur pasar dan kekuatan pasar yang mendorong atau memfasilitasi 
terbentuknya perilaku kartel. Faktor-faktor ini dapat dijadikan sebagai indikasi-
indikasi terbentuknya suatu kartel. Sebagai contoh misalnya terbentuknya 
kartel dalam suatu pasar akan mudah terjadi jika pasar terdiri atas beberapa 
pelaku usaha, dengan produk yang homogen, dan permintaan (demand) yang 
stabil. Pendekatan lain adalah Pendekatan Perilaku, yang lebih menekankan 
pada sebuah output berupa adanya kemungkinan tindakan koordinatif antar 
pelaku kartel. Pendekatan ini berfokus pada dampak terhadap pasar atas 
koordinasi tersebut. Hal-hal yang perlu dicurigai antara lain adalah harga, 
rabat atau diskon yang sama atau identik di antara pesaing, pergerakan harga 
yang paralel atau kenaikan harga yang unjustified atau unexplained, atau 
pemasok yang berbeda menaikkan harga dengan margin yang sama dalam 
waktu yang bersamaan. Namun demikian, kadangkala peningkatan harga 
secara paralel  merupakan petunjuk adanya pasar yang bersaing secara ketat 
(highly competitive). 
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Penggunaan analisis ekonomi dalam mendeteksi kartel bermanfaat sebagai 
upaya pencegahan terhadap dampak negatif atas tindakan kartel, terutama 
kerugian konsumen atau masyarakat secara umum, serta pelaku usaha pesaing 
yang merupakan pemain baru yang bermaksud masuk pasar bersangkutan. 
Oleh karena itu, diperlukan kemampuan melakukan analisis ekonomi dari 
otoritas persaingan (KPPU), dan kerja sama stakeholders untuk menyediakan 
data yang sifatnya publik, serta para pelaku usaha yang diduga melakukan 
kartel, agar tercipta iklim persaingan sehat di dunia usaha. r
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 PEMBUKAAN
SERINGKALI regulasi dan persaingan sehat dipertentangkan oleh berbagai 
kalangan. Pertentangan semakin terlihat ketika para pengambil keputusan 
tidak terkoordinasi dengan baik. Apalagi ketika tugas regulasi berada di 
tangan pemerintah (kecuali diserahkan ke lembaga independen seperti BPH 
Migas, BP Migas, BRTI, dan sebagainya), dan tugas penegakan persaingan 
sehat di tangani lembaga independen, yakni Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU). Hubungan antara institusi regulator dan KPPU masih perlu 
direvitalisasi dan dikoordinasikan lebih baik lagi. 

Secara teoretis, regulasi dan persaingan sehat merupakan dua instrumen 
kebijakan negara sehingga tidak perlu dipertentangkan. Pada dasarnya, 
Persaingan Sehat adalah bagian tak terpisah dari Regulasi. Perbedaan tampak 
ketika di tataran implementasinya ada lembaga regulator dan lembaga 
persaingan yang independen. Regulasi adalah kewenangan Negara (pemerintah 
dan DPR - Pusat dan Daerah), sedangkan  persaingan sehat diawasi oleh KPPU. 
Kedua lembaga ini sepenuhnya bertanggung jawab kepada Presiden sebagai 
Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. 

Menurut hemat saya, peraturan tentang Persaingan Sehat tidak akan pernah 
ada jika pemerintah tidak memiliki keinginan untuk melakukan Regulasi 
terhadap perekonomian. Demikian halnya, apabila Negara berkeinginan untuk 
mengelola perekonomian sepenuhnya tanpa memberi ruang gerak sedikitpun 
terhadap peranan pasar, maka peraturan persaingan juga tidak akan ada.

Kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia tidak anti terhadap peran pasar 
dalam menggerakkan perekonomian, kecuali free fight liberalism, dan juga 
tidak anti terhadap peran negara, kecuali etatisme. Bahkan sejak akhir tahun 
80-an, peranan pasar terus meningkat sementara peranan negara semakin 
mengecil dalam pengelolaan ekonomi Indonesia. Perekonomian kita semakin 
terbuka seiring dengan peranan Badan Usaha Swasta (BUS) yang semakin 
menonjol ketimbang peranan BUMN dan Koperasi. 

Sebagai akibatnya, peran Negara semakin bergeser, tidak lagi mengutamakan 
campur tangan langsung (seperti memproduksi, memasarkan, menetapkan harga, 

REGULASI DAN PERSAINGAN SEHAT
DALAM SISTEM EKONOMI INDONESIA
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dan sebagainya) tetapi lebih sebagai regulator dan fasilitator. Dalam kaitan itu, 
peranan pasar semakin menonjol. Peraturan tentang Persaingan Sehat semakin 
dibutuhkan dan akhirnya ditetapkan dalam bentuk UU No. 5 Tahun 1999. 

Tetapi pada tataran mikro/sektoral, pemerintah sebagai regulator sering mengambil 
keputusan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan sehat. Hal ini 
telah menimbulkan berbagai silang pendapat, baik di antara komisioner, maupun 
antara KPPU dan Lembaga Negara lainnya (seperti Kementerian, Pemda, dsb.). 
Pertanyaannya, apakah kedua instrumen ini harus selalu sejalan? 

Tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana regulasi dan persaingan 
sehat sebagai instrumen kebijakan negara digunakan untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat dalam kerangka sistem Ekonomi Indonesia. Kedua 
instrumen tersebut perlu digunakan oleh negara secara simultan dan 
komplementer, dan yang penting diarahkan sepenuhnya untuk mendorong 
peningkatan efisiensi, keadilan, dan produktifitas masyarakat.

 SISTEM EKONOMI INDONESIA
Sesungguhnya, Sistem Ekonomi Indonesia telah disusun berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945, yang pada pokoknya mengatur bahwa seluruh sumber daya ekonomi 
yang ada harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bahwa kepemilikan negara dalam berbagai aset ekonomi adalah sangat 
penting. Tetapi lebih penting lagi jika kita mampu memanfaatkan sumber 
daya yang ada untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik untuk generasi 
sekarang maupun generasi yang akan datang. Bahkan tugas mengelola aset 
ini sesungguhnya jauh lebih penting daripada hanya memiliki, terutama jika 
aset tersebut tidak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, 
mengelola berarti (negara dapat) mencampuri denyut perekonomian agar selalu 
sehat dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. 

Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan kerangka dasar sistem 
ekonomi yang tepat bagi Indonesia. Tujuan bernegara disebutkan untuk 
mencapai masyarakat adil dan makmur dan memajukan kesejahteraan umum. 
Negara berkewajiban antara lain untuk mencerdaskan bangsa, memberikan 
penghidupan yang layak dan pekerjaan, memelihara anak-anak terlantar dan 
fakir miskin, serta menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat. 

Khusus di bidang ekonomi, pasal 33 UUD 1945 ayat 1 menyatakan bahwa 
perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Tentu 
saja kekeluargaan tidak identik dengan asas ekonomi pasar bebas (free fight 
liberalism) yang mengagungkan individualisme, atau dengan sistem ekonomi 
negara (Etatisme) yang mengandalkan birokrasi pemerintah dan partai 
politik. Kebebasan dan individualisme tidak bisa diletakkan di atas prinsip 
kekeluargaan. Menurut saya, demokrasi ekonomi a la Indonesia semestinya 
dibangun berdasarkan prinsip kerakyatan dan kebersamaan. 
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Semua pelaku usaha —BUMN, koperasi, dan swasta— baik berskala kecil, 
menengah, maupun besar harus dapat hidup dan tumbuh bersama dengan 
prinsip saling memperkuat dan saling menghidupkan. Masing-masing 
memiliki keunggulan dan level playing field yang patut ditopang dengan 
kebijakan negara berupa penyediaan kesempatan (opportunity), aksesibilitas 
(accessibility), dan perlakuan (treatment) usaha yang sama. Masing-masing 
pelaku usaha memiliki keunggulan dan juga kelemahan, sehingga prinsip saling 
memperkuat dan menghidupkan harus ditegakkan guna mencapai tingkat 
kesejahteraan rakyat yang maksimum.

Selain itu pasal 33 UUD 1945 juga menyatakan adanya kewenangan yang 
dimiliki oleh negara untuk menguasai bidang ekonomi tertentu. Ada 3 (tiga) 
bidang ekonomi secara khusus dipilih untuk “dikuasai oleh negara”, yaitu: 
1) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara; 2) menyangkut hajat 
hidup orang banyak; dan 3) bumi (maksudnya ‘tanah’), air, dan kekayaan yang 
terkandung di dalamnya. Di luar bidang ini memang tidak eksplisit dinyatakan 
harus dikuasai negara. Tetapi sampai saat ini kita belum memiliki guidence 
atau peraturan perundang-undangan yang menjelaskan arti, makna, dan 
bentuk implementasi dari kata dikuasai dan bidang-bidang tertentu dimaksud. 
Sehingga wajar ketika berbagai interpretasi bermunculan. 

Pertama, kata ‘dikuasai’ dapat mengandung arti ‘dimiliki’ atau ’dikelola’ 
atau ’diatur’, atau lain sebagainya. Menurut saya, penafsiran seperti ini tidak 
salah. Tetapi Founding Fathers telah berfikir jauh ke depan dengan cita-cita 
mencapai masyarakat adil dan makmur dengan prinsip ekonomi kerakyatan 
dan kebersamaan. Artinya, bidang ekonomi tertentu tidak boleh diserahkan 
ke pasar bebas dan tidak boleh dikuasai sepenuhnya oleh orang per orang/
privat atau pemilik modal, termasuk oleh korporasi. Yang pasti, para pendiri 
bangsa telah bersepakat menetapkan perlunya hambatan masuk (barriers to 
entry) bagi perusahaan privat atau kaum kapitalis ke bidang ekonomi tertentu 
sesuai UUD 1945.

Kedua, bidang-bidang tertentu yang dimaksud juga mengandung berbagai 
penafsiran. Aktivitas ekonomi apa yang dapat termasuk dalam kategori cabang-
cabang produksi a) yang ‘penting’ bagi negara, b) yang menyangkut ‘hajat 
hidup orang banyak’, dan yang termasuk dalam c) ’bumi, air, dan segala yang 
terkandung di dalamnya’. Menurut hemat saya, berbagai penafsiran tersebut 
biarlah berkembang dan tetap berbeda. Tetapi satu hal yang perlu disepakati 
adalah bahwa ada tiga bidang ekonomi yang memang sangat tepat dan patut 
’dikuasai’ oleh negara. 

Mengapa? Karena bidang ekonomi tersebut sangat penting bagi pertahanan 
dan keamanan, bagi pemenuhan kebutuhan pokok dan penghidupan rakyat 
banyak atau Sumber Daya Manusia (SDM), dan bagi pemenuhan energi serta 
perlindungan terhadap Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup 
(LH). Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para 
pemimpin bangsa telah memahami betapa pentingnya campur tangan negara 
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terhadap aktivitas/cabang ekonomi tersebut sehingga tidak boleh diserahkan 
sepenuhnya ke pasar bebas dan ke tangan para pemilik modal. 

Apalagi dengan kemajuan teknologi dewasa ini, penjajahan terhadap suatu negara 
tidak lagi dengan kekuatan persenjataan saja, tetapi juga melalui berbagai bentuk, 
seperti penguasaan terhadap bidang-bidang ekonomi strategis, seperti industri 
persenjataan, pangan, energi, telematika, dan sebagainya. Apabila suatu bangsa 
sangat tergantung pada bangsa asing menyangkut hajat hidup rakyat banyak 
(SDM) dan SDA-LH, maka bangsa tersebut pasti tidak akan pernah berdaulat, 
mandiri, adil dan makmur. Kemerdekaan menjadi sepi tanpa makna.

Sekali lagi ditegaskan di sini bahwa Sistem Ekonomi Indonesia seharusnya 
berwajah kemanusiaan, kerakyatan dan kekeluargaan, serta mengutamakan 
kemakmuran bersama secara berkeadilan. Artinya, memang tidak salah jika 
pembangunan ekonomi diarahkan untuk mengejar stabilitas makroekonomi dan 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tetapi itu saja tidak cukup. Semua itu harus 
dibarengi dengan peran serta masyarakat dari awal proses hingga menikmati 
hasil-hasil pembangunan secara adil. Oleh karenanya, kita juga harus membangun 
produktifitas masyarakat, mengembangkan mekanisme distributif yang lebih 
efisien dan adil, dan meningkatkan pendapatan bagi rakyat banyak. 

Musuh kita yang utama adalah kemiskinan dan pengangguran.  Salah besar jika 
instrumen yang dimiki negara digunakan atas biaya APBN justru menambah 
kemiskinan dan pengangguran. Jadi Sistem Ekonomi Indonesia memang harus 
berwajah kemanusiaan, kerakyatan, dan kebersamaan serta ditujukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan bersama. Itulah sebabnya, pelaku usaha —BUMN, 
koperasi, dan swasta— tidak boleh secara bebas menetapkan harga secara tidak 
wajar, tingkat produksi/ pasokan yang mengakibatkan kelangkaan barang/jasa, 
dan kualitas produk dan pelayanan yang keseluruhan merugikan masyarakat. 

Sebagai negara kepulauan dengan infrastruktur dan sarana transportasi sangat 
terbatas, Indonesia harus mampu membuat jaringan produksi dan mekanisme 
distribusi yang dapat memastikan ketersediaan barang dan jasa hingga ke 
seluruh wilayah dan pedesaan sesuai daya jangkau masyarakat setempat. Itulah 
sebabnya, Sistem Ekonomi Indonesia memang harus dibangun dari dalam 
negeri sesuai letak geografis, budaya, dan taraf hidup masyarakat. Sehingga 
kombinasi peran antara negara dan pasar harus mampu menyelesaikan 
persoalan domestik tanpa harus terisolasi dari dunia Internasional. 

Pada tataran kebijakan ekonomi, khususnya dalam kaitannya dengan 
instrumen regulasi dan persaingan sehat, maka sudah barang tentu tidak akan 
bisa sama penerapannya di Indonesia dengan di AS atau Eropa. Misalnya, di 
Indonesia bisa terjadi monopoli oleh negara atau swasta dengan harga lebih 
tinggi dari harga pasar Internasional, sedangkan di AS atau Eropa dilarang. 
Kenapa? Karena Harga Pokok Penjualan (HPP) per unit output hingga ke 
daerah perbatasan atau tertinggal jauh lebih tinggi, ceteris paribus, daripada 
HPP Internasional. Seringkali, margin HPP tersebut harus ditanggung bersama 
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baik melalui APBN atau melalui kenaikan harga jual di pusat produksi. 

Sayangnya, toleransi kenaikan harga hanya bisa terjadi terhadap produk yang 
dihasilkan di perkotaan. Sedangkan kenaikan harga produksi yang dihasilkan 
di perdesaan sangat sulit ditolerir oleh masyarakat perkotaan. Sehingga rakyat 
perdesaan jauh lebih rendah taraf hidupnya. Kemiskinan dan Kesenjangan 
pun melebar. 

Maka pertanyaannya adalah bagaimana hubungan peran antara negara dan 
pasar dalam Sistem Ekonomi Indonesia supaya mampu menjawab segala 
tantangan yang ada? Bagaimana instrumen kebijakan ekonomi —regulasi dan 
persaingan sehat— dapat digunakan sesuai kondisi objektif bangsa Indonesia 
tanpa menghindar dari persaingan global?

 ASAS KEKELUARGAAN: NEGARA VS PASAR
Memang, Pasal 33 UUD 1945 menekankan pentingnya asas kekeluargaan 
dalam susunan perekonomian. Apabila kekeluargaan antar pelaku usaha telah 
diutarakan di muka, maka berikut ini perlu dibahas tentang pentingnya asas 
kekeluargaan dalam hubungan antara negara dan pasar.

Di satu sisi, banyak ahli ekonomi dan ahli sosiologi yang kerjanya tidak lain 
selain memposisikan negara dan pasar sebagai 2 kutub yang ekstrim berbeda. 
Ada yang mendukung negara dan menolak pasar, dan ada pula yang sangat 
mengagungkan pasar dan menolak intervensi negara. Tetapi di sisi lain, realitas 
menunjukkan adanya perkembangan yang luar biasa, yaitu konvergensi peran 
antara negara dan pasar yang menghasilkan tingkat kesejahteraan rakyat yang 
lebih tinggi. 

Memang negara dan pasar memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. 
Secara umum diakui bahwa banyak hal yang dapat dilakukan negara lebih 
baik dari pada pasar seperti dalam hal keadilan dan pemerataan. Sebaliknya, 
pasar lebih unggul dari pada negara seperti dalam hal peningkatan efisiensi 
dan produktifitas. Tetapi, perkembangan dalam konvergensi menunjukkan 
bahwa ketika 2 institusi ekonomi tersebut berkolaborasi dalam harmoni dan 
saling tergantung satu sama lain, maka kita dapat memperoleh hasil maksimal, 
yaitu keadilan, efisiensi, dan produktifitas yang lebih tinggi. Hal inilah yang 
terjadi dewasa ini dan berhasil membawa kemajuan di berbagai negara, seperti 
China, India, Vietnam, Singapura, Jepang, dan berbagai negara di Eropa Timur. 
Berbagai kemajuan di bidang ekonomi yang melebihi pencapaian ekonomi di 
Eropa Barat dan AS. 

Perkembangan yang sama juga terjadi di AS dan Eropa beberapa tahun terakhir 
ini. Saya pelajari bahwa krisis ekonomi dunia yang diawali dengan krisis sektor 
keuangan perumahan (subprime mortgage) di Amerika Serikat (AS) tahun 2008 
kembali membuktikan bahwa negara seperti AS dan Uni Eropa harus melakukan 
intervensi terutama terhadap industri keuangan dalam upaya menyelamatkan 
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perekonomiannya. Kita tidak mampu membayangkan seperti apa jadinya kondisi 
perekonomian AS dan Eropa, bahkan dunia, saat ini, bilamana ekonomi yang 
selama ini bertumpu pada kekuatan pasar dibiarkan tanpa campur tangan 
negara. Memang tidak ada yang bisa memprediksi secara pasti. Tetapi, patut 
diakui bahwa dengan campur tangan negara secara tepat, krisis ekonomi dapat 
dilalui dengan baik, walau sampai saat ini belum sepenuhnya pulih. 

Persoalan kita sekarang adalah bagaimana bentuk konvergensi antara negara 
dan pasar, dan bagaimana membagi peran di antara kedua institusi ini. Selain 
itu, pada tataran praksis, apa kriteria yang tepat menentukan kombinasi peran 
negara dan pasar yang paling tepat dalam penanganan usaha tertentu? Kapan 
waktu yang tepat melakukan intervensi?

Jawabnya tidak mudah. Memang negara dan pasar memiliki kemampuan 
mengatur jalannya perekonomian, misalnya dalam mengatur harga, jumlah 
produksi, kualitas, dan sebagainya. Masing-masing juga memiliki persepsi 
tentang conjecture dari kurva penawaran dan permintaan. Tetapi ketika 
masing-masing jalan sendiri, misalnya negara sangat sibuk urusan politik 
sehingga urusan ekonomi diserahkan ke pasar bebas (stateless), sementara 
pelaku usaha di pasar asyik mengejar keuntungan maksimal tanpa peduli 
terhadap lingkungannya, maka patut diduga akan timbul pemusatan ekonomi 
di tangan segelintir pelaku atau kelompok usaha sehingga tingkat kemiskinan, 
kesenjangan dan pengangguran akan semakin membengkak.

Namun alasan ini belum bisa menjawab sepenuhnya pertanyaan di atas. Saya 
berpendapat, negara harus memulainya dengan cara menerbitkan peraturan 
perundang-undangan hingga menerbitkan berbagai kebijakan dan regulasi. 
Kita harus secara sistematik menurunkannya dari Pancasila dan UUD 1945 
sebagai landasan konstitusi dan Sumber Hukum. 

Peraturan perundang-undangan dimaksud harus dapat menjawab pertanyaan 
di atas sehingga warga masyarakat memperoleh kepastian hukum tentang 
misalnya tujuan pembangunan ekonomi; hak dan kewajiban setiap warga 
masyarakat; kegiatan produksi, distribusi/pemasaran, dan konsumsi; peranan 
negara; larangan dan hukuman bagi setiap tindakan pelanggarannya; dan 
sebagainya. Selanjutnya, Undang-undang ini perlu dijabarkan lebih lanjut 
dalam bentuk Undang-undang secara sektoral atau yang lebih teknis, 
seperti Undang-undang tentang Pertanian, tentang pertambangan, tentang 
Perindustrian, tentang Perdagangan, tentang Persaingan Usaha, tentang 
Keuangan, dan sebagainya. Sayangnya,  sampai saat ini kita belum memiliki 
peraturan perundang-undangan yang lengkap seperti itu, sehingga wajar jika 
kita bertanya: mau dibawa kemana perekonomian bangsa ini? Bagaimana 
peran negara dan pasar dalam Sistem Ekonomi Indonesia?

Memang ada yang berujar, meskipun tidak ada undang-undangnya, jika negara 
dipimpin oleh orang-orang yang memiliki karakter dan kompetensi yang bagus, 
bijak dan berwibawa maka negara masih bisa, cepat atau lambat, mengalami 
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kemajuan. Tetapi masalahnya semakin rumit ketika undang-undangnya belum 
lengkap dan negara juga dipimpin oleh orang-orang yang kurang bijak dan tidak 
berwibawa maka negara akan dipenuhi isak tangis, kemiskinan, kesenjangan 
dan pengangguran. Oleh karenanya, kita perlu simultan membangun 2 elemen 
penting  —Sistem dan SDM yang memiliki kompetensi dan karakter bagus—, 
karena kinerja sebuah institusi akan ditentukan oleh perpaduan dari kedua 
elemen tersebut. 

Sekali lagi, berdasarkan UUD 1945 pasal 33, kehadiran negara dan pasar dijamin 
undang-undang. Tetapi keduanya harus dapat berkembang bersama-sama dalam 
asas kekeluargaan dalam arti mengikuti prinsip-prinsip kemanusiaan, kerakyatan 
dan kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama. Negara tidak boleh 
mematikan fungsi pasar, dan sebaliknya pasar tidak boleh mengeliminasi 
fungsi negara. Biarkanlah pasar menjadi faktor penggerak di sektor/aktifitas 
usaha tertentu ketika ia mampu menghasilkan yang terbaik bagi peningkatan 
kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Demikian pula negara harus dibolehkan 
sebagai penggerak di sektor/aktifitas ekonomi tertentu ketika ia mampu 
menghasilkan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat 
banyak. Tetapi, hendaknya dimungkinkan intervensi negara ketika pasar (diduga 
akan) gagal secara susbstansial mencapai hasil terbaiknya. 

Jadi, negara harus selalu mencermati pergerakan ekonomi dan melakukan 
koreksi terhadap setiap kegagalan negara dan pasar dalam upaya mencapai hasil 
terbaiknya. Pada tataran ini, kita tidak lagi bertanya sektor mana yang tepat 
ditangani oleh negara atau pasar. Tetapi kita bertanya berapa besar peningkatan 
kesejahteraan (welfare improvement) yang dapat diberikan kepada masyarakat 
banyak jika sektor tersebut ditangani langsung oleh negara dan atau oleh pasar. 
Tentu saja, kita akan memilih peningkatan kesejahteraan tertinggi, apalagi sudag 
memperhitungkan periode jauh ke depan hingga antargenerasi.

 REGULASI DAN PERSAINGAN SEHAT
Sebagaimana telah disebutkan di muka, dengan perkembangan konvergensi 
peran antara negara dan pasar, negara memiliki sedikitnya dua instrumen 
kebijakan ekonomi, yaitu Regulasi dan Persaingan yang Sehat. Kedua instrumen 
ini akhir-akhir ini digunakan secara simultan. Negara boleh hadir lewat regulasi 
atau persaingan sehat di setiap aktifitas ekonomi untuk memastikan bahwa 
pasar bergerak ke arah yang tepat dan menghasilkan peningkatan kemakmuran 
dan kesejahteraan rakyat banyak. Tetapi, negara tidak boleh menghambat 
peran pasar, malah harus memfasilitasinya, ketika pasar telah bergerak sesuai 
koridor yang ditentukan.

Pada dasarnya, regulasi dan kebijakan persaingan biasanya sama-sama 
mengakomodasi kerangka berfikir sesuai paradigma SCP (structure, conduct, 
and performance). Namun dalam penentuan objek/ sasarannya sering berbeda. 
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Regulasi biasanya, tetapi tidak terbatas, mengatur sektor publik dan utilitas 
publik karena alokasi sumberdaya ekonomi tidak ditentukan oleh mekanisme 
pasar semata, melainkan oleh keputusan politik dan kebijakan pemerintah. 
Selain itu, regulasi sering digunakan untuk mengatur mulai dari menetapkan 
harga, produksi, pelaku usaha, dan hambatan masuk, hingga menyediakan 
subsidi dan perlindungan tarif, melindungi HAKI dan kontrak, menetapkan 
standar mutu dan isi produk, perburuhan, perlindungan konsumen dan 
persaingan curang, dan sebagainya. Dalam hal ini, regulasi dapat menyangkut 
struktur (structure), perilaku (conduct), dan kinerja (performance) dari suatu 
industri/pasar. 

Walaupun persaingan sehat juga bagian dari regulasi, tetapi di berbagai negara 
dalam implementasinya, pengawasan terhadap persaingan dilakukan oleh 
lembaga independen –di Indonesia dikenal sebagai KPPU. Peraturan tentang 
persaingan sehat memang lebih luas jangkauannya, menyangkut semua 
sektor yang berada dalam struktur oligopoli, tetapi biasanya lebih fokus 
pada perilaku (conduct) pelaku usaha yang merugikan kepentingan umum 
(performance). Kedua instrumen ini berjalan secara simultan walau lembaga 
yang menanganinya berbeda. Negara juga sangat membutuhkan kedua 
instrumen ini dan diharapkan efektif berjalan menjaga perekonomian agar 
senantiasa dapat menghasilkan tingkat kesejahteraan yang terus meningkat.

Dalam perkembangannya sering terdapat isi substansi dalam regulasi yang 
bertentangan dengan isi substansi pengaturan persaingan. Misalnya dalam 
suatu regulasi dibolehkan adanya hambatan masuk pasar (entry barriers) atau 
membatasi jumlah pelaku usaha di dalam suatu industri. Tentu saja dalam 
pengaturan persaingan biasanya tidak ada toleransi terhadap hambatan masuk 
ke pasar. Tetapi dalam kasus seperti ini, menurut hemat saya, kita dapat 
mengatasi persoalan ini melalui pertemuan konsultasi atau dengar pendapat 
dan secara transparan membuka alasan pertimbangan dan perhitungan yang 
bermuara pada peningkatan kesejahteraan secara signifikan. Sepanjang alasan 
dan pehitungan dari pemerintah dapat diterima dan tidak ada cara lain yang 
lebih baik, maka regulasi tersebut seharusnya dapat dilaksanakan.

Demikian sebaliknya, para penegak hukum persaingan (KPPU) harus mampu 
menunjukkan kepada publik alasan pertimbangan dan perhitungan yang 
dilakukan dalam menjatuhkan setiap hukuman. Alasan dan perhitungan 
tersebut harus dapat menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan bagi 
masyarakat secara signifikan. Sepanjang alasan dan pehitungan dari KPPU 
dapat diterima dan tidak ada cara lain yang lebih baik, maka putusan tersebut 
seharusnya dapat dieksekusi. 

Namun disadari bahwa banyak kalangan mulai menyampaikan kekhawatirannya 
terhadap keputusan para regulator dan atau KPPU yang diambil secara tidak 
tepat, karena tidak mampu menunjukkan secara transparan adanya alasan 
pertimbangan yang kuat disertai dengan perhitungan mengenai tingkat 
kesejahteraan masyarakat yang hilang atau yang dapat dihemat. 
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Memang harus diakui, alangkah bahayanya jika Regulator dan atau 
KPPU menjatuhkan hukuman terhadap pelaku usaha yang telah bekerja 
sesuai Undang-undang atau membebaskan pelaku usaha yang nyata-nyata 
melanggar Undang-undang. Hal seperti ini merupakan abuse of power. Jika 
salah mengambil keputusan maka dua hal akan terjadi secara simultan, yaitu 
ketidakpastian hukum yang berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat 
(public trust) terhadap penegak hukum dan hilangnya kesejahteraan rakyat. 
Akhirnya, regulator dan atau KPPU akan menjadi beban bagi negara dan 
masyarakat, bahkan dapat menjadi lembaga yang kontra produktif yang akan 
membawa malapetaka ekonomi dan kemiskinan. 

Bagi negara, yang utama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Memang negara tidak dilarang melakukan intervensi di bidang ekonomi, 
tetapi intervensi tersebut haruslah dengan alasan yang kuat dan terutama 
dapat menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Pada periode pertengahan 80-an hingga akhir tahun 2008, berbagai negara 
berlomba-lomba melakukan deregulasi dan menyediakan ruang lebih luas 
terhadap berfungsinya mekanisme pasar, tidak ketinggalan Uni Soviet dan 
China. Perekonomian yang semula penuh dengan peranan birokrasi dan 
regulasi berubah menjadi perekonomian yang diatur oleh hukum permintaan 
dan penawaran pasar. 

Indonesia juga tidak mau ketinggalan dan bahkan lebih cepat melakukan 
deregulasi. Banyak BUMN dijual atau diprivatisasi, koperasi makin terpuruk, 
sementara usaha privat dan korporasi tumbuh menjamur. Hasilnya lumayan ketika 
pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata di atas 7% per tahun dan stabilitas 
makro terjaga baik. Sayangnya, masalah kemiskinan dan kesenjangan tidak dapat 
teratasi. Kemudian semakin parah lagi karena diikuti dengan pengangguran yang 
terus meningkat karena banyak usaha swasta dan konglomerat yang simultan 
bangkrut sejak pertengahan tahun 1997, sebagai akibat dari krisis ekonomi yang 
melanda terutama negara-negara di Asia Tenggara. 

Namun, setelah krisis keuangan di AS tahun 2008 yang berlanjut ke berbagai 
negara di Eropa, campur tangan negara semakin nyata. Perekonomian kembali 
berubah karena maraknya regulasi baru bermunculan. Bahkan di kalangan 
para pakar ekonomi persaingan dalam berbagai pertemuan berdiskusi secara 
mendalam tentang perlu atau tidaknya perlambatan penegakan hukum 
persaingan di tengah krisis ekonomi di suatu negara. Tentu sebagaimana 
biasanya, para pakar sulit bersepakat pada satu kesimpulan. Tetapi sebagian 
terbesar menyatakan tidak perlu perlambatan karena pasar masih tetap 
berfungsi walau perekonomian dalam suasana krisis dan padat regulasi.

Namun, apabila dipandang tidak perlu melakukan intervensi melalui regulasi 
terhadap sektor atau industri tertentu, negara tetap dapat memilih intervensi 
lewat pengaturan persaingan. Sehingga negara tetap dapat melakukan 
pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha. Praktek monopoli, kartel, 
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penyalah-gunaan posisi dominan, diskriminasi, merger dan akuisisi harus terus 
diawasi. Intervensi negara akan menjaga kinerja pasar yang adil dan efisien. 

Persaingan usaha yang sehat seharusnya ditandai antara lain oleh pelaku usaha 
yang berproduksi pada tingkat kapasitas penuh dengan keuntungan normal 
dan konsumen dapat memilih variasi jenis dan mutu barang/jasa pada tingkat 
harga yang wajar. 

Jadi, negara memerlukan regulasi dan persaingan sehat yang berfungsi secara 
optimal di pasar. Negara tidak bisa membiarkan pasar bergerak sendirian, 
terutama di sektor publik dan pasar oligopoli. Regulasi dan persaingan 
sehat perlu ditegakkan di pasar. Dengan berbagai pendekatan, negara dapat 
memilih kapan regulasi atau persaingan sehat lebih ditonjolkan agar kinerja 
perekonomian secara keseluruhan dapat lebih maksimal.  

 PERSAINGAN SEHAT DAN KPPU-RI
Di antara berbagai negara sedang berkembang dan negara industri baru, 
Indonesia termasuk salah satu dari sedikit negara yang telah memiliki Undang-
undang tentang persaingan. Bahkan lebih sedikit lagi jumlah negara yang 
memiliki lembaga independen seperti KPPU. Memang, Malaysia, Singapura, 
Philipine, masih baru memiliki UU Persaingan. China baru menerbitkan UU 
Persaingannya pada bulan Agustus 2008. Dan sampai saat ini mereka belum 
memiliki lembaga pengawas persaingan yang independen. 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU-RI) sudah 
berusia 10 tahun. Ibarat manusia, KPPU memang masih usia anak-anak. 
Tidak perlu sungkan mengakui bahwa KPPU masih sedang mencari posisi 
dan identitas yang tepat sesuai dengan visi dan misi yang diharapkan oleh 
undang-undang nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Tidak Sehat.

Kita patut mengakui, UU nomor 5/1999 dan KPPU (2000) dilahirkan pada 
momentum yang tepat. Kehadiran UU 5/1999 dan KPPU sekaligus merupakan 
respons stratejik terhadap berbagai pemusatan ekonomi, praktek monopoli 
serta crony capitalism, yang menghasilkan tingkat kemiskinan, kesenjangan, dan 
pengangguran yang tinggi selama periode rejim pemerintahan sebelumnya. Selain 
itu, kehadiran UU 5/1999 dan KPPU adalah bagian integral yang tidak terpisahkan 
dari upaya mengaktualisasikan road map pembangunan ekonomi sesuai prinsip dan 
kerangka ekonomi yang termaktub dalam UUD 1945 dan sekaligus mengantisipasi 
proses globalisasi yang diwarnai dengan persaingan yang makin ketat. 

Ketika konstitusi kita memberi peran yang seimbang antara 3 (tiga) pelaku 
ekonomi –BUMN, Koperasi, dan Swasta— sesuai dengan kompetensi dan 
keunggulan komparatif masing-masing, maka UU No. 5/ 1999 sangat jelas 
dimaksudkan untuk menghindarkan adanya persaingan yang tidak sehat dan 
praktek monopoli di antara pelaku usaha, yang berakibat mengurangi tingkat 
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kesejahteraan rakyat (kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran).

Itulah sebabnya, substansi pokok UU No. 5/ 1999 mengatur 5 (lima) hal, yakni 
(1) Kekuatan Monopoli, (2) Kartel, (3) Penyalahgunaan Posisi Dominan, (4) 
Merger dan Akuisisi, dan (5) Kelembagaan KPPU. Dari sudut pandang Ilmu 
Ekonomi, khususnya Ilmu Ekonomi Industri, hukum persaingan diturunkan 
dari paradigma S-C-P (Structure, Conduct, and Performance). Dalam 
perkembangannya, paradigma S-C-P yakin bahwa ada hubungan timbal 
balik antara S-C-P yang dapat berakibat, walaupun tidak selalu, merugikan 
masyarakat. Itulah sebabnya, Undang-undang tentang Persaingan di berbagai 
negara telah berubah sedemikian rupa sehingga dewasa ini terfokus pada 
larangan terhadap perilaku (conduct) dunia usaha yang terbukti kinerjanya 
(performance) merugikan masyarakat. Saat ini tidak ada lagi negara yang 
mengatur structure, termasuk melarang monopoli. Artinya, monopoli tidak 
dilarang sepanjang tidak terbukti merugikan masyarakat. 

Berdasarkan UU 5/1999, KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha 
memiliki sejumlah tugas pokok, di antaranya menangani perkara dugaan 
pelanggaran hukum persaingan dan memberikan saran atau pertimbangan atas 
kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, menurut pemahaman saya, ketika regulasi 
atau kebijakan pemerintah yang menjadi sumber permasalahan maka KPPU 
hanya memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah. KPPU tidak bisa 
menghukum aparat pemerintah, walau secara administratif, jika hal yang menjadi 
objek permasalahan menyangkut kebijakan atau regulasi yang diambilnya. 

Sedangkan kepada dunia usaha, KPPU dapat mengajukan gugatan perkara 
dan menghukumnya jika terbukti melakukan pelanggaran. Tetapi menurut 
hemat saya, pelanggaran yang dilakukan harus dilengkapi dengan alat bukti 
yang kuat dan sah serta. Selain itu, kecuali terhadap pasal-pasal yang bersifat 
per se illegal, KPPU harus terlebih dahulu membuktikan bahwa terdapat 
kerugian masyarakat sebagai akibat dari perilaku pelaku usaha terlapor yang 
menaikkan harga secara tidak wajar atau menetapkan pasokan produksi yang 
langka, atau lewat perilaku lain sesuai UU 5/1999.

Menurut hemat saya, hukum persaingan ini penting untuk ditegakkan di negara 
tercinta ini. Di satu sisi UU 5/1999 merupakan tuntutan logis dari Pancasila 
dan UUD 1945 yang tujuannya untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia. Di sisi lain, UU 5/1999 pada dasarnya melarang perilaku 
dunia usaha, misalnya menaikkan harga secara tidak wajar dan atau membatasi 
pasokan produksi hingga langka hanya untuk sebesar-besar keuntungan walau 
merugikan masyarakat (hilangnya kesejahteraan konsumen dan dead weight 
loss). Menurut hemat saya, dampak negatif yang lebih parah dari praktek 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah berupa peningkatan 
kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran.

Selain itu, UU 5/1999 juga memuat beberapa pengecualian terhadap berbagai 
pelanggaran di atas, sepanjang ada perintah dari UU yang membolehkan, 
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seperti koperasi, ukm, BUMN, HAKI, Waralaba, dan sebagainya. Hal ini 
menunjukkan adanya keberpihakan dan perlindungan negara terhadap 
perkembangan usaha dimaksud. 

Namun harus diakui bahwa tegaknya persaingan sehat dalam suatu industri 
tidak mungkin berjalan secara otomatis di pasar. Negara harus berupaya keras 
melindungi eksistensi persaingan di pasar agar selalu sehat dan adil. KPPU 
tidak mungkin juga berjalan sendirian, perlu didukung oleh pemerintah dan 
DPR serta stakeholder lainnya. Negara harus terus melakukan sosialisasi 
tentang perlunya persaingan sehat bagi pelaku usaha, konsumen, dan aparatur 
negara. Bahkan setiap pelaku usaha dan jajarannya, terutama perusahaan 
skala menengah-besar dan BUMN perlu diwajibkan untuk mensosialisasikan 
persaingan sehat secara internal kepada pihak managemen dan staf/ 
karyawannya dan wajib mematuhinya. 

 PENUTUP
Regulasi dan Kebijakan Persaingan Sehat merupakan 2 (dua) instrumen 
penting yang dimiliki negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Memang kebijakan Persaingan Usaha 
merupakan bagian dari Regulasi ekonomi. Tetapi pada tataran implementasi 
kedua instrumen ini dilakukan oleh institusi yang berbeda. 

Regulasi terutama biasanya, walau tidak terbatas, mengatur sektor publik 
karena alokasi sumberdaya di sektor ini lebih banyak dipengaruhi keputusan 
politik dan pemerintah, bukan diatur oleh hukum pasar semata. Sementara 
hukum persaingan lebih fokus pada sektor oligopoli yang cenderung 
membentuk kekuatan pasar untuk memperoleh keuntungan monopoli. 

Regulasi dan peraturan persaingan biasanya sama-sama mengikuti paradigma 
SCP (structure, conduct, dan performance). Tetapi pengalaman menunjukkan 
bahwa regulasi dapat mengatur struktur, perilaku, dan atau kinerja pasar, 
sedangkan persaingan sehat lebih banyak mengatur conduct, terutama perilaku 
yang berakibat pada performance yang merugikan kepentingan publik.  
Itulah sebabnya, pada tataran implementasi, isi substansi regulasi mengatur 
dan persaingan sehat sering bertentangan. Tetapi perbedaan dimaksud tidak 
perlu dipersoalkan karena bagi negara yang terpenting adalah kontribusi 
masing-masing terhadap peningkatan kesejahteraan dapat bermakna secara 
substansial bagi masyarakat.

Pelajaran berharga dari uraian di atas adalah bahwa mesin penggerak ekonomi 
adalah negara dan pasar terutama melalui regulasi dan persaingan sehat. Kita 
tidak perlu mempertentangankan isi substansi, apalagi kata-per kata, kalimat 
per kalimat, antara regulasi dan prinsip persaingan usaha. Kombinasi antara 
regulasi dan persaingan sehat secara tepat dan efektif adalah merupakan 
keharusan bagi Indonesia ke depan. Tetapi, jika dipandang tidak perlu 
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melakukan intervensi negara atau regulasi terhadap sektor/kegiatan usaha 
tertentu, maka setidak-tidaknya pemerintah dapat melakukan intervensi lewat 
pengaturan persaingan, sehingga perilaku dunia usaha dapat diawasi dan tetap 
menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, secara gamblang dan sederhana bahwa tugas utama negara adalah 
menciptakan iklim perekonomian yang kondusif agar masyarakat dapat 
memiliki kesempatan berusaha, mampu memenuhi kebutuhannya, memiliki 
berbagai pilihan jenis dan kualitas barang/jasa dengan harga yang wajar 
terjangkau, dan memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. 

Regulasi dan Persaingan Sehat adalah penting. Efisiensi dan pertumbuhan 
ekonomi juga penting. Tetapi dari semua itu yang terpenting adalah peningkatan 
kesejahteraan rakyat secara adil. Tantangan ke depan adalah bagaimana melakukan 
revitalisasi institusi sehingga legislator, regulator, dan KPPU mampu mengambil 
keputusan yang senantiasa berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat 
secara substansial, tidak lagi menghabiskan waktu untuk menangani hal-hal yang 
dampaknya sangat kecil bagi peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Demikianlah dan semoga sumbangan pemikiran yang serba terbatas ini dapat 
berguna bagi kemajuan bangsa ke depan. r
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Bab I
PENDAHULUAN

1.1  LATAR BELAKANG PENELITIAN
MENEMPATKAN pasar ritel modern bersaing dengan pasar tradisional, 
tidaklah tepat, yang tepat adalah ritel modern dengan ritel modern, ritel 
tradisional dengan ritel tradisional. Tapi yang menjadi persoalannya adalah 
peritel modern ada dan mengambil bagian dalam kehidupan pasar tradisional, 
sasaran pembeli pasar tradisional juga dibidik oleh pasar ritel modern.  Hampir 
semua pasar tradisional mengalami penurunan omzet sampai 75%, bahkan 
ada pedagang yang dalam satu harinya untuk mendapatkan Rp 50.000,- sudah 
susah. Di DKI Jakarta, pada tahun 2004 saja ada 7 pasar sudah dilikuidasi 
(Blora, Cilincing, Cipinang Besar, Kramat Jaya, Muncang, Prumpung Tengah, 
dan Sinar Utara). Di Tangerang, dari 9.392 kios dan los yang ada, sebanyak 
5.908 kios dan los tutup (sumber PD. Pasar Niaga Kerta Raharja).

Secara kasat mata oleh kita, tidak sedikit peritel modern berdiri sangat dekat 
dengan lokasi pasar tradisional, sebut misalnya di Mampang Prapatan, disana 
terdapat peritel modern Hero Supermarket, dan Golden Truly yang sekarang 
menjadi Alfa, kemudian di dekat pasar induk Cipinang, selang 100 M terdapat 
Indogrosir. Belum lagi peritel-peritel dalam bentuk mini market, di Setiabudi 
misalnya, di pasar tradisional Mencos Karet (PD. Pasar Jaya) kurang dari 500 
M terdapat Alfa Mart. Sehingga banyak pedagang di pasar tradisional merasa 
bahwa pendapatan mereka turun dari tahun ke tahun. Penurunan pendapatan 
ini dikarenakan banyaknya pelanggan mereka yang lebih memilih berbelanja 
di ritel modern tersebut daripada berbelanja di pasar tradisional.

Di sisi lain, pemerintah selaku penguasa, pengatur, sekaligus pengawas, telah 
mengeluarkan peraturan-peraturan seperti UU No. 20 tahun 2008 Tentang 
Usaha Mikro, Kecil & Menengah, sebagai bentuk usaha pemberdayaan 
ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis 
untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang, 
berkembang dan berkeadilan, melalui iklim usaha yang kondusif, pemberian 
kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha 
seluas-luasnya. Kemudian Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/
PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisonal, 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang mengatur tentang izin pendirian 
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toko modern, kemitraan usaha dalam bentuk kerjasama dengan UMKM. 
Ditambah dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 tahun 2002, tentang 
Perpasaran Swasta di provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang mengatur 
diantaranya, jarak pendirian antara pasar modern dengan pasar tradisional 
berikut jam kerja (jam buka toko).

Tetapi kenyataan di lapangan terjadi banyak persoalan-persoalan yang timbul 
sebagai bentuk pelanggaran oleh pasar modern dan berakibat sebagaimana 
tersebut diatas. Apakah bentuk pengawasan yang kurang, atau ada unsur 
kesengajaan dari pelaku usaha pasar modern dalam melakukan praktek bisnis. 
Inilah yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian “ Persaingan Usaha 
Ritel Modern dan Dampaknya Terhadap Pedagang Kecil Tradisional”.

  

1.2  PERUMUSAN MASALAH
a. Sejauh mana persaingan sesama ritel modern berdampak terhadap pasar  

tradisional.

b. Faktor dominan apa yang  mempengaruhi persaingan di industri ritel.

c. Apakah persaingan yang terjadi dapat menumbuhkembangkan usaha  
yang Sehat.

1.3  TUJUAN 
Tujuan dari penulisan ini diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan 
mengenai:   

a. Dampak langsung atau tidak langsung dari sebuah persaingan industri 
ritel modern.

b. Sejauh mana regulasi dan peraturan yang ada dapat mengatasi persaingan 
yang  tidak seimbang.

c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui iklim usaha yang sehat, 
dinamis dan berkelanjutan. 

1.4  KEGUNAAN 
Tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pertumbuhan 
dunia industri ritel di tengah persaingan yang sangat tinggi, sebagai masukan 
atas apa yang terjadi, yang selanjutnya menjadi perhatian pemerintah selaku 
regulator dan pelaku usaha dalam menyikapi dampak yang timbul dan 
berkembang di tengah pergulatan persaingan yang semakin hari semakin 
dinamis.
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1.5  SISTEMATIKA PENULISAN
Bab I  Pendahuluan
 Terdiri dari Latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan, 

kegunaan dan sistematika penulisan.

Bab II  Kerangka Teori dan Metode Penelitian
 Terdiri dari 4 pokok bahasan, yang pertama, hakekat UU No. 20 

Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kedua, 
Permendag No. 53 tahun 2008 dan Perda No. 2 Tahun 2002, ketiga,  
persaingan usaha yang  sehat menurut UU No. 5 Tahun 1999, serta 
terakhir penjelasan tentang metode penelitian.

Bab III  Pembahasan
 Di dalam bab ini dibahas tentang persaingan antar ritel modern, 

kedua, dampak  persaingan ritel modern terhadap pedagang kecil 
tradisaional, dan ketiga, analisis peraturan daerah No. 02/2002 
dan keterkaitannya dengan UU No. 5 Th 1999. Tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Bab IV  Kesimpulan dan Saran
 Dalam Bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari pembahasan 

dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan oleh semua pihak 
yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung:
1. Penyimpangan yang terjadi.
2. Bagaimana sebaiknya regulasi & peraturan diterapkan dengan 

baik dalam tingkat implementasi
3. Harmonisasi diantara regulasi & peraturan yang terkait
4. Regulasi dalam tataran konsepsi dan tataran implementasi 
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2.1 HAKEKAT UU NO. 20 TAHUN 2008, TENTANG USAHA 
MIKRO, KECIL & MENENGAH   
HAKEKAT yang mendasar dari lahirnya UU No. 20 tahun 2008 Tentang 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, adalah pemberdayaan ekonomi rakyat 
yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan 
struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang, berkembang dan 
berkeadilan. 

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diselenggarakan secara 
menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim 
usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan 
dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan 
kedudukan, peran dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam 
mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan, 
penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah (pusat atau daerah), 
dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan 
iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan 
mandiri, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
n Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan untuk 

berkarya dengan prakarsa sendiri.
n Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.
n Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasikan pasar 

sesuai dengan kompetensi 
n Peningkatan daya saing usaha Mikro, kecil dan Menengah.

Untuk menumbuhkan iklim usaha,  pemerintah baik pusat maupun daerah 
menetapkan peraturan dan kebijakan yang meliputi aspek-aspek :
•	 Pendanaan
•	 Sarana	dan	Prasarana
•	 Perizinan	usaha
•	 Kesempatan	berusaha
•	 Promosi	dagang	dan	dukungan	kelembagaan

Bab II
KERANGKA TEORI DAN METODE 

PENELITIAN
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Dan memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang; produksi dan 
pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, serta 
penyediaan pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman. Pemberian 
pinjaman juga bisa didapat dari BUMN, Perusahaan Besar nasional dan asing, 
dan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif, 
sarana prasarana dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.

Dalam UU No. 20 tahun 2008, diatur pula tentang kemitraan dengan pola; 
inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan 
keagenan, serta bentuk lain seperti, bagi hasil, kerjasama operasional, usaha 
patungan (joint venture) dan penyumberluaran (outsourcing).

2.2 PERMENDAG NO. 53 TAHUN 2008 & PERDA NO. 02 
TAHUN 2002
2.2.a Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan 
dan Toko Modern

Atas dasar penerbitan UU No. 20 tahun 2008, tentang usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah, serta peraturan sebelumnya yaitu Peraturan 
Presiden No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan 
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Menteri 
Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri No. 53/M-DAG/
PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang menyangkut 
pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, 
dimana lokasi pendiriannya wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten/Kota. Juga tentang Rencana Detail Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten/Kota termasuk peraturan zonasinya, dimana bagi 
Kabupaten/Kota yang belum memiliki RTRW tidak diperbolehkan 
memberi izin lokasi pembangunan. 

Pendirian minimarket wajib memperhatikan kepadatan penduduk, 
perkembangan pemukiman baru, aksesibilitas wilayah (arus lalu 
lintas), dukungan/ketersediaan infrastruktur, serta yang lebih penting 
adalah memperhatikan keberadaan Pasar Tradisional dan warung/
toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut. 
Pelaku usaha minimarket diharapkan adalah penduduk setempat.  

Permendag mengatur secara jelas tentang kemitraan usaha dalam 
bentuk kerjasama, yakni memasarkan barang produksi UMKM, baik 
dalam kemasan maupun dikemas ulang dengan merk pemilik barang 
atau toko modern, atau merk lain yang disepakati dalam rangka 
meningkatkan nilai jual barang, dan atau memasarkan melalui etalase 
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atau outlet dari toko modern. Kemudian, penyediaan lokasi usaha 
bagi pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM 
dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perberlanjaan 
atau Toko Modern, disamping yang sangat penting adalah kerjasama 
dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada 
toko modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, 
jelas, wajar, berkeadilan dan transparan. Untuk mewujudkan hal-hal 
tersebut, dalam perjanjian antara pemasok dan toko modern maka 
wajib memenuhi pedoman tentang: potongan harga regular, harga 
tetap, harga khusus, harga promosi dan biaya promosi serta biaya 
administrasi pendaftaran barang.

Di dalam Permendag, pengertian toko modern juga di batasin luas 
lantai yang digunakan, untuk minimarket luas lantai kurang dari 400 
m2, untuk supermarket luas lantai antara 400-5000 m2, hipermarket 
dan perkulakan luas lantai di atas 5000 m2. Dalam soal perizinan 
dan pejabat yang berwenang, ditetapkan sebagai berikut:
n IUP2T untuk Pasar Tradisional
n IUPP untuk  Pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan
n IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, 

Hipermarket & Perkulakan

Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin tersebut adalah Bupati/
Walikota atau Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta, yang selanjutnya melimpahkan kewenangan kepada Kepala 
Dinas/Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan. Di 
dalam pengajuan izin tersebut diatas, Permendag juga mengatur 
persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dengan melampirkan 
dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. 

Dalam Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008, tugas khusus 
Kementrian Perdagangan ada pada kebijakan pembinaan dan 
pengawasan. Pembinaan dimaksud berupa penciptaan sistem 
manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya 
manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan 
perbaikan sarana maupun prasarana pasar. Sedangkan pengawasan 
adalah pengawasan terhadap pengelolaan usaha pasar tradisional, 
Pusat perbelanjaan dan Toko Modern.

 

2.2.b  Perda No. 2 Tahun 2002 Tentang Perpasaran Swasta di Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Perda No. 2 Tahun 2002 diterbitkan sebagai pengganti Perda  No. 
8 tahun 1992, Tentang Pengusahaan Perpasaran Swasta di wilayah 
DKI Jakarta, yang lebih cenderung mengatur pasar swalayan semata. 
Perda ini ditujukan untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan 
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dan pengendalian terhadap perpasaran swasta sehingga menjamin 
keseimbangan antara usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil 
serta untuk mencegah terjadinya praktek usaha yang tidak sehat, 
dengan mengacu pada UU No. 5 Tahun 1999, Tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Disamping itu juga peraturan daerah ini mengatur mengenai 
penyelenggaraan usaha dan penyediaan sarana/tempat usaha secara 
luas dan terinci, serta materi dan sistem pengelolaan perpasaran swasta 
dikaitkan dengan pengembangan struktur ekonomi kota Jakarta 
saat ini, yang perlu memperioritaskan kesempatan kepada usaha 
kecil dengan cara lebih meningkatkan pembinaan dan kemampuan 
usahanya disamping menyediakan fasilitas tempat berjualan yang 
disediakan oleh pengusaha perpasaran swasta. Diharapkan sarana/
tempat usaha yang disediakan merupakan wadah penempatan bagi 
pedagang kecil/pengusaha informal/pedagang kaki lima menjadi 
pedagang formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu adanya koordinasi baik 
antara instansi lingkungan Pemerintah Daerah, maupun antara Pemerintah 
Daerah dengan pihak swasta, sehingga tercapai keseimbangan antara 
pembangunan fisik kota (pembangunan kota) dengan pembangunan  
ekonomi (kegiatan usaha) yang bermanfaat bagi masyarakat yang 
wewenang pengaturannya berada pada Gubernur. Kewenangan dimaksud 
antara lain meliputi pengaturan, perencanaan, perizinan, pembangunan, 
serta pengawasan dan pengendalian perpasaran swasta.

Dalam Perda ini juga diatur tentang luas dan jarak tempat penyelenggaraan 
usaha dengan pasar lingkungan (pasar tradisional) pasal 10 paragraf 
kedua:  Dalam menyelenggarakan usaha perpasaran swasta, jarak 
sarana/tempat usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya : 
n 100 m2 - 200 m2, jarak dengan pasar lingkungan 0,5 km
n 200 m2 - 1000 m2, jarak dengan pasar lingkungan 1 km 
n 1000 m2 - 2000 m2, jarak  dengan pasar lingkungan 1,5 km
n 2000 m2 - 4000 m2, jarak dengan pasar lingkungan 2 km 
n 4000 m2 keatas, jarak dengan  pasar lingkungan 2,5 km

Dan semuanya terletak disisi jalan kolektor/arteri.

Kemudian pengaturan waktu pelayanan:
1. Waktu pelayanan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dimulai 

pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB.
2. Waktu pelayanan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta khususnya 

yang dilakukan dengan cara swalayan, waktu pelayanannya dimulai 
pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
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3. Untuk penyelenggara usaha perpasaran swasta yang waktu 
pelayanannya di luar ketentuan sebagaimana tersebut di atas, harus 
mendapat izin khusus dari Gubernur. 

Sama dengan Permendag No. 53 tahun 2008, Perda No. 2 tahun 2002 
juga mewajibkan perpasaran swasta berskala besar, menengah dan 
kecil untuk bermitra dengan usaha kecil atau koperasi, memberikan/
menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan atau usaha 
informal/pedagang kaki lima dengan  prioritas pedagang yang berada 
di sekitar lokasi bangunan perpasaran tersebut, bila tidak ada, maka 
diambil dari yang berdekatan dengan bangunan usaha tersebut, untuk 
pengaturan penempatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

2.3  NILAI-NILAI PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT 
BERDASARKAN UU NO.5/1999
2.3.a  Persaingan Usaha

Sistem demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya 
kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi 
di dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa, dalam 
iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong 
pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar, begitu juga bagi setiap orang 
yang berusaha harus berada dalam persaingan usaha yang sehat dan 
wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan 
ekonomi pada pelaku usaha tertentu. 

Persaingan usaha mencakup mengenai segala tindakan pelaku usaha 
dalam pasar, oleh karena itu hukum persaingan usaha (competition 
law) ialah hukum yang mengatur pasar (law regulating the markets 
or the set of laws and regulations governing market behavior).1  
Berdasarkan pemahaman di atas pengertian persaingan usaha sangat 
luas dan mencakup segala tindakan pelaku usaha dalam pasar, 
termasuk diantaranya tindakan persaingan tidak sehat.

Sistem pasar secara sosial dibentuk dan dikondisikan oleh rancangan 
kebijakan dan juga aspek budaya. Sistem pasar kompetitif  yang 
bersifat kooperatif dikendalikan oleh regulasi sosial yang bersifat 
formal yang dikenal dengan kebijakan persaingan (competition 
policy) seperti juga regulasi sosial lainnya, kebijakan yang mengatur 
persaingan mencerminkan sejarah dan budaya masyarakatnya, 
sehingga dipandang secara berbeda tidak hanya di antara negara tetapi 
juga di dalam negara itu sendiri, perbedaan yang ada tersebut antara 
lain disebabkan karena dalam persaingan, ekonomi sebagai suatu 
sistem secara keseluruhan dapat mempunyai tujuan dan perhatian 

1 http;//en.wikipedia.org/wiki/competition law>, 23 November 2005
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yang berbeda dengan perusahaan secara individual.2 

2.3.b  Nilai-nilai Persaingan Usaha

Lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimaksudkan untuk menegakkan 
aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap 
pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha 
yang sehat, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum untuk 
lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya 
meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari 
semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar  1945. 

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran 
barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha 
atau satu kelompok pelaku usaha, sedangkan praktek monopoli adalah 
pemusatan kekuatan ekonomis oleh satu atau lebih Pelaku usaha 
yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas 
barang dan atau jasa tertentu yang berakibat terhadap persaingan 
usaha menjadi tidak sehat.

Di dalam UU No. 5 tahun 1999, terdapat nilai-nilai yang diharapkan 
dapat membantu secara penuh kemandirian ekonomi suatu bangsa  
melalui usaha-usaha yang sehat, yang menumbuhkembangkan 
investasi, meningkatkan kesejahteraan  pelaku usaha berikut 
pekerjanya. Dengan mengedepankan nilai-nilai atau makna yang 
terkandung di dalamnya. 

1. Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan ekonomi ditujukan untuk kesejahteraan rakyat secara 
keseluruhan, semua faktor yang berhubungan dengan kegiatan 
ekonomi patut diadakan, termasuk keterlibatan pemerintah yang 
harus mengatur, mengawasi, dan memfasilitasi. Pengaturan dan 
pengawasan harus dibuat sebagai penjamin atas kepastian dalam 
bentuk hukum, sehingga pelaksanaan dari pelaku usaha di pasar 
dalam rangka menghidupkan perekonomian dapat berjalan dengan 
baik dalam persaingan yang sehat, yang kelak bermuara kepada 
kesejahteraan masyarakat.

2. Transparansi  persaingan
Dengan pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan 
ekonomi yang berkeadilan, dan memiliki kepastian hukum, serta 
dapat mendorong ke arah terciptanya kondisi persaingan yang sehat, 
maka para pelaku usaha akan lebih fokus untuk mengembangkan 
usahanya dengan lebih baik dan terbuka.  

2 Proposal Forum Dialog mengenai Competition Values, LPEM-FEUI bekerja sama dengan GAPMMI, 
Jakarta 2000



73Edisi 4 - Tahun 2010

Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MM

3. Tanggung jawab sosial
Seluruh pihak yang terlibat dalam praktek ekonomi di pasar, dalam  
UU tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
diarahkan untuk memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi pada 
masyarakat, pelaku usaha tidak sekedar mencari keuntungan 
semata, melainkan menumbuhkembangkan sistem perekonomian 
secara makro dengan melibatkan peran masyarakat, pemerintah 
dan pelaku usaha itu sendiri. 

Ketiga nilai tersebut di atas haruslah bisa dipahami oleh para  pelaku 
usaha, dan harus dapat diyakini sebagai usaha pemerintah dalam 
rangka pengembangan ekonomi secara keseluruhan. Kematangan 
pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dengan bersaing secara 
sehat akan dapat menumbuhkembangkan sikap dan kepedulian bagi 
sesama pelaku usaha. 

 

2.4 METODE PENELITIAN 
Karya tulis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library 
research) yakni metode dengan mengumpulkan data-data yang didapat dari 
perpustakaan (bahan pustaka) sebagai data sekunder berupa, peraturan 
perundang-undangan, buku cetak, artikel, dokumen terkait lainya tentang 
persaingan usaha, usaha mikro, kecil dan menengah. 

Ditinjau dari sifatnya, penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini memiliki 
sifat deskriptif, dengan sifat penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan 
gambaran mengenai dampak dari persaingan industri ritel terhadap pedagang 
tradisional. 

Dalam  pengolahan dan analisa data penelitian ini, penulis menggunakan 
metode kualitatif, yaitu  metode yang akan menghasilkan tulisan dalam 
bentuk deskriptif  analitis.
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3.1   PERSAINGAN ANTAR RITEL
STRUKTUR pasar pada industri ritel saat ini dapat diklasifikasikan: Mikro, 
Kecil, Menengah dan Besar, dengan membedakan sisi aset, penjualan dan 
batasan luas usaha, yang kegiatan usahanya adalah menjual berbagai produk, 
jasa, atau keduanya, kepada konsumen, untuk digunakan oleh mereka sendiri, 
keluarga atau rumah tangganya.

Pada awalnya ritel adalah bisnis lokal dengan manajemen sederhana, modal 
kecil dan kemampuan mengelola yang sebisanya. Inilah yang kemudian disebut 
dengan peritel tradisional. Di sisi lain, kini banyak peritel dengan kekuatan 
modal yang besar, produk yang  lengkap, penguasaan sistem informasi, dan 
sumber daya manusia terlatih dengan manajemen modern, tumbuh dan 
berkembang secara global, melalui ekspansi dari berbagai negara untuk 
dapat memasuki peluang pasar yang menggiurkan sebagai usaha penembusan 
pasar atau penetrasi strategi market, akibat adanya tingkat kejenuhan pasar 
domestik atas produk yang berlimpah, kemampuan dan penguasaan atas 
sistem informasi dan keahlian mengelola dalam jarak jauh serta  kebijakan 
perdagangan internasional yang menghapus hambatan dalam perdagangan , 
masuknya peritel-peritel inilah yang selanjutnya disebut peritel modern seperti 
misalnya; Carrefour, Giant, Walt Mart, Lotte Mart dan lain-lain. 

Industri ritel merupakan industri strategis, karena merupakan industri terbesar 
kedua setelah pertanian dalam hal penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 
Situasi industri ritel yang cukup dinamis ditandai dengan berkembangnya 
pasar modern dan berdampak terhadap pasar tradisional maupun pemasok. 
Pertumbuhan pasar modern berbanding terbalik dengan pasar tradisional, 
di lain pihak, bertambahnya jumlah peritel modern membuat posisi tawar 
pemasok semakin lemah. Hal tersebut ditandai dengan bertambahnya trading 
term yang dianggap memberatkan posisi pemasok.3 

Kata ritel berasal dari bahasa Perancis, ritellier, yang berarti memotong atau 
memecah sesuatu. Kata ritel atau retail berarti eceran atau perdagangan 
eceran, dan peritel atau retailer diartikan sebagai pengecer atau  pengusaha 

Bab III
PEMBAHASAN

3 Dedie S. Martadisastra, Makalah Kebijakan Persaingan Dalam Industri Ritel di Indoensia, Sosialisasi 
KPPU di Bali, Juli  2010
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perdagangan eceran. Menurut kamus, retail ditafsirkan sebagai “Selling of 
Goods and or Services to the Public” atau penjualan barang dan atau jasa 
kepada khalayak (Manser. 1995). Dan dapat dipahami sebagai semua kegiatan 
yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada 
konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis.4 

Seiring dengan tuntutan  pasar bebas, ritel belakangan ini bertambah dengan 
konsep ritel modern. Kehadiran ritel modern ini membuat ritel tradisional 
merasa tersaingi. Menurut studi AC Nielsen (2006), pasar ritel modern pada 
tahun 2006 tumbuh sebesar 14%, dari 7.839 toko pada tahun 2005 menjadi 
8.918 di tahun 2006. Dalam studi tersebut, Nielsen mencatat bahwa rasio 
keinginan masyarakat berbelanja di pasar tradisional cenderung turun dari 
65% di tahun 1999 menjadi 53% pada tahun 2004. Sebaliknya untuk kasus 
pasar modern, rasio tersebut meningkat dari 35% di tahun 1999 menjadi 47% 
pada tahun 2004. Data dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) 
tahun 2006 memperlihatkan bahwa omzet ritel modern di tahun 2005 di 
Indonesia telah mencapai Rp 140 triliun.5

Kondisi perkembangan ritel modern yang demikian mendorong pemerintah 
memberlakukan aturan Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Permendag No. 53 
Tahun 2008, yang diharapkan dapat menjadi landasan operasional pengaturan 
industri ritel yang mengedepankan harmonisasi berbagai elemen dalam industri 
ritel, baik pada pasar  tradisional maupun pasar ritel  modern.  

Menurut Pariaman Sinaga (2006), Pasar Ritel Modern adalah pasar yang 
dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan 
perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan 
yang baik kepada konsumen (umumnya masyarakat kelas menengah keatas). 
Pasar Modern antara lain; Mall, Supermarket, Department Store, Shopping 
Center, toko mini swalayan, pasar serba ada, toko serba ada, waralaba dan 
sebagainya. Barang yang dijual memiliki variasi jenis yang beragam, selain 
menyediakan barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang-barang 
import, barang yang dijual juga mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin 
karena melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat. Secara kuantitas 
pasar modern umumnya mempunyai pasti pelayanan dan  suasana ruangan 
sangat baik.6 

Secara garis besar terdapat tiga permasalahan yang hadir dalam industri 
ritel di Indonesia, yaitu yang pertama, permasalahan ritel modern versus 
ritel tradisional, kedua, persaingan antar ritel modern, dan ketiga, pemasok 
dengan peritel modern. Akar permasalahan tersebut terletak pada hadirnya 
kekuatan pasar dari ritel modern. Permasalahan dalam persaingan ritel 

4 Henry Sy.http//www.baliorange.web.id/pengertian-ecommerce.
5 http://hdl.handle.net. Strategi Pengembangan Usaha Ritel Tradisional Ditengah Munculnya Usaha 

Minimarket Modern di Bandar Lampung, M.Syatibi. Univ. Lampung.2008
6 Sinaga, Pariaman, Makalah Pasar Modern VS Pasar Tradisional, Departemen  Koperasi & UKM Jakarta, 2004
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tradisional versus ritel modern merupakan permasalahan yang lebih terkait 
dengan ketidaksebandingan daripada sebagai permasalahan persaingan usaha 
tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU no. 5 tahun 1999.

3.1.a  Persaingan Ritel Modern dengan Ritel Tradisional

Pada tabel 1 akan dijelaskan tentang karakteristik pasar ritel modern 
dengan pasar ritel tradisional. Dimana meski menunjukkan format 
yang berbeda dan sasaran atau target yang berbeda, persaingan di 
lapangan menunjukkan ritel modern lebih unggul dari aspek-aspek  
seperti; lokasi, strategi, harga dan produk kering, sementara pada 
pasar tradisional, kemampuan memanage pembeli lebih banyak pada 
kemampuan personal penjual kepada pembeli dalam hal emosional, 
kepercayaan, produk yang tak tersedia di pasar ritel modern seperti 
sayur mayur segar, ikan dan daging (sapi, kambing, ayam).

Memang menempatkan pasar ritel modern bersaingan dengan pasar 
tradisional, tidaklah tepat, yang tepat adalah ritel modern dengan ritel 
modern, ritel tradisional dengan ritel tradisional. Tapi yang menjadi 
persoalannya adalah peritel modern ada dan mengambil bagian dari 
kehidupan pasar tradisional, sasaran pembeli pasar tradisional juga 
dibidik oleh pasar ritel modern. Hampir semua pasar tradisional 
mengalami penurunan omzet sampai 75%, bahkan ada pedagang yang 
dalam satu harinya untuk mendapatkan Rp 50.000,- sudah susah. Di 
DKI Jakarta, pada tahun 2004 saja ada 7 pasar yang telah dilikuidasi 
(Blora, Cilincing, Cipinang Besar, Kramat Jaya, Muncang, Prumpung 
Tengah, dan Sinar Utara). Di Tangerang, dari 9.392 kios dan los yang ada, 
5.908 kios dan los tutup (sumber PD. Pasar Niaga Kerta Raharja).7   

Perda No. 2 tahun 2002 mengatur mengenai pengaturan (izin) lokasi 
bagi retail modern. Dua komponen penting dari SK tersebut adalah; 
jarak minimum antara ritel modern dengan ritel tradisional, dan jam 
buka ritel modern berbeda, yakni dari jam 10 siang sampai jam 10 
malam. Perbedaan jarak ini dimaksud untuk memberi kesempatan 
bagi pasar-pasar tradisional untuk tetap bisa mendapatkan pembeli 
dari masyarakat sekitar pasar tersebut, sedangkan waktu buka adalah 
untuk memberi kesempatan bagi pasar-pasar tradisional yang biasanya 
buka sejak pagi sekali, bahkan lepas tengah malam, untuk tetap 
mendapatkan pembeli yang ingin belanja di bawah jam 10 pagi.

Kenyataannya, kasat mata oleh kita, tidak sedikit peritel modern 
berdiri sangat dekat dengan lokasi pasar tradisional. Sebut 
misalnya, di Mampang Prapatan, disana terdapat peritel modern 
Hero Supermarket, dan Golden Truly yang sekarang menjadi Alfa, 

7   http//appsi.co.id.Pasar tradisional Versus Pasar Modern,  berita, 31 Januari  2008
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kemudian di dekat Pasar Induk Cipinang, selang 100m terdapat 
Indogrosir. Belum lagi peritel-peritel dalam bentuk mini market, di 
Setiabudi misalnya, di pasar tradisional Mencos Karet (PD. Pasar 
Jaya) kurang dari 500m terdapat Alfa Mart. Sehingga banyak para 
pedagang di pasar tradisional merasa bahwa pendapatan mereka 
turun dari tahun ke tahun. Penurunan pendapatan ini dikarenakan 
banyaknya pelanggan mereka yang lebih memilih berbelanja di ritel 
modern tersebut daripada berbelanja di pasar tradisional.

Berpindahnya konsumen dari pasar tradisional ke ritel modern 
disebabkan karena ritel modern lebih memberikan kenyamanan dalam 
berbelanja, lebih bersih, berkesan elit, dan yang lebih penting adalah 
‘murah meriah’ dan inilah sebab terakhir yang membuat pedagang di 
pasar tradisional  menjadi resah dan gelisah. Ritel modern langsung 
membeli dari pabrik dengan harga yang lebih murah sedangkan peritel 
tradisional membeli barang dari distributor yang notabene telah 
menetapkan harga yang lebih mahal daripada ritel modern, selain itu 
biaya transport dari agen ke pembeli semakin mahal jika pembelian 
dalam jumlah yang kecil. Kondisi ini bisa menjadi salah satu faktor 
penting yang membuat semakin menjauhkan pasar tradisional dari 
kemampuan untuk bersaing dengan ritel modern.8 

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah 
terlalu banyak memberikan ruang kepada ritel berskala besar dan 
cenderung melupakan pengusaha kecil sehingga tidak tercipta 
keadilan berusaha. Pengusaha kecil dan mikro dianggap belum 
memiliki akses ruang usaha yang layak, dan bahkan selama ini 
pemerintah dinilai terlalu memberikan perhatian kepada pengusaha 
berskala besar, akibatnya pemerintah lebih banyak memberikan ruang 
untuk membangun mall atau ritel modern.9 

3.1.b Persaingan Antar Ritel Modern

Karena sangat banyaknya persamaan pada karakteristik dari ritel modern 
ini, maka persaingan di kalangan peritel ini lebih bersifat terbuka, pada 
minimarket misalnya, ada Indomaret, Alfamart, Circle K, Indogrosir, 
untuk supermarket misalnya, juga ada Hero, Gelael, Matahari Dept. 
Store,  sedangkan untuk tingkatan hipermarket, seperti, Giant, Carefour, 
Matahari Hippermarket, dan Lotte Mart. Persaingan antar peritel 
modern ini lebih ditekankan pada kemampuan penerapan atas 
konsep bisnis dari masing-masing peritel tersebut, seperti; pertama, 
Administration system. Yakni kemampuan mengatur arus lalu lintas 

8 Dr. Tulus TH Tambunan,  Dyah Nirmalawati, Arus Akbar Silondae, Kajian Persaingan Dalam Industri 
Ritel KPPU. 2004

9 James Riady & Chairul Tanjung terus ekspansi, Bisnis Indonesia, selasa 28 September 2010, h.4



78 Jurnal Persaingan USaha

Persaingan Usaha Ritel Modern dan Dampaknya Terhadap Pedagang KEcil Tradisional

barang dari supplier, ke gudang dan kemudian ke tangan konsumen. 
Semua data ribuan jenis produk teradministrasi secara sistem online. 
Kedua adalah, penguasaan Larger Stock, kemampuan membeli barang 
dalam jumlah yang sangat besar dengan tunai dengan harga semurah 
mungkin (uang tunai mudah didapat dari pinjaman bank). Ketiga, 
Bisnis Cash Flow. Yakni inti dari bisnis peritel modern, terpusat pada 
perputaran barang, penerimaan uang secara cash, dan pembayaran ke 
supplier berjangka waktu 2-3 bulan. Keempat, Partnership control, 
yaitu kemampuan peritel menentukan kemitraan yang memeras, 
hampir semua resiko ditanggung oleh mitra. Dan kelima, Right Place, 
tempat yang strategis. Biasanya bagi peritel yang sudah mempunyai 
nama, tempat yang strategis sangat mudah didapat, umumnya para 
developer memberikan prioritas penawaran kepada peritel ini untuk 
menjadi tenant dengan long term contract, pembayaran di belakang 
dengan harga spesial.10 

Memang kenyataannya, untuk gedung atau mal yang di dalamnya 
terdapat ritel modern seperti Carefour, akan membawa daya tarik 
sendiri bagi gedung itu di mata orang banyak. Contoh ketika Carefour 
ada di Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brojonegoro, Kuningan 
Jakarta, hampir setiap hari selalu dibanjiri pengunjung yang datang 
baik untuk berbelanja maupun untuk hal lain. Tetapi setelah Carefour 
pindah ke Ambasador Mall, praktis, gelanggang mahasiswa tersebut 
sepi sehingga banyak pedagang yang membuka counter akhirnya 
tutup dan pindah lokasi. 

Bisnis ritel modern memang lahir dari konsep satisfied and convenient 
yang ditawarkan kepada customer. Ditambah lagi image yang sengaja 
dibangun secara berkelanjutan untuk meyakinkan audience tentang 
perlunya satiesfied and convenience tadi. Akibatnya kehadiran gerai 
ritel modern asing seperti Carefour, Hipermart, Giant, Makro, Lotte 
Mart dan Ahold, membuat peritel modern lokal terpuruk, bahkan 
Hero yang termasuk peritel modern besar kelas lokal ikut mengalami 
tekanan dan akhirnya bergabung dengan Giant (Malaysia), sementara 
Matahari, terpaksa harus merger dengan group Lippo.11 

Kemudian yang tidak bisa dihindari adalah kegiatan promosi besar-
besaran baik melalui media cetak ataupun elektronik yang dilakukan 
para peritel modern sebagai bagian dalam menarik dan merawat 
(maintenance) konsumen, biasanya diikuti dengan kegiatan/program 
lain, seperti, Big Sale, Cuci Gudang, Diskon khusus dan program 
event lainnya (Lebaran, Natal, dan lain-lain).

10 Henry Sy, Retail Raksasa dan UKM. http://hdl.handle.net./123456789/106. Juli. 2010
11 Ibid.
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3.1.c Pemasok Versus Ritel Modern

Dalam struktur usaha ritel modern, pemasok merupakan ujung 
tombak dan bagian yang cukup penting bagi peritel, oleh sebab itu 
pemasok harus dijadikan sebagai mitra bisnis untuk memberikan 
pelayanan terbaiknya kepada konsumen. Namun kenyataannya, 
pemasok seringkali dijadikan sapi perah guna mendapatkan 
keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pihak peritel dengan jalan 
meningkatkan komisinya yang diambil dari peritel.12  

Persaingan yang cukup sengit di tingkat bisnis ritel modern belakangan 
ini sedikit banyaknya berdampak kepada hubungan antara peritel 
dan pemasoknya. Perkara No. 02 KPPU-L/ 2005 antara PT. Sariboga 
Snack dengan Carefour adalah contoh dari sebuah persoalan yang 
terjadi antara peritel dan pemasok. Carefour sebagai terlapor telah 
memberlakukan syarat-syarat perdagangan (trading terms) yang 
memberatkan pemasok yang akan menjalin hubungan usaha dengan 
terlapor, antara lain; listing fee, minus margin, fixed rebate, payment 
term, regular discount, common assortment cost, opening cost/new 
store dan penalty, dimana syarat-syarat tersebut sangat mematikan 
usaha kecil menengah. Komisi Pengawas Persaingan Usaha selaku 
pengawas menilai bahwa peritel Carefour telah melanggar pasal 19 
huruf a, dan menghukum Carefour dengan membayar denda sebesar 
Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan sekaligus 
menghentikan kegiatan pengenaan persyaratan minus margin kepada 
pemasok. Upaya Carefour  mengajukan banding ke Pengadilan Negeri 
ditolak oleh majelis hakim, begitu juga Mahkamah Agung mematahkan 
usaha kasasi Carefour dan kembali menguatkan putusan KPPU.13

Persoalan antara peritel dengan pemasok, dimana peritel dominan dalam 
menentukan segala sesuatu terhadap pemasok, seperti pemberlakuan 
trading terms di atas, jelas bertentangan dengan aturan-aturan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah, yakni UU No. 20 Tahun 2008 dan Peraturan 
Menteri Perdagangan No. 53 tahun 2008, yang lebih mengutamakan 
terciptanya kemitraan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

3.2 DAMPAK PERSAINGAN RITEL MODERN TERHADAP 
PEDAGANG KECIL TRADISIONAL
Dari studi pustaka diperoleh data hasil kajian dan penelitian tentang dampak 
persaingan antar ritel modern terhadap pedagang kecil tradisional. Sebelum penulis 
lebih lanjut menguraikan fakta dari hasil kajian dan penelitian, perlu disampaikan 
dulu perbedaan karakteristik antara Pasar Tradisional dengan Pasar Modern.

12 Kondisi Persaingan Bisnis Ritel Modern  di Indonesia, PT. Visidata Riset Indonesia, 2005
13 Laporan semester 1 (satu) KPPU. Tahun 2008
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Tabel 1.
Perbedaan karakteristik Pasar tradisional dengan Pasar Modern

PASAR  MODERNNO ASPEK PASAR TRADISIONAL

1. Histori Evolusi panjang Fenomena baru

2. Fisik Kurang baik, sebahagian baik Baik dan mewah

3. Pemilikan/ Milik masyarakat/desa/pemda, umumnya perorangan/
 kelembagaan sedikit swasta. swasta

4. Modal Modal lemah/ subsidi/swadaya Modal kuat digerakkan oleh
  masyarakat/inpres swasta.  

5. Konsumen golongan menengah ke bawah. Umumnya golongan
   menengah ke atas.

6. Metode Pembayaran Ciri dilayani, tawar menawar. Ada ciri swalayan, pasti.

7. Status Tanah Tanah negara, sedikit sekali  Tanah swasta/perorangan.
  swasta.

8. Pembiayaan Subsidi Tidak ada subsidi.

9. Pembangunan pembangunan dilakukan oleh Pembangunan fisik umumnya
  pemda/desa/masyarakat. oleh swasta

10. Pedagang yang Beragam; kecil, menengah, Pemilik modal juga pedagang 
 masuk besar. (tunggal)/beberapa pedagang
   formal skala menegah & besar

11. Peluang Masuk/ Bersifat massal (pedagang kecil, Terbatas, umumnya pedagang
 Partisipasi menengah dan besar) tunggal dan menengah ke
   atas.

12. Jaringan Pasar regional, pasar kota dan Sistem rantai korporasi 
  pasar kawasan. nasional atau bahkan terkait
   modal luar negeri.

Sumber: CESS (1998)

Meskipun terdapat beberapa perbedaan tersebut, tidak menutup kemungkinan akan 
terjadinya persaingan di antara keduanya. Persaingan ini terjadi ketika masyarakat 
memilih satu di antara keduanya sebagai tempat mereka berbelanja. Penentuan 
pilihan itu dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti peningkatan pendapatan rata-
rata masyarakat per kapita, terutama fisik, modal, dan kelompok konsumen.

Semakin tinggi pendapatan rata-rata masyarakat per kapita, semakin besar 
kelompok konsumen menengah ke atas, an pola konsumen juga dengan sendirinya 
akan berubah ke pasar modern yang fisiknya jauh lebih baik dibandingkan pasar 
tradisional seperti kenyamanan, keamanan, kebersihan, dan area parkir yang 
luas. Secara hipotesa, pertumbuhan retail modern berkorelasi positif dengan 
peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat. Dengan kata lain, semakin tinggi 
pendapatan masyarakat, semakin pesat pertumbuhan retail modern, sebaliknya, 
pertumbuhan retail tradisional berkorelasi negatif dengan pendapatan atau 
berkorelasi positif dengan kemiskinan, yaitu  semakin besar populasi di bawah 
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garis kemiskinan semakin banyak pasar-pasar tradisional.14

Dari sisi kelembagaan, perbedaan karakteristik pengelolaan pasar modern dan 
pasar tradisional nampak dari lembaga pengelolanya. Pada pasar tradisional 
kelembagaan pengelolaan pada umumnya ditangani oleh Dinas Pasar yang 
merupakan bagian dari sistem birokrasi. Pada level ini, berubahnya perilaku 
konsumen tidak dibarengi dengan perubahan perilaku para pengelola pasar 
tradisional (dinas pasar/PD Pasar), sehingga munculnya pasar dengan 
pola pengelolaan modern serta merta merubah orientasi konsumen. Pasar 
tradisional identik dengan tempat kumuh, semrawut, kotor, kriminal tinggi, 
tidak nyaman, harga tidak pasti, fasilitas minim; parkir, toilet, tempat sampah, 
listrik & air, sempit dan jalan becek.15 

Sementara pasar modern, umumnya dikelola oleh profesional dengan 
pendekatan bisnis. Pengelolaan lebih terpusat pada induk usaha sehingga 
memungkinkan induk mengelola dengan standar pengelolaan bisnisnya.

Dalam rentang waktu tahun 2003-2008, pertumbuhan gerai ritel modern 
sangat fantastis, yaitu mencapai 162%, bahkan pertumbuhan gerai 
minimarket mencapai 254,8%, yakni dari 2.058 gerai pada tahun 2003 
menjadi 7.301 gerai pada tahun 2008, sementara jumlah pasar tradisional 
dalam kurun lima tahun tersebut cenderung stagnan.16 

Data BisInfocus 2008, menyebutkan, jika pada tahun 1970-1990 pemegang 
merk ritel asing ke Indonesia hanya 5, dengan jumlah 275 gerai, pada tahun 
2004 sudah 14 merk ritel asing yang masuk, dengan 500 gerai. Tahun 2008 
merk ritel asing yang masuk sudah 18, dengan 532 gerai. 

Temuan analisis kualitatif menunjukkan bahwa supermarket memang 
memberi dampak negatif pada peritel tradisional, terlebih lagi, temuan 
analisis ini menunjukan bukti bahwa pasar tradisional yang berada dekat 
dengan supermarket terkena dampak yang lebih buruk dibanding yang berada 
jauh dari supermarket. Hal penting yang harus dilakukan untuk menjamin 
keberadaan pasar ini adalah dengan memperbaiki infrastruktur pasar 
tradisional, penataan ulang para pedagang kali lima (PKL) dan penciptaan 
praktik pengelolaan pasar yang lebih baik. Perbaikan infrastruktur dimaksud, 
mencakup jaminan tingkat kesehatan dan kebersihan yang layak, penerangan 
yang cukup dan lingkungan keseluruhan yang nyaman.17 

Dampak umum pada pengusaha ritel tradisional adalah negatif dan kerap mengikuti 
pola yang sama. Pengusaha ritel tradisional pertama yang terpaksa menutup 
bisnisnya umumnya adalah mereka yang menjual barang-barang umum, makanan 
olahan, produk susu, lalu diikuti oleh toko yang menjual produk segar dan pasar 

14 DR. Tulus TH Tambunan, Dyah Nirmalawati T. & Arus Kajian Persaingan Dalam Industri Retail, KPPU 2004
15 APPSI, Pertumbuhan Ritel Modern dan Dampaknya bagi Ritel Tradisional, Agustus 2006
16 http//surya.co.id, Pasar Tradisional Terjepit, Jakarta,  Senen 15 Maret 2010
17 Daniel Suryadarma, Adri Poesoro, Sri Budiyati, Akhmadi, dan Meuthia R ; Dampak Supermarket  Terhadap 

Pasar dan Pedagang  Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia. Lembaga Penelitian SMERU, 2007
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basah, sementara ritel tradisional yang biasanya masih tetap bertahan berdagang 
adalah mereka yang menjual satu jenis produk atau mereka yang berjualan di lokasi 
dimana supermarket secara resmi tidak diperkenankan untuk masuk.18

     

3.3 ANALISIS FUNGSI PERATURAN DAERAH NO. 02/2002 
TENTANG PERPASARAN SWASTA DI DKI JAKARTA DAN 
KETERKAITANNYA DENGAN UU NO. 5 TH 1999
Dalam peraturan daerah terdapat beberapa pasal yang memberikan  kewenangan 
kepada pemerintah daerah untuk melakukan penataan usaha perpasaran 
swasta, dan ini juga diperkuat dengan UU No. 20 tahun 2008, yang mengatur 
tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Peraturan Menteri Perdagangan 
No. 53/M-DAG/PER/12/2008,  yang  mengatur  tentang pedoman penataan 
dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. 
Dengan mengacu pada Undang-undang dan peraturan di atas, memungkinkan 
Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan secara komprehensif. Artinya 
keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selaras dengan 
apa yang diinginkan pemerintah pusat, sehingga terjadi saling penguatan antar 
peran masing-masing sebagaimana filosofi dari Undang-Undang No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah atas otonomi daerah.

Hakekat Otonomi Daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat.
a. Pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, 

ada yang bersifat pelayanan dasar, dan pengembangan potensi sektor 
unggulan dan kekhasan daerah.

b. Eksistensi Pemerintah Daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan 
masyarakat yang diselenggarakan melalui pelayanan yang demokratis, 
peningkatan daya saing, pemerataan dan berkeadilan, dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pada dasarnya Pemerintah Daerah melalui otonomi daerah berwenang mengatur 
dengan membuat regulasi dan mengawasi serta memberi sanksi kepada pihak 
manapun yang tidak taat dan tidak patuh pada peraturan demi kepentingan 
masyarakat. Kepentingan yang berimbang dan taat pada aturan inilah yang 
penting sebagai tolak ukur dari kebijakan penataan yang telah diputuskan. 
Sebagai regulator, Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perpasaran swasta sehingga 
menjamin keseimbangan antara usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil. 
Memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana serta penyeimbang antara pelaku 
usaha dan kepentingan Pemerintah Daerah dimana pelaku usaha pasar swasta 
dengan kualifikasi sebagai pasar modern dapat mematuhi aturan seperti, jarak 
lokasi dengan pasar lingkungan (pasar tradisional), jam operasional buka toko, 
jenis barang, pola kemitraan, dan sebagainya. Pematuhan atas peraturan bagi 

18 Ibid.
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pelaku usaha akan memberikan penilaian yang baik terhadap pemerintah dalam 
menjalankan tugas pokok dari dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1999, tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  

Kehadiran pasar swasta, lokal maupun asing, sesungguhnya merupakan 
tuntutan dan pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Kesiapan 
badan atau orang sebagai pelaku usaha  di lingkungan pasar swasta haruslah 
disambut dengan tangan terbuka oleh Pemerintah Daerah namun tetap dalam 
koridor ketentuan dan peraturan yang telah diputuskan, meski kehadiran 
pasar swasta dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan 
pemanfaatan tenaga kerja potensial masyarakat lingkungan.

Peraturan tentang perpasaran swasta dibuat bertujuan untuk mengatur 
keseluruhan pasar swasta untuk berkembang, memberikan pembinaan, 
pengawasan dan pengendalian. Dalam konteks yang lebih tinggi adalah 
bagaimana seluruh pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah, memperoleh 
benefit, dengan alat ukur cost and benefit analisys atas keberadaan pasar 
tersebut. Meski kenyataannya terdapat banyak hal yang diabaikan atas 
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Adanya Peraturan Daerah tentang perpasaran swasta sebenarnya sudah cukup 
bagus, hanya implementasinya saja meliputi pengawasan dan pengendalian 
yang perlu lebih ditekankan. Pelanggaran yang terjadi  tidak berdiri sendiri 
sebagai kesalahan pelaku usaha melainkan bagian dari sisi lemah pemerintah 
selaku regulator. 

Kecenderungan untuk hanya mendapatkan kontribusi sebagai penerimaan 
pendapatan daerah, seringkali menjadi pertimbangan untuk mengeluarkan 
izin-izin bagi pasar modern, baik peritel lokal maupun asing, sehingga 
mengurangi peran dalam melakukan pengawasan dan pembinaan bagi 
pasar-pasar tradisional. Tidak adanya hambatan masuk (entry barrier) pada 
bisnis ritel ini, membuat peritel-peritel asing merajalela dalam mengambilalih 
(akuisisi) peritel lokal, seperti keinginan Carefour atas Alfa Gudang Rabat.

Kemudian pola kemitraan yang menjadi bagian sangat penting dari peraturan 
daerah tentang pasar swasta belum dapat berjalan secara berimbang. Kasus 
Carefour dengan Sariboga Snack misalnya, memperlihatkan dominasi kuat peritel 
terhadap supplier, yang mestinya supplier menjadi mitra yang sebanding, tidak 
ada penekanan dan pengekangan atas hak-hak supplier sebagai pelaku usaha.

Dalam kasus ini, Pemerintah melalui KPPU telah memberikan hukuman 
sebagai pelajaran kepada pelaku usaha Carefour untuk mematuhi aturan-
aturan yang ada. 

Dan semoga juga Pemerintah Daerah bisa lebih peka terhadap dampak yang 
ditimbulkan atas bermunculannya pasar modern, dan tidak segan-segan 
mengambil tindakan sebagai sanksi atas setiap pelanggaran yang terjadi, 
sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Daerah itu sendiri. 
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4.1  KESIMPULAN
1. Industri ritel merupakan industri strategis, karena merupakan industri 

terbesar kedua setelah pertanian dalam hal penyerapan tenaga kerja 
di Indonesia. Situasi industri ritel yang cukup dinamis ditandai dengan 
berkembangnya pasar modern

2. Ritel-ritel Modern dengan kekuatan modal yang besar, produk yang  
lengkap, penguasaan sistem informasi, dan sumberdaya manusia terlatih 
dengan manajemen modern, tumbuh dan berkembang secara global, 
melalui ekspansi dari berbagai negara untuk dapat memasuki  peluang 
pasar yang menggiurkan sebagai usaha penembusan pasar atau penetrasi 
market strategi, akibat adanya tingkat kejenuhan pasar domestik atas 
produk yang berlimpah, kemampuan dan penguasaan atas sistem informasi 
dan keahlian mengelola dalam jarak jauh serta  kebijakan perdagangan 
internasional yang menghapus hambatan dalam perdagangan.

3. Kehadiran para peritel modern ini, di satu sisi dapat membantu masyarakat 
mendapatkan barang kebutuhan dengan mudah dan harga terjangkau 
serta penyerapan tenaga kerja, namun di sisi lain, dapat mematikan usaha-
usaha kecil tradisional yang kegiatannya tidak lebih dari  sekedar untuk 
menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. 

4. Temuan analisis kualitatif menunjukan bahwa ritel modern memang 
memberi dampak negatif pada peritel tradisional, terlebih lagi, temuan 
analisis ini menunjukan bukti bahwa pasar tradisional yang berada dekat 
dengan ritel modern (ritel modern yang mengambil lokasi dekat dengan 
pasar tradisional) terkena dampak yang lebih buruk dibanding yang berada 
jauh dari peritel modern.

5. Peraturan Daerah tentang perpasaran swasta sebenarnya sudah cukup 
bagus, hanya implementasinya saja dari pengawasan dan pengendalian 
yang perlu lebih ditekankan. Pelanggaran yang terjadi tidak berdiri 
sendiri sebagai kesalahan pelaku usaha melainkan bagian dari sisi lemah 
pemerintah selaku regulator. 

6. Kecenderungan untuk hanya mendapatkan kontribusi sebagai penerimaan 

Bab IV
KESIMPULAN DAN SARAN
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pendapatan daerah, seringkali menjadi pertimbangan untuk mengeluarkan 
izin-izin bagi pasar modern, baik peritel lokal maupun asing, sehingga 
mengurangi peran dalam melakukan pengawasan dan pembinaan bagi 
pasar-pasar tradisional. Tidak adanya hambatan masuk (entry barrier) 
pada bisnis ritel ini, membuat para peritel asing merajalela memasuki 
pasar Indonesia.

4.2  SARAN-SARAN
1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus lebih peka terhadap 

dampak yang ditimbulkan dari kehadiran pasar modern, dengan melakukan 
pengawasan dan pengendalian, terutama dalam hal lokasi (jarak dengan 
pasar tradisional) dan waktu operasional kerja pasar modern. Dan harus 
berani memberikan sanksi bagi yang melanggar peraturan.

2. Pemerintah Daerah harus bisa melakukan pembinaan yang berkesinambungan 
dan berkelanjutan kepada pedagang tradisional sebagai bagian dari usaha 
mengembangkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat 
secara keseluruhan, dan menata kembali pasar-pasar tradisional untuk 
bisa bersaing melalui keindahan, kenyamanan, kebersihan pasar-pasar 
tradisional di bawah kendali PD Pasar Jaya.

3. Perlu dibuatkan Undang-Undang yang memberikan kepastian hukum yang 
mengatur tentang hak dan kewajiban peritel modern sebagai pemberi kerja 
dengan supplier (pemasok) sebagai penerima kerja (UU. Pemasok).

4.  KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, harus terus melakukan 
pemantauan, memberikan masukan ke pemerintah pusat dan daerah, dan 
melakukan peran penindakan sebagaimana yang telah dilakukan terhadap 
pelaku usaha ritel modern (Carefour). r
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I.
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
PERBAIKAN daya saing nasional kembali menjadi fokus perhatian semua 
pihak, setelah Global Competitiveness Forum menyatakan, Indonesia 
mengalami peningkatan progresif dalam hal daya saing nasional. Laporan 
Perkembangan Daya Saing Dunia menunjukkan Indonesia mengalami 
peningkatan peringkat daya saing dari posisi 54 menjadi posisi 44 dari 139 
negara yang dinilai pada periode 2010-2011.

Perbaikan peringkat daya saing nasional merupakan hal yang sangat 
menggembirakan, karena menunjukkan telah terjadinya reformasi baik dari 
kalangan investor dan juga dari pihak pemerintah sebagai penyedia jasa 
layanan publik.

Sangat banyak faktor yang dinilai dalam penetapan peringkat daya saing 
nasional ini. Telah terdapat faktor yang mengalami perbaikan dan juga terdapat 
sejumlah faktor yang masih perlu perbaikan.

Penetapan peringkat terbaru merupakan cerminan kemampuan bersaing 
secara umum bagi semua industri di negeri ini. Industri agribisnis merupakan 
salah satu pilar pertumbuhan ekonomi yang sangat terkait dengan penetapan 
peringkat daya saing tersebut.

Perbaikan daya saing nasional berarti terkait pula dengan perbaikan yang telah 
dilakukan pada investasi agribisnis. Sektor agribisnis merupakan ekspektasi 
besar bagi negara guna mendorong perekonomian nasional. Agribisnis 
menjadi prioritas utama agenda pembangunan nasional. Diyakini bahwa 
pengembangan agribisnis memberikan perluasan kesempatan berusaha serta 
mampu berkontribusi untuk menekan angka pengangguran. 

Perbaikan daya saing, termasuk daya saing agribisnis nasional merupakan hal 
yang positif karena akan berdampak pada semua sektor yang mendukung dan 
didukung oleh aktivitas agribisnis itu sendiri. Perkembangan investasi agribisnis 
secara langsung akan berdampak pada peningkatan nilai pasar dan kuantitas 
produk. Secara tidak langsung akan berdampak pada semua industri terkait 
lainnya.  Sebagai negara agraris dan berbasis sumber daya alam, maka perbaikan 
daya saing industri sangat berdampak pada investasi agribisnis.
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Perbaikan daya saing khususnya pada investasi agribisnis masih berpotensi untuk 
dikembangkan mengingat terdapatnya keunggulan dan sumberdaya pendukung 
yang belum digunakan secara optimal. Berbagai keunggulan daya saing masih 
perlu diperbaiki baik oleh para investor maupun oleh pihak pemerintah.

Pengembangan agribisnis di Indonesia masih berpotensi dilakukan karena 
masih adanya lahan yang luas, tenaga kerja yang cukup tersedia dan sistem 
usaha tani yang mulai menunjukkan kesempurnaan.

Strategi pengembangan agribisnis pada masa kini perlu disesuaikan dengan 
peta persaingan secara global. Liberalisasi perdagangan dan investasi yang 
terjadi saat ini telah merambah pula pada usaha agribisnis. Liberalisasi 
perdagangan dan investasi yang semakin pesat merupakan wujud semakin 
maraknya persaingan antara komoditi agribisnis Indonesia dengan produk 
serupa dari negara lainnya. 

Regulasi dan penegakan hukum menjadi salah satu indikator liberalisasi 
perdagangan dan investasi pada sektor agribisnis. Konsep persaingan 
akhirnya menjadi patron utama dalam era liberalisasi perdagangan. Keinginan 
memenangkan pasar dan unggul dalam transaksi bisnis sering mengingkari 
konsep persaingan itu sendiri. 

Peningkatan daya saing nasional khususnya industri agribisnis perlu menjadi 
perhatian terkini. Kemampuan memperbaiki daya saing agribisnis akan 
berdampak secara signifikan pada daya saing nasional.  

Guna meningkatkan daya saing nasional, maka perlu diketahui variabel yang 
masih perlu diperbaiki agar dapat mempertahankan atau meningkatkan daya 
saing pada periode berikutnya.

Kertas kerja ini dibuat untuk melakukan kajian daya saing nasional khususnya 
untuk mendukung pengembangan agribisnis. Perbaikan daya saing ini akan 
berdampak pada perbaikan perekonomian nasional.

B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat perumusan masalah 
sebagai berikut:
1. Faktor apa saja yang telah mendukung perbaikan daya saing nasional.
2. Faktor apa saja yang perlu diperbaiki guna meningkatkan daya saing nasional.

C. TUJUAN PENULISAN 
Penulisan kertas kerja ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Mengetahui apa saja yang telah mendukung perbaikan daya saing nasional.
2. Mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki guna meningkatkan daya saing 

nasional.
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D. SISTEMATIKA PENULISAN
Kertas kerja ini merupakan suatu penelitian yang bersifat deskriptif analisis. 
Analisis data pada penelitian ini akan dilakukan secara pemaparan dan 
kualitatif. Selanjutnya data-data yang diperoleh dari metode di atas akan diolah 
sesuai dengan ketentuan dan disusun berdasarkan sistematika penyusunan 
yang telah ditetapkan.
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Bab II
TINJAUAN LITERATUR

A. KERANGKA TEORI
1. Organisasi Industri

PEMAHAMAN terhadap organisasi industri dilakukan dengan pendekatan 
deduktif dan induktif. Secara deduktif memerlukan acuan teori. Dalam 
hal ini teori ekonomi mikro berguna untuk merumuskan hipotesis. Ada 
tiga peranan teori dalam melakukan penelitian. Pertama, mengantarkan 
peneliti untuk melakukan orientasi umum. Dalam suatu masalah penelitian 
mulai dikenal beberapa variabel yang akan diamati, sedangkan pada teori 
telah dijelaskan konsep-konsep variabel, perilakunya, dan kaitan antara 
variabel yang dibahas dalam teori tersebut.

Kedua, teori ekonomi mengandung berbagai hipotesis karena perilaku 
variabel yang terdapat dalam teori tersebut dijelaskan sehingga kaitan 
antara variabel telah dapat diperkirakan sebelumnya.

Ramalan tentang hubungan itu untuk sementara dianggap benar sebelum 
dilakukan penelitian. Inilah hipotesis penelitian. Dalam penelitian ekonomi, 
seorang peneliti perlu terlebih dahulu mempelajari teori mengikuti 
perkembangannya, sehingga hipotesis dapat dipertanggungjawabkan 
rasionalitasnya.

Ketiga, perilaku variabel yang dijelaskan dalam teori dipakai sebagai 
perilaku dan penjelasan  yang baku. Dengan demikian, kalau penelitian 
itu dilakukan memenuhi syarat ilmiah, maka akan dapat diamati 
penyimpangan yang terjadi dengan konsep yang telah baku. Konsep 
yang baku ini adalah sangat ideal dan indah bagi peneliti. Peneliti dapat 
menyimpulkan apakah teori tersebut dapat dipenuhi dalam dunia nyata 
atau tidak. Seandainya tidak, maka penjelasanpun semakin diperlukan.

Teori yang membahas perilaku perusahaan dalam ekonomi mikro 
sejak dahulu semakin menitikberatkan pada teori marjinal, yang telah 
diperkenalkan sebelumnya oleh para ahli.

Tujuan perusahaan memang tidak hanya mencapai laba sebesarnya. Ada 
beberapa tujuan lain yang termasuk pada tujuan perusahaan. Tujuan itu 
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mengalami variasi karena pemilik perusahaan tidak lagi menjadi pengelola 
perusahaan secara langsung.

Perilaku adalah peranan dalam persaingan untuk mencapai tujuan. 
Struktur pasar industri mempunyai pengaruh pula. Dengan demikian mulai 
terlihat hipotesis antara ketiga komponen variabel tersebut.

Tingkat konsentrasi industri dan rintangan masuk pasar merupakan 
variabel yang menjelaskan struktur pasar. Ternyata kedua variabel tersebut 
mempunyai hubungan positif dengan kemampuan perusahaan untuk 
bersaing di pasar.

2. Konsep Daya Saing
Pada strategi industri yang berorientasi ekspor, kemampuan bersaing 
menjadi andalan. Namun demikian, berbagai faktor kelembagaan ikut 
menentukan. Tidak cukup hanya pada mekanisme pasar. Tetapi intervensi 
pemerintah juga dibutuhkan pada negara maju.

Secara ekonomis tingkat persaingan ditentukan kualitas dan harga barang 
dan jasa. Tingkat harga sangat ditentukan oleh efisiensi produksi, distribusi, 
dan pelayanan. Efisiensi dalam proses produksi tidak dapat menjadi 
andalan, karena proses produksi dipengaruhi oleh faktor ekstenal.

Walaupun suatu barang diproduksi di dalam negeri, dan kemudian akan 
dijual ke pasar internasional, faktor internal belum dapat mendukung 
sepenuhnya. Perlu dikaji faktor eksternal, perlu pula diketahui secara 
khusus apa yang dapat menunjang dan menghambat.

Dalam teori sering diandaikan berlaku persaingan, tetapi dalam 
kenyataannya terjadi rintangan atau hambatan pasar. Politik dumping 
sering ditemukan dalam permasalahan perdagangan internasional. 
Penetrasi pasar yang digunakan adalah dengan menjual barang ke suatu 
negara pada tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan harga dalam 
negeri. Politik dagang ini sering digunakan untuk meningkatkan pangsa 
pasar.

Pada negeri pengimpor sering pula menetapkan anti-dumping, dengan 
menetapkan tarif masuk barang yang lebih tinggi. Politik dagang ini tentunya 
didukung oleh kemampuan konsumen dalam negeri yang tinggi.

Kemampuan mengekspor barang dan jasa sering dikaitkan dengan 
pengertian keunggulan komparatif. Dibutuhkan strategi industri pengganti 
impor dan orientasi ekspor. Sehingga untuk memperkuat ekspor, terlebih 
dahulu memperkuat daya saing agar dapat melakukan penetrasi ke pasar 
internasional.
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3. Konsep Investasi Agribisnis
Pengembangan agribisnis memiliki implikasi penting dalam  pengembangan 
manajemen usaha itu sendiri. Penerapan konsep manajemen pada agribisnis 
menjadi penting agar usaha ini memiliki daya saing tinggi dan kontinyuitas 
usaha yang bersinergi dengan sumber daya yang tersedia.

Agribisnis  dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian 
negara disamping kontribusi dari sektor lainnya. Kegiatan agribisnis  
memiliki ruang lingkup yang cukup luas  dan mencakup berbagai aktivitas 
usaha yang potensial dan layak diusahakan serta memberikan laba yang 
cukup signifikan. Aktivitas agribisnis telah dimulai sejak melakukan usaha 
mempersiapkan sarana produksi sebagai sektor masukan (input) hingga 
kepada tindakan melakukan pemasaran dan distribusi kepada konsumen 
akhir sebagai bagian sektor keluaran (Saragih, 2001).

Pada masa lalu, pertanian hanya dilihat secara sangat sempit, semata-mata 
hanya melihat subsistem produksi atau usahataninya saja. Cara pandang 
yang lama ini telah berimplikasi pada kondisi yang tidak menguntungkan 
bagi pembangunan pertanian khususnya di pedesaan. Pertanian dan 
pedesaan hanya digunakan sebagai sumber produksi primer yang berasal 
dari tumbuhan dan hewan tanpa menyadari potensi bisnis yang sangat 
besar yang berbasis pada produk-produk primer tersebut.

Agribisnis merupakan potensi yang sangat besar. Agribisnis dapat 
menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, menyediakan kesempatan 
kerja, mengembangkan pembangunan daerah serta mampu memberikan 
sumbangan devisa yang besar bagi negara.

Pada agribisnis sudah tersirat perubahan struktur perekonomian 
dari pertanian ke industri. Jadi pengembangan agribisinis pada masa 
yang akan datang sangat cocok dengan tujuan trilogi pembangunan, 
yaitu pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas. Bila agribisnis berhasil 
dikembangkan maka sebagian pekerjaaan besar untuk melaksanakan 
trilogi pembangunan sudah dapat diselesaikan oleh bangsa ini.

Menurut Saragih (2001), agribisnis merupakan cara baru melihat 
pertanian. Bila pada masa lalu pertanian hanya dilihat secara sektoral, 
maka sekarang harus dilihat secara intersektoral. Bila dahulu melihat 
secara subsistem, maka sekarang harus melihat secara sistem. Apabila 
agribisnis usahatani dianggap sebagai subsistem, berarti tidak terlepas 
dari kegiatan agribisnis non-usahatani seperti agribisnis hulu dan hilir. 
Jadi pendekatan secara sektoral ke intersektoral, subsistem kepada sistem 
dan pendekatan produksi ke bisnis. Untuk itu, agribisnis dapat ditetapkan 
sebagai cara baru melihat pertanian sebagai visi ke depan.

Menurut Suprapto (1997), agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri 
dari (1) Subsistem sarana produksi, (2) Subsistem produksi atau budidaya, 
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1. Teknologi
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KOMODITI PRIMER

Gambar 1.
Mata Rantai Kegiatan Agribisnis (Suprapto, 1997)

Pada Gambar 1, kegiatan agribisnis memiliki sub-sistem yang saling 
berkaitan satu dengan lainnya. Namun kegiatan agribisnis ini masih 
harus ditopang oleh faktor pendukung, yakni teknologi, kelembagaan 
dan permodalan. Hasil produksi/budidaya memiliki dua peluang aktivitas 
lanjutan, yakni (1) Melalui jalur pengolahan/agroindustri sebagai komoditi 
olahan atau (2) langsung di pasarkan berupa komoditi primer.

Agribisnis dalam pengertian di atas menunjukkan adanya keterkaitan 
vertikal antara subsistem agribisnis serta keterkaitan horizontal dengan 
sistem atau subsistem lain di luar seperti jasa-jasa finansial, perbankan, 
transportasi, perdagangan, pendidikan dan lain-lain.

Keterkaitan luas ini menekankan arti strategis dari menempatkan pertanian 
dan pedesaan sebagai bisnis inti pada tahap pembangunan terutama berkait 
dengan proses industrialisasi (Dillon, 1999).

Apabila kita dapat membangun sistem agribisnis pada masa akan datang, 
maka sebenarnya kita telah berkontribusi besar pada pembangunan 
negara ini. Sehingga memang diperlukan perhatian yang sangat besar dari 
pemerintah untuk mendukung konsep agribisnis.

Adapun Karakteristik Agribisnis di Indonesia adalah:
1.  Dominasi Usaha Skala Kecil
2.  Kualitas dan Mutu Produksi Heterogen
3.  Jalur Distribusi yang  Panjang
4.  Akses Petani Terhadap Pasar Rendah
5.  Harga di Tingkat Petani Sangat Rendah 

(3) Subsistem pengolahan dan (4) Subsistem pemasaran, seperti pada 
Gambar 1 berikut:
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6.  Minimnya infrastruktur Pendukung
7.  Hasil Agribisnis dinikmati non petani

Sumber pertumbuhan utama agribisnis adalah konsumsi masyarakat 
(private consumption). Artinya perkembangan agribisnis selama ini 
relatif kurang memberatkan bagi anggaran pemerintah, disamping turut 
memacu pembentukan modal. Pengembangan agribisnis tidak bertentangan 
dengan azas kemandirian ekonomi yang diharapkan, bahkan mendukung 
kemandirian itu sendiri. Arti penting lain dari gambaran ini adalah bahwa 
pasar produk agribisnis lebih banyak mengandalkan pasar dalam negeri.

Walaupun demikian, peranan penting agribisnis ini serta perkembangannya 
di masa akan datang perlu dicermati. Sebab pada kenyataannya, 
penyumbang terbesar ekspor agribisnis adalah produk olahan yang masih 
bersifat primer. Eksploitasi yang tidak terkendali atas sejumlah sumber 
daya alam dapat mengganggu kelestarian sistem penyangga kehidupan dan 
fungsi lingkungan hidup dari hutan. Sudah mulai terdapat tekanan dari 
luar negeri akan Indonesia lebih menekankan produksi agribisnis dengan 
proses yang bersahabat pada lingkungan (eco-labelling).

Selama ini selalu dibicarakan mengenai deregulasi dan debirokratisasi. 
Namun hal ini tidak cukup untuk mengembangkan agribisnis yang 
akan datang karena posisi yang tidak seimbang antara pengusaha kecil 
dengan pengusaha besar. Oleh  karena itu, apabila ingin mengembangkan 
agribisnis harus dimulai dari usaha agribisnis skala kecil.

Pasar dalam negeri merupakan pasar yang besar. Diperkirakan pada 
akhir Pembangunan Jangka Panjang Tahap II, penduduk negara kita akan 
mencapai 250 juta jiwa. Jumlah ini merupakan pasar yang luar biasa  
besarnya. Apabila tidak mampu menangani masalah pangan ini, maka 
pasar dalam negeri akan dibanjiri bahan pangan impor. Peluang pasar  
yang besar ini juga sekaligus merupakan tantangan yang paling berat 
karena harus menghadapi produk impor yang memiliki keunggulan tinggi 
dari Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru yang saat ini sedang 
gencar-gencarnya melakukan ekspor komoditi pertanian.

Sedangkan kendala-kendala yang dapat timbul dalam pengembangan 
agribisnis, antara lain sumberdaya manusia dan teknologi. Sumberdaya 
manusia ini perlu dikembangkan mulai dari tingkat wirausaha, manajemen, 
pengetahuan. Teknologi diperlukan untuk memproduksi komoditi yang 
berasal dari daerah tropik terutama teknologi bagi pengembangan dan 
transfer teknologi serta mampu mentransfernya. Dengan demikian 
modal akan datang dan infrastruktur akan terbentuk dengan sendirinya. 
Tantangan lain adalah belum banyak badan penelitian yang telah sadar 
mengenai pentingnya agribisnis. Padahal  agribisnis merupakan  sumber 
pertumbuhan, penyedia lapangan kerja, mendorong pembangunan desa, 
sumber devisa dan mengubah struktur dari pertanian ke industri.
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Berdasarkan pemaparan di atas, maka  aksi yang perlu ditempuh adalah 
mengubah pendekatan pertanian ke pendekatan agribisnis. Pendekatan 
agribisnis ini adalah pendekatan baru bagaimana membangun pertanian 
yaitu pendekatan ke sistem dan bisnis. Masalahnya sebagian besar bisnis 
adalah usaha agribisnis skala kecil. Maka perlu promosi untuk agribisnis 
skala kecil yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Beberapa dukungan promosi yang diperlukan adalah mengembangkan 
organisasi  ekonomi agar mereka menangkap peluang bisnis dan menjadi 
mitra yang sejajar dari pengusaha besar. Jadi tidak cukup hanya dengan 
deregulasi dan debirokratisasi, membenahi kualitas sumber daya manusia 
dan teknologi. Selanjutnya perlu upaya-upaya untuk menghilangkan sekat-
sekat yang ada dalam pengembangan agribisnis di masa akan datang, 
seperti sekat administrasi, organisasi, dan program.

Walaupun populasi dan produksi agribisnis semakin meningkat, namun 
perlu tetap mempertimbangkan beberapa risiko-risiko yang sifatnya spesifik 
terhadap komoditi tersebut sebagai suatu komoditi biologis, yaitu: 

1.  Fluktuasi Harga Jual Produk
2.  Fluktuasi Harga Bahan Baku
3.  Risiko Produksi (penyakit, musiman dll)
4.  Risiko Pemasaran (persaingan, harga, globalisasi)
5.  Permintaan yang tidak dapat diperkirakan
6.  Penawaran yang bersifat inelastis

Risiko terhadap agribisnis  merupakan suatu hal yang melekat sesuai 
dengan sifatnya sebagai komoditi biologis. Namun demikian, risiko 
tersebut perlu dieliminir atau diminimalkan. Adapun strategi untuk 
meminimalkan risiko pada usaha agribisnis adalah sebagai berikut :

Strategi Mengurangi Risiko Produksi:
a.  Fleksibilitas : biaya, produk dan waktu
b.  Diversifikasi : khususnya lokasi
c.  Asuransi : merupakan harapan dan peluang

Strategi Mengurangi Risiko Pemasaran:
1.  Mengatur Penjualan ; penyimpanan
2.  Pematokan harga beli dan harga jual
3.  Kontrak Penjualan 
4.  Integrasi Vertikal ; fastfood, restoran, etc.

Dengan memahami risiko yang dihadapi oleh agribisnis, maka pelaku bisnis 
dapat meminimalkan risiko tersebut guna memperoleh hasil maksimal.

Selanjutnya untuk melakukan peningkatan mutu produk agribisnis perlu 
dilakukan cara:
a. Memacu Penerapan Sistem Standarisasi Yang Mengacu pada Standar 

Internasional
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b. Memasyarakatkan Konsep Jaminan Mutu Terpadu 
c. Menumbuhkembangkaan Lembaga Sertifikasi Agribisnis
d. Meningkatkan Pengawasan Penerapan Standarisasi

B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dimaksudkan untuk 
mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang. Peneliti 
bertindak sebagai pengamat, dimana ia hanya membuat kategori perilaku, 
mengamati gejala dan mencatatnya. 

Pelaksanaan dari metode deskriptif tidak hanya sampai pada pengumpulan 
dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisa dan interpretasi tentang arti 
data itu. Adapun metode deskriptif terdiri dari dua macam sifat, yaitu:
a) Memusatkan pada masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan 

bersifat aktual.
b) Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian 

dianalisa (karena itu metode ini sering disebut metode analitik).

Penelitian ini dilengkapi dengan data daya saing Indonesia yang dapat membuat 
hasil penelitian menjadi aktual pada saat ini.
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A. MEMBENTUK DAYA SAING NASIONAL
MEMPERBAIKI daya saing bagi industri dalam negeri merupakan tindakan 
yang perlu segera dilakukan. Indikator peringkat daya saing yang diperoleh 
Indonesia dari Global Competitiveness Report telah menunjukkan posisi 
kemampuan bersaing industri dalam negeri.

Peringkat yang diperoleh telah menunjukkan telah terjadinya reformasi untuk 
memperbaiki daya saing. Perhatian semua pihak, baik dari kalangan investor 
dan juga dari pihak pemerintah sebagai penyedia jasa layanan publik telah 
menunjukkan hasil yang baik.

Banyak faktor yang dinilai dalam penetapan peringkat daya saing nasional ini. 
Telah terdapat faktor yang mengalami perbaikan dan juga terdapat sejumlah 
faktor yang masih perlu perbaikan. Peringkat ke 44 yang diperoleh Indonesia, 
merupakan cerminan kemampuan bersaing secara umum bagi semua industri di 
negeri ini. Industri agribisnis merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi 
yang sangat terkait dengan penetapan peringkat daya saing tersebut.

Perbaikan daya saing nasional berarti terkait pula dengan perbaikan yang telah 
dilakukan pada investasi agribisnis. Sektor agribisnis merupakan ekspektasi 
besar bagi negara guna mendorong perekonomian nasional. Agribisnis menjadi 
prioritas utama agenda pembangunan nasional. 

Diyakini bahwa pengembangan agribisnis memberikan perluasan kesempatan 
berusaha serta mampu berkontribusi untuk menekan angka pengangguran. 
Perbaikan daya saing agribisnis nasional merupakan hal yang positif karena 
akan berdampak pada semua sektor yang mendukung dan didukung oleh 
aktivitas agribisnis itu sendiri. Perkembangan investasi agribisnis secara 
langsung akan berdampak pada peningkatan nilai pasar dan kuantitas produk. 
Secara tidak langsung akan berdampak pada semua industri terkait lainnya.  
Sebagai negara agraris dan berbasis sumber daya alam, maka perbaikan daya 
saing industri sangat berdampak pada investasi agribisnis.

Perbaikan daya saing khususnya pada investasi agribisnis masih berpotensi untuk 
dikembangkan mengingat terdapatnya keunggulan dan sumberdaya pendukung 
yang belum digunakan secara optimal. Berbagai keunggulan daya saing masih 

Bab III
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
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perlu diperbaiki baik oleh para investor maupun oleh pihak pemerintah.

Perhatian terhadap potensi agribisnis dapat searah dengan perbaikan daya saing 
Indonesia.  Perbaikan daya saing masih berpotensi dilakukan karena memiliki 
sejumlah keunggulan komparatif seperti adanya lahan yang luas, tenaga 
kerja yang cukup tersedia dan sistem usahatani yang mulai menunjukkan 
kesempurnaan. Strategi pengembangan agribisnis pada masa kini perlu 
disesuaikan dengan peta persaingan secara global. 

Peningkatan daya saing nasional khususnya industri agribisnis perlu menjadi 
perhatian terkini. Kemampuan memperbaiki daya saing agribisnis akan 
berdampak secara signifikan pada daya saing nasional.  

Membentuk daya saing nasional dilakukan dengan membenahi seluruh 
faktor yang dapat memberikan nilai perbaikan pada aspek yang mendukung 
keunggulan bangsa. Perbaikan investasi, perbaikan regulasi, perbaikan 
sumberdaya manusia, perbaikan teknologi dan perbaikan infrastruktur akan 
mendorong kemampuan bersaing bangsa. Bahkan perbaikan sarana kesehatan 
dan kemudahan transportasi ikut mendorong meningkatnya kemampuan 
bersaing suatu bangsa.

Indonesia memiliki sejumlah keunggulan komparatif yang masih dapat 
dibenahi dan diperbaiki agar dapat meningkatkan daya saing bangsa. 
Kekayaan sumberdaya alam dan potensi perbaikan sumberdaya manusia 
masih memungkinkan untuk diperbaiki. Pemberian nilai tambah bagi produk 
yang berbasis biologis akan memberikan kesempatan meingkatkan daya saing 
dan mendapatkan nilai lebih dari produk itu sendiri. Daya saing diyakini 
akan meningkat disamping adanya kesempatan mendapatkan nilai lebih dan 
terciptanya kesempatan kerja baru.

Guna meningkatkan daya saing nasional, maka perlu diketahui variabel 
yang masih perlu diperbaiki dan yang telah unggul bersaing, agar dapat 
mempertahankan atau meningkatkan daya saing pada periode berikutnya. 
Keunggulan daya saing bangsa akan mendorong kemampuan kompetisi yang 
pada akhirnya memperbaiki perekonomian nasional. 

B. FAKTOR YANG TELAH DIPERBAIKI UNTUK 
MENINGKATKAN DAYA SAING NASIONAL
Telah diketahui sejumlah faktor telah menunjukkan perbaikan dan 
berkontribusi pada perbaikan daya saing nasional. Faktor-faktor tersebut  
telah menunjukkan perbaikan sejak dulu dan makin menunjukkan kinerjanya 
pada masa  berikutnya.

Faktor-faktor yang telah berkontribusi pada perbaikan daya saing nasional 
adalah faktor bawaan dan kekayaan sumber daya alam. Namun keunggulan 
pada faktor ini belum ditunjang oleh faktor efisiensi. Lambatnya  transformasi 
pada kekayaan sumber daya alam primer ini lebih banyak disebabkan oleh 
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minimnya perbaikan pada faktor pengungkit yakni ketersediaan infrastruktur 
yang memadai.

Sumber daya alam nasional merupakan keunggulan komparatif yang belum 
dimaksimalkan oleh seluruh pemangku kepentingan. Besarnya potensi sumber 
daya alam dapat dilihat dari besarnya nilai produk domestik bruto yang 
dikontribusikan oleh hasil pertanian dan produk ikutannya.

Keunggulan ini tidak diiringi oleh kemampuan untuk meningkatkan nilai 
tambah dari produk primer pertanian. Semua pihak mesti memberikan 
maksimalisasi nilai bagi produk primer nasional sebelum dipasarkan ke pasar 
dalam negeri dan ekspor. Besarnya potensi pemberian nilai tambah diyakini 
akan mengungkit daya saing produk dan bangsa.

Fokus pada komoditi unggulan dapat menjadi suatu prioritas, karena selain 
produktivitas yang besar, juga telah didukung oleh fasilitas dukungan dari 
pemerintah seperti dukungan subsidi dan kebijakan.

C. FAKTOR YANG PERLU DIPERBAIKI UNTUK 
MENINGKATKAN DAYA SAING NASIONAL
Guna meningkatkan daya saing nasional, maka perlu diketahui variabel yang 
masih perlu diperbaiki agar dapat mempertahankan atau meningkatkan daya 
saing pada periode berikutnya. Faktor-faktor tersebut  perlu dieksplorasi lebih 
lanjut, agar semakin menunjukkan kinerja daya saingnya.

Faktor-faktor yang perlu diperbaiki guna meningkatkan daya saing nasional 
adalah infrastruktur, kesehatan masyarakat dan dukungan teknologi. Pada 
sektor infrastruktur, pelabuhan justru perlu mendapat perhatian karena 
peringkat daya saingnya menurun dibanding tahun sebelumnya. Demikian pula 
dengan kualitas jalan yang masih berada pada peringkat ke-84. Ketersediaan 
sumber daya listrik juga menempati peringkat yang rendah, yakni berada 
pada posisi ke-97.

Faktor kesehatan masyarakat juga perlu mendapat perhatian dan perbaikan. 
Tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan serta banyaknya endemik penyakit 
masih menjadi kendala serius sehingga menghalangi perbaikan daya saing 
nasional.

Perbaikan daya saing merupakan tugas semua pemangku kepentingan. Hasrat 
melakukan perbaikan tidak dapat hanya bertumpu sepihak atau mengarah 
pada faktor yang marjinal. Keseimbangan daya dorong perlu dilakukan 
karena perbaikan secara simultan dapat menunjang peningkatan daya saing 
yang signifikan.

Potensi perekonomian Indonesia masih ditunjang oleh sejumlah faktor yang 
telah diperbaiki pada masa sebelumnya.  Perekonomian makro yang kini telah 
stabil telah mendukung kondusivitas investasi. Sumber daya alam yang kaya 
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dengan ditunjang geografis yang luas dan variasi sangat berpotensi untuk 
dimaksimalkan.

Kondusivitas keamanan dan politik merupakan faktor penunjang guna 
memperbaiki daya saing nasional. Penegakan hukum dan relatif stabilnya 
sistem demokrasi nasional sangat menunjang maksimalisasi perekonomian 
nasional. Perbaikan regulasi untuk pelayanan investasi dan kepentingan publik 
segera menjadi prioritas pemerintah. Perbaikan ini diharapkan menjadi penarik 
masuknya investasi dan perbaikan produktivitas masyarakat Indonesia.

Perbaikan produktivitas sumber daya alam dan manusia menjadi potensi yang 
sangat andal untuk meningkatkan daya saing nasional. Keragaman hayati dan 
besarnya populasi penduduk merupakan potensi tersendiri guna memperbaiki 
daya saing bangsa.

Perbaikan faktor pendorong daya saing mesti dilakukan secara simultan oleh 
semua penggerak bangsa, baik pemerintah, masyarakat dan investor. Demikian 
pula dengan perangkat lainnya seperti teknologi dan pembentukan jaringan 
bisnis dan komunikasi.

D. PERBAIKAN DAYA SAING AGRIBISNIS
Melakukan perbaikan daya saing pada komoditi agribisnis diyakini akan 
berkontribusi signifikan pada peningkatan daya saing nasional. Beberapa 
hal yang dapat menunjang perbaikan pada aktivitas agribisnis didorong oleh 
sisi permintaan, prospek pengembangan sektor agribisnis di Indonesia dapat 
dijelaskan sebagai berikut. Pertama, sampai saat ini konsumsi per kapita 
produk pangan agribisnis di Indonesia masih tergolong terendah di dunia. 
Kecuali konsumsi beras (yang tertinggi di dunia), konsumsi per kapita ikan, 
sayuran, buah-buahan, daging, susu, telur dan lain-lain masih terendah di dunia. 
Rendahnya konsumsi produk pangan ini antara lain disebabkan karena masih 
relatif rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Pada masa akan 
datang, konsumsi ini semakin meningkat, seiring meningkatnya pendapatan 
masyarakat. Karena permintaan produk agribisnis umumnya bersifat elastis 
terhadap perubahan pendapatan, maka meningkatnya pendapatan penduduk 
akan meningkatkan konsumsi produk agribisnis. Dengan demikian jumlah 
penduduk yang diperkirakan meningkat pada masa akan datang, merupakan 
potensi pasar yang besar bagi produk agribisnis di pasar domestik.

Kedua, pasar produk agribisnis di pasar internasional masih sangat besar. 
Terdapat dua fenomena masa depan yang menyebabkan meningkatnya peluang 
pasar produk agribisnis di pasar internasional, yaitu liberalisasi perdagangan 
dunia dan  meningkatnya industrialisasi yang tidak berbasis pertanian di negara 
maju, khususnya yang memiliki wilayah sempit.

Liberalisasi perdagangan dunia akan meminimumkan atau menghapus 
kebijaksanaan proteksi seperti tarif, subsidi dan berbagai hambatan perdagangan 
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non tarif produk agribisnis. Minimnya proteksi perdagangan produk agribisnis 
akan menyebabkan berubahnya peta persaingan agribisnis secara global.

Perbaikan daya saing agribisnis nasional perlu menjadi perhatian utama guna 
membangkitkan kemampuan bersaing bagi industri lainnya. Peningkatan 
produktivitas mesti didukung dengan kemampuan memberikan nilai tambah 
bagi produk primer hasil pertanian. Penguatan sektor pendukung agribisnis 
juga dibutuhkan guna memperkuat pijakan pengembangan agribisnis. 

Perbaikan regulasi juga sangat dibutuhkan guna memperkuat dukungan 
pengembangan agribisnis. Regulasi akan mendorong iklim kondusif bagi 
pengembangan industri bersangkutan disamping juga memberikan kepastian 
berusaha dan investasi.

Dukungan terhadap agribisnis secara menyeluruh tetap merupakan kesatuan 
langkah guna memperbaiki daya saing industri tersebut. Faktor dukungan 
pembiayaan juga tetap menjadi perhatian karena beralihnya fokus dan arah 
pembiayaan yang kini mengarah pada pembiayaan sektor konsumtif. 

Dengan memperbaiki daya saing agribisnis, maka ke depan akan diperoleh 
penguatan industri pendorong dan industri penarik yang berkaitan dengan 
komoditi agribisnis. Penguatan ini dengan sendirinya akan berimplikasi pada 
penempatan modal, pengembangan teknologi dan penyerapan tenaga kerja 
serta berpengaruh pada pendapatan nasional yang berbasis pertanian.
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A.  KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut:
1. Masih perlu perbaikan faktor infrastruktur dan kesehatan masyarakat 

untuk meningkatkan daya saing industri nasional.
2. Daya saing nasional masih ditopang oleh kekuatan sumber daya alam 

berupa bahan baku primer yang banyak tersedia di Indonesia.

B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:
1. Sarana infrastruktur dan kesehatan masyarakat perlu menjadi perhatian 

pemerintah untuk meningkatkan peringkat daya saing nasional.
2. Perlu meningkatkan keunggulan daya saing terhadap sumber daya alam 

yang dimiliki berupa peningkatan nilai tambah agar dapat memberikan 
manfaat yang besar bagi masyarakat dan negera. r

Bab IV
KESIMPULAN DAN SARAN
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I.
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
PARA pemikir ekonomi dan kebijakan sepakat bahwa persaingan bermanfaat 
bagi konsumen dan masyarakat umum. Pada dasarnya kebijakan persaingan 
memiliki tujuan yakni, meningkatkan standar hidup, menjamin kesempatan 
kerja penuh, meningkatan pendapatan riil dan permintaan yang efektif, 
mengembangkan penggunaan penuh dari sumber daya dunia dan memperluas 
produksi dan pertukaran barang. Singkatnya, kebijakan persaingan bertujuan 
untuk menciptakan kesejahteraan suatu negara.

Dalam arena internasional, kebijakan persaingan sudah menjadi agenda bersama. 
Persaingan yang sehat telah menjadi perhatian dikarenakan adanya tuntutan 
tersedianya peraturan yang sama untuk semua pelaku usaha. Bahkan dengan 
semakin maraknya international mergers and acquisition (M&A) lahir usulan 
untuk merumuskan dan menerapkan suatu international competition policy, 
sebab dikhawatirkan bahwa kebijakan nasional di bidang persaingan tidak 
dapat mengatasi persoalan oligopoli di pasar internasional yang diakibatkan 
oleh proses M&A itu (Soesastro, 2004). Dengan demikian kebijakan persaingan 
bukan lagi dibatasi menjadi kebijakan nasional, namun juga dikomunikasikan 
untuk menjadi kebijakan bersama secara internasional. 

Joseph Stiglitz, tahun 2001 pemenang Hadiah Nobel, membuat argumen 
tegas: “kebijakan persaingan yang kuat bukan hanya mewah untuk dinikmati 
oleh negara-negara kaya, tetapi kebutuhan nyata bagi mereka berjuang untuk 
menciptakan ekonomi pasar yang demokratis.”  

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa hukum dan kebijakan persaingan 
dalam berbagai bentuk dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan 
daya saing suatu bangsa. Kebijakan persaingan bukan saja sebagai salah satu 
pilar penting bagi kelembagaan ekonomi pasar yang berkembang dimana 
situasi yang kompetitif menciptakan efisiensi produksi, merangsang inovasi 
produk serta memberikan landasan yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi 
dan daya saing internasional, namun juga menciptakan pasar yang kompetitif 
yang dapat memberdayakan kaum miskin, memberikan mereka kesempatan 
kerja, dan meningkatkan akses mereka terhadap produk-produk berkualitas 
lebih murah dan lebih baik.
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Pada suatu kebijakan industri, kebijakan persaingan dapat didesain untuk 
memproteksi industri tertentu agar industri tersebut dapat melalui skala 
ekonomi yang siginifikan untuk bersaing secara global. Meskipun untuk itu 
diperlukan perlindungan yang diterapkan secara selektif, kurun waktu yang 
terbatas, adanya syarat kinerja tertentu, transparan, melibatkan diskriminasi 
minimum, dan ditinjau secara terus menerus.

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian di atas, kebijakan persaingan dipandang penting dalam 
mewujudkan kesejahteraan melalui efisiensi pasar yang mendorong terciptanya 
pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional.

Untuk itu tulisan ini akan membahas:
1. Hubungan kebijakan persaingan dengan penciptaan pertumbuhan ekonomi.
2. Hubungan kebijakan persaingan dengan penguatan daya saing nasional.
3. Kedudukan KPPU dalam kebijakan persaingan di Indonesia.

C. TUJUAN PENULISAN
Tulisan ini dimaksudkan untuk mendiskusikan konsep dan hubungan antara 
kebijakan persaingan dengan pertumbuhan ekonomi dan daya saing.

D. SISTEMATIKA PENULISAN
n Bab 1. Pendahuluan
 Pada bab ini termuat  belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, 

serta sistematika penulisan dan metodologi kajian yang digunakan.

n Bab 2. Tinjauan Literatur
 Pada bab ini dikemukakan mengenai pengertian kebijakan persaingan, tujuan 

kebijakan persaingan, kerangka kebijakan persaingan.

n Bab 3. Pembahasan
 Pada bab ini dibahas hubungan kebijakan persaingan dengan pertumbuhan 

ekonomi dan hubungan kebijakan persaingan dengan daya saing. Bab ini juga 
menjelaskan keadaan kebijakan persaingan di Indonesia.

n Bab 4. Penutup
 Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan makalah ini.

E. METODOLOGI
Pengkajian yang dilakukan oleh penulis dalam makalah ini bersifat deskriptif 
dengan menggunakan pendekatan analisa kualitaif. Penulis melakukan analisa 
berdasarkan sumber sekunder dan melakukan intepretasi dampak kebijakan 
terhadap pembangunan dan daya saing nasional.
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A. PENGERTIAN KEBIJAKAN PERSAINGAN 
DOKUMEN ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy (2010) 
mendefinisikan kebijakan persaingan sebagai ...“a governmental policy that 
promotes or maintains the level of competition in markets, and includes 
governmental measures that directly affect the behaviour of enterprises and 
the structure of industry and markets”.

Kebijakan persaingan pada dasarnya meliputi dua elemen:

 Yang pertama melibatkan penempatan serangkaian kebijakan yang 
mempromosikan kompetisi di pasar lokal dan nasional, seperti 
memperkenalkan kebijakan perdagangan yang disempurnakan, 
menghilangkan praktik-praktik yang membatasi perdagangan, mendukung 
keluar dan masuk pasar, mengurangi intervensi pemerintah yang tidak  perlu 
dan menggantungkan pada kekuatan pasar.

 Yang kedua, yang dikenal sebagai hukum persaingan, terdiri dari undang-
undang, keputusan pengadilan dan peraturan khusus yang bertujuan untuk 
mencegah praktik bisnis anti-persaingan, penyalahgunaan kekuasaan 
pasar dan merger antipersaingan. Hal ini biasanya berfokus pada kontrol 
pembatasan praktik perdagangan (bisnis) seperti perjanjian anti-persaingan dan 
penyalahgunaan posisi dominan dan merger anti persaingan dan juga dapat 
memuat ketentuan tentang praktik-praktik perdagangan yang tidak adil.

Kebijakan persaingan dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah yang langsung 
mempengaruhi perilaku perusahaan dan struktur industri. Suatu kebijakan 
persaingan harus meliputi (i) kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah, 
yang meningkatkan persaingan di pasar lokal maupun pasar nasional, (ii) hukum 
persaingan dirancang untuk menghentikan praktik bisnis antipersaingan.

Kebijakan persaingan adalah tentang melindungi persaingan sebagai sistem 
yang paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya masyarakat dan bukan 
melindungi pesaing.

Kebijakan persaingan adalah kunci untuk membentuk suatu ‘level playing 
field’ dalam pasar yang sama, yang merupakan permintaan utama operator 
industri, membantu mereka dengan keunggulan kompetitif untuk tumbuh, 
berkembang dan masuk ke yang lain.

Bab II
TINJAUAN LITERATUR
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B. TUJUAN KEBIJAKAN PERSAINGAN
Tujuan paling umum kebijakan persaingan adalah promosi dan perlindungan 
dari proses yang kompetitif. Kompetisi memperkenalkan kebijakan “level-playing 
field” untuk semua pelaku pasar yang akan membantu pasar untuk menjadi 
kompetitif. Pengenalan undang-undang persaingan akan menyediakan pasar 
dengan seperangkat “aturan permainan” yang melindungi proses persaingan 
itu sendiri, daripada pesaing di pasar. Dengan cara ini, mengejar persaingan 
yang sehat atau efektif dapat berkontribusi pada peningkatan efisiensi ekonomi, 
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dan kesejahteraan konsumen.

Tujuan dari fokus kebijakan persaingan Indonesia pada kesejahteraan publik 
dan memaksimalkan kesejahteraan konsumen dan efisiensi nasional dicapai 
melalui proses persaingan usaha yang sehat dan kesempatan yang sama untuk 
usaha kecil dan menengah. 

Tujuan kebijakan persaingan ditegaskan dalam UU No.5/1999, dimana tujuan-
tujuan itu didefinisikan dalam Pasal 2 dan 3 sebagai berikut:
 Untuk melindungi kepentingan publik dan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi 

nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 Untuk menjamin kepastian kesempatan usaha yang sama bagi pelaku usaha 

besar, menengah, dan skala kecil.
 Untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
 Untuk membuat efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis. 

C. KERANGKA KEBIJAKAN PERSAINGAN
Pertama kali perlu dibedakan antara kebijakan persaingan dengan hukum 
persaingan. Kebijakan persaingan adalah sebuah konsep yang lebih luas 
daripada hukum persaingan. Kebijakan persaingan merupakan sebuah sistem 
yang menciptakan, mengatur sekaligus menegakan kondisi persaingan agar 
dapat mewujudkan tujuan besar yang diinginkan. Kebijakan persaingan 
mengacu pada kebijakan pemerintah untuk mempertahankan atau 
mempromosikan kompetisi di antara pelaku pasar dan mempromosikan 
kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya dan proses yang memungkinkan 
lingkungan yang kompetitif untuk dikembangkan. 

Kebijakan persaingan memiliki dua instrumen besar. Yang pertama adalah 
hukum persaingan yang berisi aturan untuk membatasi tingkah laku anti-
persaingan pasar, serta mekanisme penegakan hukum, seperti otoritas 
persaingan. Instrumen utama kedua, khususnya penting dalam menghubungkan 
dengan kebijakan ekonomi lainnya, adalah advokasi persaingan.

Hukum persaingan merupakan salah satu instrumen dari kebijakan persaingan 
yang berfungsi untuk memastikan bahwa pengaturan oleh hukum atau 
peraturan ditegakkan dan ditaati oleh seluruh pemerintah dan dunia usaha. 
Kebijakan persaingan melengkapi kebijakan perdagangan, kebijakan industri 
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dan reformasi regulasi. Kebijakan persaingan menyasar perilaku bisnis yang 
membatasi akses pasar serta persaingan potensial dan sebenarnya, sedangkan 
kebijakan perindustrian dan perdagangan mendorong penyesuaian struktur 
industri dan perdagangan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan berbasis 
produktifiras dan reformasi regulasi menghilangkan regulasi domestik yang 
membatasi masuk dan keluar di pasar. Kebijakan persaingan yang efektif juga 
dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mencegah hilangnya manfaat 
perdagangan melalui praktik-praktik anti persaingan. Dengan cara ini, 
kebijakan persaingan dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya 
tarik investasi asing serta memaksimalkan manfaat dari investasi asing.

Di hampir semua negara yang memiliki hukum persaingan, tujuan lain dari 
undang-undang ini adalah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan dengan 
demikian memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini 
juga diterima secara luas bahwa hukum harus bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan konsumen. Beberapa negara berkembang menekankan bahwa 
hukum persaingan memiliki peran dalam membatasi kenaikan lebih lanjut 
dalam pemusatan kekuatan ekonomi di tangan beberapa perusahaan besar. 
Negara-negara lain melihat kebutuhan untuk memiliki ketentuan dalam 
undang-undang untuk melindungi kepentingan usaha kecil dan menengah.

Gambar 1.
Hubungan Kebijakan Persaingan, Hukum Persaingan dan 

Pembangunan (UNCTAD, 2010)
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Badan PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan, UNCTAD menggambarkan 
bahwa kedua kebijakan dan hukum persaingan memberikan dampak langsung 
pada terciptanya efisiensi ekonomi. Kebijakan persaingan didasarkan pada 
kegiatan ekonomi maupun kegiatan non ekonomi. Kebijakan persaingan yang 
baik akan berdampak pada peningkatan pembangunan ekonomi. Kebijakan 
persaingan menjadi salah satu pilar penting bagi kelembagaan ekonomi pasar 
yang berkembang dimana tekanan kompetitif mengasah efisiensi produksi 
dan merangsang inovasi produk dan proses fundamental untuk daya saing 
internasional dan pertumbuhan ekonomi. Bersama dengan penegakan hukum 
persaingan, kebijakan persaingan sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan 
daya saing dan pembangunan, sementara pada saat yang sama mempromosikan 
perlindungan konsumen dan kesejahteraan.



112 Jurnal Persaingan USaha

Kebijakan Persaingan, Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing

BERDASARKAN kajian literatur di atas, penulis ingin memfokuskan 
pembahasan tentang kebijakan persaingan pada isu pertumbuhan ekonomi 
dan keterkaitan kebijakan persaingan dengan isu daya saing.

Hingga saat ini kita hanya bisa mendapatkan informasi secara kualitatif bahwa 
perbaikan di bidang persaingan usaha mendorong perbaikan perilaku usaha. 
Namun belum dijumpai pengukuran kuantitaf yang mampu menjelaskan bahwa 
negara, masyarakat konsumen, dan dunia usaha memperoleh keuntungan 
berupa efisiensi yang didapatkan hasil perbaikan iklim persaingan. Hitungan 
paling mudah untuk melihat dampak penerapan kebijakan persaingan adalah 
selisih harga atau biaya yang selama ini menjadi beban masayarakat atau 
pesaing dengan harga atau biaya yang seharusnya dibayarkan. Sebagai contoh, 
pada perkara Temasek dan perkara kartel SMS, yang mana para operator 
seluler di Indonesia telah menunjukkan tumbuhnya iklim persaingan yang 
lebih sehat. Hal ini sangat menguntungkan bagi 150 juta lebih pelanggan. 

Pada keterkaitan antara kebijakan persaingan dengan daya saing, kelemahan 
yang sering timbul adalah ketidakmampuan dunia usaha atau pelaku industri 
memberikan yang terbaik sesuai dengan permintaan pasar. Akibatnya 
masyarakat konsumen menderita kerugian aktual dan potensial akibat tidak 
hadirnya barang atau jasa yang terbaik.

Kerugian potensial berikutnya akan diterima oleh pelaku usaha penyedia barang 
atau jasa, manakala (1) menurunnya permintaan akibat masyarakat konsumen 
menahan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak diperlukan, (2) 
tidak munculnya golongan konsumen baru yang dapat mendiversifikasi segmen 
pasar produk tertentu. Contoh bagi kedua keadaan tersebut adalah perkara 
diskriminasi bioskop Cineplex 21 yang mengakibatkan lesunya industri film 
nasional dan menurunnya jumlah konsumen pemirsa. (3) Menurunnya dan 
bahkan hilangnya pembeli karena munculnya pesaing baru dengan produk, 
harga dan layanan yang menawarkan manfaat lebih. 

A. KEBIJAKAN PERSAINGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Kebijakan persaingan mempromosikan alokasi yang efisien dan pemanfaatan 
sumber daya, yang biasanya langka di negara-negara berkembang. Hal ini 

Bab III
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juga berarti lebih banyak output, harga yang lebih rendah dan kesejahteraan 
konsumen. Namun hal ini tidak berhenti di situ hanya sebagai output, juga 
memungkinkan terciptanya lebih banyak tenaga kerja dalam perekonomian. 

Efisiensi ekonomi biasanya mengacu pada penggunaan efektif dan alokasi 
sumber daya perekonomian. Persaingan cenderung menciptakan efisiensi yang 
meningkat dengan mendisiplinkan perusahaan untuk memproduksi dengan 
biaya serendah mungkin dan memberikan penghematan biaya ini kepada 
konsumen, dan memotivasi perusahaan untuk melakukan penelitian dan 
pengembangan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Pertumbuhan ekonomi, sebagai peningkatan nilai barang dan jasa yang 
dihasilkan oleh ekonomi, merupakan indikator utama pembangunan ekonomi. 
Pembangunan ekonomi mengacu pada definisi yang lebih luas dari sebuah 
ekonomi kesejahteraan, termasuk pertumbuhan ketenagakerjaan, tingkat 
melek huruf dan tingkat kematian serta ukuran lain tentang kualitas hidup. 
Persaingan dapat membawa pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dan 
pembangunan melalui peningkatan efisiensi ekonomi dan pengurangan 
pemborosan dalam produksi barang dan jasa. Oleh karenanya, pasar dapat 
lebih cepat mengalokasikan sumber daya, meningkatkan produktivitas dan 
mencapai tingkat yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Seiring 
waktu, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan cenderung mengarah pada 
peningkatan kualitas hidup dan pembangunan ekonomi yang lebih besar.

Kebijakan dan hukum persaingan yang baik menurunkan hambatan masuk 
dalam pasar dan membuat lingkungan yang kondusif untuk mempromosikan 
kewirausahaan dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah.  Hal ini memiliki 
implikasi positif untuk dikembangkan  usaha kecil dan kegiatan kewirausahaan 
dalam mendorong pertumbuhan lapangan kerja. Kurangnya mendapatkan 
pekerjaan atau mata pencaharian dianggap sebagai salah satu penyebab utama 
kemiskinan yang meluas di negara-negara berkembang.

Selain memberikan kontribusi untuk kebijakan perdagangan dan investasi, 
kebijakan persaingan dapat mengakomodasi tujuan kebijakan lain (baik ekonomi 
dan sosial) seperti integrasi pasar nasional dan promosi integrasi regional, promosi 
atau perlindungan usaha kecil, promosi kemajuan teknologi, promosi inovasi 
produk dan proses, promosi diversifikasi industri, perlindungan lingkungan, 
memerangi inflasi, penciptaan lapangan kerja, perlakuan yang sama kepada 
pekerja berdasarkan ras dan gender atau promosi kesejahteraan kelompok 
konsumen tertentu. Secara khusus, kebijakan persaingan dapat memiliki dampak 
positif pada kebijakan penyerapan tenaga kerja, mengurangi kerja yang berlebihan 
(yang sering terjadi karena inefisiensi yang dihasilkan oleh perusahaan) dan 
mendukung penciptaan pekerjaan oleh kompetitor yang efisien baru.

Dengan demikian, pada sisi pertama kebijakan persaingan disertai dengan 
penegakan yang efektif dapat mendorong pemenuhan kebutuhan dasar minimum 
masyarakat, menghapus sumber-sumber kemiskinan dan marginalisasi, dengan 
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fokus pada masalah seperti pengangguran, pelayanan kesehatan dasar membuat 
biaya produksi dan harga di tingkat konsumen lebih rendah, serta meningkatkan 
kesejahteraan dan kedaulatan konsumen dan sebagainya. 

Sementara pada sisi kedua, kebijakan persaingan dapat meningkatkan akses 
masyarakat pada sumber pengetahuan baru, akuisisi teknologi, melakukan 
inovasi, menggerakkan industrialisasi dan mendorong ekspor. Terdapat bukti 
kuat bahwa kebijakan persaingan juga memberi kontribusi besar kepada 
meningkatkan produktivitas yang lebih tinggi, inovasi yang lebih besar dalam 
bentuk produk baru dan teknologi proses yang berkualitas tinggi, serta 
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kuat. 

Kebijakan persaingan menjadi salah satu pilar penting bagi kelembagaan 
ekonomi pasar yang berkembang dimana tekanan kompetitif mengasah 
efisiensi produksi dan merangsang inovasi produk dan proses fundamental 
untuk daya saing internasional dan pertumbuhan ekonomi. 

B. KEBIJAKAN PERSAINGAN DAN DAYA SAING
Hal ini penting untuk menganalisis hubungan yang ada antara kebijakan 
persaingan, daya saing pasar dan efisiensi usaha. Meskipun persaingan kebijakan 
dan daya saing berkaitan erat, mereka bukan hal yang sama. Adanya kebijakan 
persaingan tidak menjamin daya saing, yang tergantung pada beberapa faktor 
lain, seperti kapasitas usaha penyediaan infrastruktur yang tepat, keberadaan 
tingkat biaya transaksi dalam perekonomian, efek dari sistem perpajakan, dll.

Kebijakan persaingan berperan dalam menciptakan iklim perekonomian yang 
efisien dan kompetitif. Dalam WEF (2010), efisiensi pasar, yang menjadi pilar 
keenam pengukuran daya saing, mensyaratkan adanya persaingan yang sehat 
di pasar domestik maupun pasar internasional. Iklim persaingan yang sehat 
akan menghasilkan pasar yang efisien sekaligun mendorong produktivitas 
usaha, dengan memastikan pelaku usaha yang paling efisien, menghasilkan 
barang yang diminta oleh pasar, adalah mereka yang berkembang. 

Dalam hal perdagangan, perpindahan dan pertukaran barang tidak boleh 
dihalangi oleh banyak intervensi pemerintah maupun praktik lain yang 
membatasi pasar, dikarenakanhal ini akan menciptakan situasi pasar yang 
terdistorsi. 

Efisiensi pasar juga tergantung pada kondisi permintaan seperti orientasi 
pelanggan dan kecanggihan pembeli. Alasan non ekonomi seperti sosial, 
budaya, sejarah, pendidikan dan bahkan kesehatan masyarakat di suatu 
negara mempengaruhi kondisi permintaan. Alasan-alasan tersebut memicu 
munculnya keunggulan kompetitif, karena pelaku usaha dipaksa untuk menjadi 
lebih inovatif. 

Di sisi lain, beberapa kebijakan persaingan mungkin mencegah daya saing. Sebagai 
contoh, kebijakan persaingan mencegah perusahaan dari mencapai skala ekonomi 
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dapat mengurangi daya saing;  yang sama bisa terjadi di mana inovasi atau investasi 
baru mungkin putus asa jika otoritas kompetisi menolak penyatuan sumber daya 
R & D. Penerapan kebijakan tersebut tanpa panduan yang jelas bisa menghambat 
investasi atau inovasi sehingga mempengaruhi daya saing industri.

Jika konsentrasi pasar merespon preferensi konsumen, maka konsentrasi 
tersebut adalah sah. Ini tidak berarti bahwa hanya pertumbuhan internal 
dibenarkan. Pertumbuhan bisa datang dari saluran-saluran lain, seperti merger 
dan akuisisi. Maka bisa saja, meskipun kosentrasi awal mungkin akibat dari 
aksi bisnis, jika hal ini menghasilkan efisiensi, membawa manfaat konsumen 
serta tidak ada hambatan masuk, munculnya monopoli baru yang direstui 
konsumen harus dihormati. Sebaliknya jika seperti merger tidak  menghasilkan 
efisiensi yang dapat mengurangi biaya dan meningkatkan fungsi dari proses 
produktif, maka merger yang tidak efisien itu akan meningkatkan biaya 
produksi dan tidak hanya mempengaruhi konsumen, tetapi juga perusahaan 
itu sendiri.

C. KEBIJAKAN PERSAINGAN DI INDONESIA
Secara umum perilaku antipersaingan bisa timbul karena tidak dipatuhinya 
kebijakan persaingan oleh pelaku terkait. Bila merujuk pada gambar 1, 
dimana kebijakan persaingan merupakan situasi umum yang mengendalikan 
persaingan, maka kebijakan persaingan harus menjadi pusat perhatian 
dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Kehadiran hukum 
persaingan malah bersifat terbatas, karena ia melakukan penegakan pada 
aspek perilaku dunia dan perjanjian yang dilarang.

Lingkungan persaingan tidak hanya dibentuk oleh perilaku dunia usaha, 
melainkan pula dibentuk oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga komisi 
persaingan. Pemerintah pada banyak hal justeru lebih sering menjadi aktor 
dalam dunia persaingan dengan peran sebagai regulator yang malah tidak 
jarang menghasilkan regulasi distortif.

Regulasi di tingkat pusat hingga ke tingkat daerah tidak jarang malah 
menimbulkan kondisi persaingan yang tidak sehat. Belum lagi dengan masih 
banyaknya praktik persengkongkolan dalam pengadaan barang dan jasa. 
Hingga saat ini perkara antipersaingan yang ditangani oleh KPPU lebih 60% 
berupa perkara tender baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan di 
pusat, BUMN dan pemerintah daerah.

Di bidang regulasi, sebagai contoh, peraturan perdagangan rotan yang sering 
berubah membuat industri rotan nasional malah kehilangan daya saing. 
Peraturan perdagangan di daerah dan antara daerah malah sering kali memicu 
ekonomi biaya tinggi dalam bentuk penarikan retribusi, pajak daerah dan 
bahkan pelanggaran terhadap UU 5/ 1999 berupa praktik monopoli di daerah. 
Tentu saja pada ujungnya, hal ini melemahkan daya saing nasional.
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 Perbaikan Iklim Persaingan
Pembenahan iklim persaingan bukan semata-mata tugas KPPU. Bila merujuk 
kembali pada Gambar 1, maka pelaku pembenahan adalah seluruh stakeholder 
persaingan, meliputi Pemerintah selaku regulator, KPPU sebagai penegak 
amanat UU 5 no 1999, pelaku usaha, penegak hukum lainnya, kalangan 
masyarakat sipil dan masyarakat konsumen.  

Perbaikan iklim persaingan diantaranya meliputi:
1. Reformasi regulasi yang terkait dengan industri, perdagangan dan investasi.
 Reformasi regulasi merupakan upaya yang belum selesai, khususnya regulasi 

di daerah dalam Perda. Hingga saat ini terdapat ribuan Perda yang dinyatakan 
bermasalah termasuk di bidang perijinan, perdagangan dan perindustrian. 

 Pemerintah telah mendorong untuk dilakukannya mekanisme analisa 
dampak peraturan yang memungkinan rancangan regulasi yang berpontensi 
menghambat ekonomi dan perdagangan dapat dihentikan. Pembenahan regulasi 
di daerah juga perlu juga dibarengi koordinasi dan supervisi oleh Gubernur atas 
pemerintah daerah maupun koordinasi dan supervisi Menteri Dalam Negeri 
dan menteri terkait lainnya atas Gubernur tentang regulasi di provinsi.

2. Perbaikan sistem keuangan daerah.
 Perbaikan sistem keuangan daerah akan mendorong kemampuan pengelolaan 

fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah tidak lagi dikondisikan untuk 
mendorong pemerintah daerah membuat Perda dengan dalih menambah 
pendapatan asli daerah.

3. Pembenahan struktur industri nasional yang efisien.
 Struktur industri nasional yang efisien diyakini mampu mendorong penciptaan 

nilai tambah. Memperbanyak hadirnya pelaku industri pada setiap rantai 
nilai industri akan menyebakan produk yang dihasilkan menjadi produk 
yang meningkatkan nilai tambah, baik dari output produksi, devisa ekspor, 
penyerapan tenaga kerja maupun pendapatan negara dari  berupa pajak. 

4. Sinergi lembaga penegakan hukum. 
 Dalam penegakan kebijakan persaingan, selama ini KPPU merupakan pelaku 

tunggal. Seringkali dalam menghadapi perkara baik dalam pemanggilan 
saksi maupun penegakkan putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap, 
KPPU tidak dapat berbuat banyak. Sinergi dengan lembaga penegak hukum 
lainnya diantranya dengan Kepolisian RI dipandang sebagai langkah yang 
diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan hukum.

5. Penguatan institusi KPPU.
 Penguatan KPPU menjadi sesuatu yang mutlak, mengingat sebagai lembaga negara yang 

permanen, KPPU perlu mendapatkan dukungan penguatan yang nyata. Kemampuan 
sekretariat dan SDM komisi persaingan ini harus mampu mengimbangi kemampuan 
SDM organisasi bisnis yang berperkara di KPPU, termasuk para konsultan disewa 
oleh pihak yang berperkara. Dibutuhkan banyak SDM yang memiliki kemampuan 
terutama dalam analisa ekonomi, hukum dan bisnis dan ketrampilan investigasi. 



117Edisi 4 - Tahun 2010

Ir. H. Tadjuddin Noersaid

A. KESIMPULAN
 Kebijakan persaingan berperan dalam memberikan kontribusi pada penciptaan 

ekonomi yang efisien. Kebijakan ini bersama dengan kebijakan lain di bidang 
ekonomi, sosial dan budaya dapat berdampak terwujudnya kesejahteraan.

 Hukum persaingan menjadi salah satu instrumen kebijakan persaingan yang 
berperan dalam memastikan tidak dilakukannya praktik antipersaingan.

 Adanya kebijakan persaingan yang baik dan efektif akan mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan terciptanya daya saing.

 Kebijakan persaingan memerlukan instrumen lain untuk memujudkan iklim 
persaingan yang sehat. 

B. SARAN
 KPPU sebagai agen utama kebijakan persaingan dapat mengambil prakarsa 

untuk perbaikan kebijakan persaingan yang baik dan efektif. Koordinasi 
dan komunikasi kelembagaan dengan intansi lainnya sangat diperlukan.

 KPPU perlu memperkuat peran advokasi kebijakan persaingan kepada 
lembaga negara dan pemerintah lainnya serta kepada asosiasi dunia agar 
terjadi pengarusutamaan kebijakan persaingan dalam kebijakan ekonomi 
nasional. r

Bab IV
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I.
PENDAHULUAN

PASAR bebas dan globalisasi merupakan pergerakan alamiah pasar dan 
kesepakatan dunia untuk memantapkannya. Pasar bebas dan globalisasi 
memberi implikasinya yang luas terhadap sistem ekonomi dan negara secara 
keseluruhan. Berbagai tuntutan perubahan dalam penataan negara dan tatanan 
ekonomi negara membuat Indonesia sebagai suatu entitas ekonomi dan 
suatu negara harus melakukan penyesuaian atau persiapan diri untuk dapat 
menghadapi ancaman dan memanfaatkan peluang bagi pertumbuhan ekonomi 
nasional dan kesejahteraan rakyatnya. Fenomena dinamis perekonomian dunia 
ini bersifat mendasar dan struktural, serta berlangsung terus dengan laju yang 
semakin cepat karena dukungan perkembangan teknologi, perubahan pola 
hidup dan kebutuhan masyarakat dunia. 

Perkembangan ini telah meningkatkan saling ketergantungan ekonomi dan 
mempertajam persaingan antar negara, tidak hanya dalam perdagangan 
internasional, tetapi juga investasi, keuangan dan produksi. Permasalahan 
yang akan difokuskan penulis dalam tulisan ini yaitu bahwa globalisasi 
dan liberalisasi pasar perekonomian dunia telah menyebabkan munculnya 
isu persaingan yang baru baik secara domestik maupun dalam konteks 
perdagangan internasional dan struktur industri global. Seiring dengan 
munculnya konsep Hukum Ekonomi Internasional yang mengasumsikan dunia 
merupakan satu pasar, aktivitas ekonomi lintas negara tidak lagi mengindahkan 
jurisdiksi kenegaraaan masing-masing. Terlebih dengan munculnya kawasan 
perdagangan bebas (Free Trade Area) yang diusung di beberapa kawasan di 
dunia, pasar ekonomi dunia menjadi semakin luas cakupannya dan menembus 
batas-batas Negara[1].

Sebagaimana halnya pasar domestik, konsep pasar dunia ternyata tidak terlepas 
juga dari permasalahan persaingan usaha. Dengan semakin berkembangnya 
ekspansi pasar perusahaan-perusahaan dunia, yang tidak hanya secara domestik 
saja, menyebabkan munculnya inovasi baru yang membanggakan, tetapi juga 
membahayakan bagi perekonomian dunia. Inovasi berupa strategi bisnis turut 
mewarnai aktivitas bisnis itu sendiri. Hal itu berarti bahwa globalisasi dan 
liberalisasi pasar ekonomi dunia telah membawa permasalahan persaingan 
usaha dalam konteks pasar ekonomi dunia[1]. 
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Seiring dengan konsep-konsep yang mendunia tersebut, perusahaan-perusahaan 
multinasional atau transnasional kian banyak bermunculan dari waktu ke 
waktu. Penanaman modal asing yang selama ini didorong oleh Pemerintah 
terutama negara-negara berkembang, justru kini menjadi ancaman bagi 
perekonomian negara-negara berkembang dari tangan-tangan asing yang 
kian haus ekonomi. Praktik bisnis lintas Negara yang bersifat anti persaingan, 
terutama kartel internasional menjadi hal yang sangat diwaspadai dalam 
kaitannya dengan hal tersebut[1]. 

Mengamati pergembangan pasar bebas dan globalisasi perekonomian 
yang demikian itulah tulisan ini mencoba mengkaji apa peran hukum dan 
kelembagaan persaingan yang ada di Indonesia dalam mewujudkan daya saing 
bangsa menghadapi pasar bebas dan globalisasi sehingga ekonomi nasional 
dapat  stabil dan bertumbuh mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan 
produk-produk unggulan yang direncanakan dengan baik dan didukung 
sepenuhnya oleh komitmen pemerintah yang penuh, berdasarkan suatu grand 
strategy yang jelas.
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II.
PEMBANGUNAN EKONOMI MENUJU

BUDAYA PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

 ERA PEMBANGUNAN NASIONAL TANPA 
KELEMBAGAAN PERSAINGAN USAHA (1945-2000) 

 1945-1965: Era Stagnasi Pembangunan Ekonomi dan Inflasi 
berkepanjangan
Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno sampai tahun 1960-an 
tidak menunjukkan suatu konstruksi kelembagaan negara yang semakin kokoh, 
tetapi yang terjadi adalah dinamika turbulensi politik, perubahan UUD dari 
UUD 1945 ke Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang Undang Dasar 
Sementara (UUDS) tahun 1950 dan akhirnya kembali ke UUD tahun 1945 
melalui Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 sekaligus membubarkan konstituante 
hasil Pemilu tahun 1955 yang bertugas membuat UUD atau konstitusi baru 
menggantikan UUDS tahun 1950. 

Pembangunan ekonomi pada masa itu, tidak kunjung terwujud pembangunan 
ekonomi secara sistemik dan berkesinambungan menciptakan kesejahteraan 
rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan, gotong 
royong dan usaha bersama. Perhatian terhadap pembangunan ekonomi juga 
semakin buruk dengan “mundurnya” Wakil Presiden Moh. Hatta pada tahun 
1956 yang mengundurkan diri dari kancah perpolitikan Indonesia, yang 
membuat Soekarno semakin jauh dari memenuhi cita-cita bangsa Indonesia 
yang makmur dan sejahtera. 

Perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik milik Belanda yang diambil alih 
oleh pemerintah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan tidak dikelola 
secara terencana strategik dan jangka panjang untuk menghasilkan komoditi 
kebutuhan pokok masyarakat yang beragam, berkualitas dan terjangkau. Pada 
bulan Juli 1959, parlemen dibubarkan Soekarno dan menetapkan konstitusi 
di bawah dekrit presiden. Dinamika partai politik juga menunjukkan suatu 
perkembangan penguatan partai komunis yang berupaya dekat dan menguasai 
kekuatan militer. 

Di sisi lain, Soekarno berusaha mengokohkan konsep pembangunan politik 
“demokrasi terpimpinnya”, dengan mengupayakan penyatuan kekuatan 
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politik dari jalur nasionalis, agama dan komunis yang dinamakan “Nasakom”. 
Pembangunan politik dan ekonomi pada masa “Demokrasi Terpimpin” 
ini, dimana PKI menjadi demikian kuat dan adanya kaum borjuis nasional, 
ternyata tidak berhasil menekan pergerakan-pergerakan independen buruh 
dan tani, dan gagal dalam memecahkan masalah-masalah politik dan ekonomi 
yang perioritas pada saat itu. Misalnya mengatasi kebutuhan bahan pokok, 
inflasi terus meningkat yang mencapai 650%, pendapatan ekspor menurun, 
cadangan devisa (foreign reserves) menurun terus, dan korupsi di kalangan 
birokrat dan militer menjadi wabah. Tahun 1960 sampai 1965, inflasi yang 
demikian tinggi membuat harga makanan pokok melambung tinggi, rakyat 
kelaparan dan terpaksa harus antri untuk memperoleh beras, minyak, gula, 
dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Banyak rakyat Indonesia yang 
sehari-hari hanya makan bonggol pisang, umbi-umbian, gaplek, beras bulgur, 
serta bahan makanan yang tidak layak dikonsumsi lainnya. Untuk sandang 
pun masyarakat banyak menggunakan kain dari karung/goni sebagai bahan 
pakaian mereka. 

Boleh dikatakan, pada masa pemerintahan Soekarno, sejak 1945 sampai 
1965, dalam pembangunan ekonominya, Indonesia menjadi semakin 
“terasing”, keluar dari PBB dan tidak menerima bantuan asing untuk 
pembangunan ekonomi, dan berusaha “berdikari” berdiri diatas kaki sendiri 
yang berbeda dengan konsep “swadesi” yang diterapkan Gandhi di India, 
yang memperkuat produksi dan penggunaan produk dalam negeri. Kebijakan 
pemerintahan Soekarno ini menimbulkan krisis inflasi dan stagnasi ekonomi 
berkepanjangan. 

Keadaan politik-ekonomi ini mengalami puncaknya pada peristiwa G30S 
PKI yang merupakan upaya kudeta pengawal istana (Cakrabirawa) dan PKI 
yang berhasil ditumpas oleh Mayjen Soeharto yang kemudian memimpin 
Negara Kesatuan RI melalui Surat Perintah 11 Maret 1966, dimana Soekarno 
memberi Soeharto kekuasaan tak terbatas yaitu untuk mengambil “langkah-
langkah yang sesuai” untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi 
keamanan pribadi dan wibawa Soekarno.

 1966-1996: Era Rehabilitasi Perekonomian Indonesia yang 
Bertumpu Pada Bantuan dan Investasi Asing
Dalam era Orde Baru, era kepemimpinan Soeharto, pembangunan politik dan 
ekonomi menunjukkan pemantapan secara sistemik lebih baik, melalui konsep 
trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan-stabilitas dan pemerataan. Soeharto 
pada era ini mulai kembali merangkul para teknokrat ekonom (Sumitro 
Djojohadikusumo, Widjojo Nitisastro dkk) untuk membangun ekonomi 
nasional yang sudah sangat memprihatinkan. Merekalah yang membimbing 
proses pengintegrasian kembali perekonomian Indonesia dengan perekonomian 
dunia. Ekonomi tumbuh dari Pelita ke Pelita, mulai Pelita-I, dan khususnya 
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sejak deregulasi tahun 1985 sampai tahun 1995 telah menunjukkan hasil yang 
diharapkan. Industrialisasi telah menciptakan transformasi struktur industri 
ke sektor modern. Demikian pula, pertumbuhan nilai tambah sektor industri 
manufaktur pada periode setelah deregulasi meningkat melebihi rata-rata 
nasional.  

Perjalanan kebijakan pembangunan ekonomi yang berlaku atau paling tidak 
diusahakan pada era orde baru digambarkan oleh Emil Salim,1 sebagai 
pendulum atau jarum jam yang bergerak ke kiri dan ke kanan, dari liberal 
ke sosialis dan ke arah liberal lagi tetapi, menurut teknokrat orde baru itu, 
akhirnya mencapai titik keseimbangan di tengah-tengah yang disebutnya Sistem 
Ekonomi Pancasila, yaitu sistem pasar yang dikendalikan melalui intervensi 
negara. Dari perspektif dua pendekatan kapital dan manusia sebagai modal 
utama, sistem ekonomi orde baru tampaknya cenderung pada pendekatan 
kapital pascakolonial, tetapi ciri-cirinya tetap sama dengan pendekatan kapital-
kolonial, meminjam istilah Hatta. Dengan meminjam istilah Peter B Evans,2 
pembangunan yang terjadi adalah pembangunan ketergantungan (dependent 
development). Dualisme sosial-ekonomi yang merupakan ciri ekonomi kolonial 
tetap berlangsung, bahkan dalam derajat yang lebih parah. Perekonomian 
Indonesia bergantung pada luar negeri dalam hal modal dan teknologi.

Tahun 1973-1974, Indonesia mengalami boom minyak pertama, negara 
mendadak mendapat harta kekayaan luar biasa besarnya. Sebagaimana 
diamati Richard Robinson dan Jeffrey Winters,3 rezeki minyak yang melimpah 
berfungsi untuk menyisihkan kaum teknokrat-ekonom dari posisi mereka 
sebagai perancang utama kebijakan ekonomi. Dengan dukungan negara, 
sejumlah industri hulu padat modal dibangun atas nama membangun 
kapasitas perekonomian Indonesia untuk berdiri sendiri. Proyek penjalinan 
secara struktural dan menyeluruh berbagai sektor ekonomi Indonesia di 
bawah pimpinan negara —dulu disebut dengan “Indonesia Incorporation”- 
mendapat dukungan kuat kelompok teknokrat insinyur (dan banyak ditentang 
kaum teknokrat ekonom). Dan akhirnya BJ Habibie muncul dengan model 
pembangunan melalui 8 wahana industri strategis yang berteknologi tinggi 
tanpa memperhatikan apa yang disebut oleh para ekonom sebagai faktor 
comparative advantage perekonomian Indonesia.4 

Di sisi lain, pembangunan nasional, pada masa Soeharto sangat sentralistik, 
mengandalkan keunggulan komparatif SDM murah dan kekayaan sumber daya 
alam, tanpa implementasi UU dan kelembagaan yang mengawasi persaingan 

1 Lihat Emil Salim, Ekonomi Pancasila. Prisma-LP3ES tahun 1979
2 Lihat, Peter B Evans, Dependent Development: The Alliance of Multinational, State, and Local Capital 

in Brazil (New Jersey: Princenton, University Press, 1979).
3 Lihat, Richard Robinson, Indonesia: The Rise of Capital (Sydney: Allen and Unwin, 1986); Jeffrey A Winters, 

Power in Motion: Capital Mobility and the Indonesian State (Ithaca: Cornell University Press, 1996).
4 Lihat, Ian Chalmers dan Vedi R Hadiz (eds), The Politics of Economic Development in Indonesia: 

Contending Perspective (London: Routledge, 1997), terutama Bab 3 dan Bab 7; Vedi R Hadiz, Krisis 
Ekonomi Dunia dan Indonesia (Prisma No.1. 2009).
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usaha yang sehat, sehingga sarat dengan praktik oligopoli dan monopoli, 
korupsi, kolusi/persekongkolan dan nepotisme. 

Strategi industrialisasi banyak mengandalkan akumulasi modal, perlindungan 
(proteksi), dan padat teknologi tinggi telah menimbulkan polarisasi dan 
dualisme dalam proses pembangunan. Fakta menunjukkan bahwa di dalam 
sektor manufaktur yang modern hidup berdampingan kelompok yang tidak 
dilindungi (non-protected industry) dan yang dilindungi (protected industry). 
Dualisme dalam sektor manufaktur tersebut tampak nyata jika dilihat dari 
kinerjanya. Kelompok perusahaan besar dan protektif tumbuh karena fasilitas 
yang mereka terima, sementara yang lain harus bersaing dengan kemandirian 
dan daya saingnya.

Industri nasional juga berkarakter pada dikotomi antara pelaku-pelaku usaha 
berorientasi ekspor yang efisien dan pelaku-pelaku usaha yang tidak efisien dan 
berorientasi ke dalam negeri. Pelaku usaha yang tidak efisien dilindungi oleh 
tarif impor yang relatif tinggi dan juga perlindungan bukan-tarif. Konsumen 
pembeli produk manufaktur di dalam negeri harus membayar lebih tinggi 
dibandingkan tingkat harga internasional. Di lain pihak, kelompok pelaku 
usaha yang dominan di dalam negeri yang menikmati perlindungan dari 
pemerintah, tidak mampu bersaing dengan produk-produk sejenis dari luar 
negeri. Sebagai contoh produk-produk yang dilindungi pada era Orde Baru 
seperti besi-baja, logam, kertas, dan sebagainya. 

Dalam derajat tertentu, pembangunan pada masa orde baru, perlu diakui 
telah menghasilkan kemajuan-kemajuan ekonomi seperti stabilitas moneter, 
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (rata-rata 7 persen per tahun), 
peningkatan pendapatan masyarakat disertai dengan pengurangan derajat 
kemiskinan dan pembentukan modal masyarakat. Suatu hal yang belum 
banyak berubah dalam pembangunan ekonomi nasional di era orde baru, 
atau boleh dikatakan konstan dalam semua perkembangan diuraikan di atas, 
adalah ketidakberdayaan rakyat dalam mengontrol sumber daya ekonomi 
Indonesia supaya tidak dipergunakan untuk memupuk modal pribadi dengan 
praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dan cara-cara 
yang mengakibatkan kemiskinan masyarakat dengan dalih nasionalisme/
proteksionisme atau pasar bebas. 

Perekonomian Indonesia menjadi semakin terproteksi dan tidak efisien. Modal 
asing dibatasi lewat sejumlah kebijakan yang merintangi masuknya mereka 
dalam berbagai sektor perekonomian yang mengharuskan investor asing 
mengikutsertakan mitra dalam negeri. Pada masa orde baru itu pula, akibat 
kebijakan pemberian monopoli serta subsidi dan kredit negara secara sangat 
tidak transparan, muncul konglomerat-konglomerat raksasa semacam Salim 
Group.

Tahun 1980-1985, terjadi lagi perubahan penting dalam perekonomian 
Indonesia, yaitu berakhirnya boom minyak secara mendadak. Perubahan ini 



126 Jurnal Persaingan USaha

Perang Undang-undang dan Kelembagaan Persaingan Usaha Suatu Negara dalam Perspektif 
Daya Saing Bangsa Menghadapi Pasar Bebas dan Globalisasi 

memicu krisis baru atas sumber pendapatan negara yang kemudian memicu 
terbitnya deregulasi dengan kebijakan-kebijakan yang lebih pro-pasar bebas. 
Namun demikian, perubahan tersebut tidak menandakan kemenangan mutlak 
“pasar bebas” di Indonesia, dengan berakhirnya peran negara dan mereka 
yang menguasainya. Yang terjadi justru penunggangan kebijakan deregulasi 
oleh kepentingan-kepentingan predatoris dengan berubahnya pola monopoli 
sektor-sektor tertentu dalam perekonomian dari negara kepada monopoli 
swasta yang dipegang oleh para pengusaha yang dekat dengan penguasa. 
Karena itu aktor-aktor ekonomi yang diuntungkan oleh fase proteksionisme, 
kembali mengeruk keuntungan besar setelah krisis ekonomi awal than 1980-
an dengan mendesakkan perubahan kebijakan (deregulasi). 

Kebijakan deregulasi perbankan, misalnya, yang sempat dipuji oleh lembaga-
lembaga seperti Bank Dunia, memungkinkan para konglomerat memanfaatkan 
bank-bank baru sebagai sapi perahan, sumber untuk mendapatkan dana murah 
dari masyarakat tanpa menghiraukan azas perbankan yang sehat. Akhirnya, 
penggabungan cronyism politik dengan keikutsertaan dalam pasar global 
secara bebas membawa perekonomian Indonesia pada titik nadir baru pada 
1997-1998 dan menyebabkan tumbangnya Orde Baru.

Ditambah lagi, iklim usaha pada masa Orde Baru, masih menghalalkan praktik 
monopoli dan perilaku pengusaha yang antipersaingan. Dapat diambil contoh 
monopoli BPPC dalam distribusi cengkeh, masuknya PT.Timor sebagai industri 
otomotif nasional dengan berbagai fasilitas dan kemudahan, monopoli industri 
migas oleh Pertamina dan sebagainya, yang semuanya itu menciptakan kondisi 
ekonomi nasional yang sangat tidak efisien dan ekonomi biaya tinggi. 

Pada masa Orde Baru kemitraan pengusaha besar, sedang dan kecil masih 
sangat kurang. Karena praktik anti persaingan dan monopoli melalui 
kemudahan, diskriminasi, bahkan fasilitas dukungan dana dari pemerintah/
penguasa, iklim usaha ini menciptakan abuse dari posisi yang dominan atau 
abuse dari posisi yang dilindungi/disubsidi penguasa yang menciptakan entry-
barrier bagi usaha menengah dan kecil yang harus menghadapi konglomerasi 
atau integrasi vertikal pengusaha besar yang dilindungi. Pada sisi konsumen 
akhirnya menciptakan harga yang tidak wajar dengan keuntungan eksesif. Dan 
jika ini terjadi pada kebutuhan bahan pokok masyarakat adalah inflasi yang 
tinggi yang akhirnya menciptakan kualitas hidup masyarakat yang semakin 
buruk, karena terlilit hutang dan jatuh pada kemiskinan.

 Era Hukum dan Kelembagaan Persaingan Usaha di Indonesia: 
Mulai 1999
Setelah 50 tahun lebih Negara Indonesia merdeka barulah lahir Undang-
Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat. Selama 50 tahun lebih praktik monopoli dan praktik anti 
persaingan tidak diatur melalui adanya hukum yang mengatur khusus (lex 
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spesialis) yang lengkap dan operasional secara kelembagaan. karena dalam 
hukum dagang dan hukum perdata yang ada sampai saat ini, kita akan jumpai 
pengaturan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam cakupan 
dan modus yang masih sangat terbatas. Kelembagaan otoritas pengawas 
persaingan usaha KPPU lahir tahun 2000, setahun setelah lahirnya UU No.5 
tahun 1999. 

Dalam rentang 10 tahun, KPPU telah menerima lebih dari 3000 laporan 
dimana angka ini meningkat pesat dan substansinya tiap tahun semakin 
beragam. Ditinjau dari wilayah asal laporan, laporan paling banyak berasal 
dari Sumatera disusul berturut-turut DKI Jakarta, Sulawesi, Kalimantan, Jawa 
Timur, Jawa Tengah dan seterusnya. Sementara itu, ditinjau dari substansinya, 
laporan yang masuk ke KPPU semakin beragam, dengan dominasi perkara 
tender tertinggi setiap tahunnya. Disamping melalui laporan, KPPU juga 
membuka perkara melalui hak inisiatifnya. Tiap tahun jumlah perkara ini 
semakin meningkat khususnya untuk sektor yang menjadi prioritas seperti, 
transportasi, minyak goreng, semen, obat, dan telekomunikasi. 

Dalam konteks penanganan perkara, KPPU telah menangani 237 perkara 
dengan rincian 150 putusan dan 87 penetapan penghentian pemeriksaan 
lanjutan. KPPU juga melaksanakan kegiatan monitoring terhadap pelaku 
usaha yang semakin meningkat jumlah dan jenisnya. 

KPPU juga memiliki tugas pokok memberikan saran dan pertimbangan 
kepada kebijakan pemerintah terkait dengan kebijakan dalam beberapa sektor 
perekonomian. Sampai saat ini saran dan pertimbangan yang disampaikan 
KPPU telah mencapai lebih dari 70 saran kebijakan. 

Di samping itu KPU telah juga melakukan 35 kajian industri dan perdagangan 
terkait sektor industri strategis yang terkait dengan isu persaingan usaha dan 
atau memiliki potensi terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat. Dalam 
usaha menanamkan nilai-nilai persaingan KPPU terus meningkatkan kegiatan 
sosialisasi Undang-Undang Persaingan dan semua perangkat turunannya kepada 
stakeholder. Jumlah asistensi dan peserta kegiatan sosialisasi terus menunjukkan 
peningkatan. Dalam dunia akademis, KPPU juga berupaya menjadi center of 
excellence of competition knowledge and information. KPPU telah menerbitkan 
jurnal ilmiah komisi, majalah Kompetisi, buku kuliah hukum persaingan 
dan referensi-referensi lainnya. Kerjasama domestik dan internasional terus 
menunjukan peningkatan baik dari kuantitas dan kualitasnya sampai pada 
memperoleh pengakuan dari kelembagaan dunia UNCTAD sebagai Komisi 
Negara Persaingan Usaha yang relatif muda tetapi memiliki kemajuan yang 
sangat progresif dan dinamis dalam 10 tahun terakhir.

Dalam hal kelembagaan memang KPPU memiliki kelemahan yang sampai 
saat ini belum mengalami perbaikan yaitu mengenai status kelembagaan 
negara yang belum diakui oleh pemerintah secara eksplisit melalui suatu 
Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah. Bahkan KPPU dihadapkan 
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pada masalah yang sangat berat untuk diperjuangkan yaitu amandemen UU 
No. 5. Status quo kelembagaan KPPU membuat posisi organisasi memiliki 
kelemahan dalam beberapa aspek yaitu antara lain: terbatasnya pengembangan 
dan penyempurnaan organisasi, terhambatnya peningkatan kapasitas SDM, 
manajemen keuangan yang banyak terhambat, dan sebagainya, yang pada 
akhirnya dalam jangka menengah jika hal ini tidak mengalami perubahan 
maka akan menurunkan kinerja dan kredibilitas organisasi dalam waktu yang 
tidak terlalu lama. 

Sedikit perbaikan dalam status kelembagaan yaitu telah diberikannya hak 
Pengelolaan Anggaran kepada KPPU secara Mandiri, dengan Satuan Kerja 
dan Mata Anggaran Mandiri dari APBN yang terpisah dari Departemen 
lain. Selama 10 tahun penyerapan anggaran di KPPU masih naik turun pada 
kisaran yang terendah 34% dan yang tertinggi 81%, hal ini menunjukkan 
masih adanya ketidakpastian kelembagaan yang berpengaruh pada manajemen 
keuangan KPPU. 

Dalam Perbaikan Organisasi dan Kinerja Pegawai KPPU, dengan segala 
keterbatasan yang ada, KPPU telah mengembangkan organisasinya dan 
menyempurnakan sejumlah ketentuan internal. Diharapkan dengan 
perbaikan status kelembagaan negara KPPU akan dengan cepat meningkatkan 
produktivitas, efisiensi dan profesionalisme organisasi dan SDM KPPU.
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DALAM menjalankan Tugas Pokoknya sesuai UU No. 5 tahun 1999, dalam 
10 tahun KPPU telah menghasilkan output dan outcomes yang tinggi jika 
dibandingkan dengan keterbatasan dukungan dana dan sumberdaya yang telah 
diberikan melalui APBN, pencapaian itu antara lain:

a.  Penurunan tarif dan harga
 Dengan keputusan kartel SMS, KPPU menghentikan kartel dengan 

dampak penurunan langsung tarif SMS di masyarakat sebesar 50-70%, 
dari Rp 350/sms menjadi sekitar Rp 100/sms yang berarti memberikan 
income saving sekitar 5,5 triliun rupiah pertahun kepada 150 juta 
pelanggan. Selain kartel SMS, telah diputuskan kartel minyak goreng, fuel 
surcharge, dan industri obat. Praktik kartel fuel surcharge oleh maskapai 
penerbangan, KPPU menghentikan kerugian konsuman sebesar Rp 5,1 
triliun sampai 13,8 triliun; untuk minyak goreng, KPPU menghentikan 
kerugian konsumen sebesar 1,2 triliun untuk minyak goreng kemasan 
dan Rp 374 miliar untuk minyak goreng curah. 

b.  Peningkatan Pendapatan Negara
 Meskipun tidak menjadi tujuan dalam penanganan perkara, tetapi 

untuk penegakan hukum bagi kesejahteraan rakyat, KPPU telah 
menjatuhkan denda sebagai PNBP dari tahun 2001-2010 mencapai 
Rp 808.809.494.090,- dan ganti rugi sebesar Rp 919.691.129.987,- 
sehingga total denda yang dijatuhkan KPPU kepada pelaku usaha karena 
pelanggaran UU No.5 tahun 1999 telah mencapai Rp 1,7 triliun sementara 
KPPU selama sepuluh tahun baru menggunakan dana APBN sebesar Rp 
196 milyar.

c. Penyempurnaan Kebijakan yang harmonis dengan prinsip persaingan sehat
 Diantara kebijakan yang berubah atas saran KPPU adalah kebijakan 

tarif pesawat udara tahun 2001 yang berdampak sangat positif terhadap 
industri jasa penerbangan sampai saat ini. Bahkan kepercayaan instansi 
lain memberikan wewenang kepada Komisi berdasarkan UU No. 20 
tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
untuk mengawasi pelaksanaan kemitraannya. Hal ini menjadi pertanda 
kepercayaan publik yang semakin tinggi pada KPPU.

III.
CAPAIAN DALAM SATU DASAWARSA KPPU: 

MENUJU PERSAINGAN SEHAT SEBAGAI 
BUDAYA NASIONAL
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d.  Kepastian terhadap penafsiran pasal dalam UU No.5/1999
 Komisi telah menciptakan kesamaan penafsiran dan kepastian hukum 

dengan menghasilkan pedoman-pedoman pasal sesuai dengan amanat 
UU No. 5 tahun 1999. Sampai saat ini telah dihasilkan 13 pedoman.

e.  Peningkatan penguatan putusan KPPU oleh PN dan MA
 Atas putusan KPPU, beberapa pelaku usaha mengajukan keberatan dan 

kasasi. Sampai saat ini ditingkat kasasi sebanyak 73% atau 24 dari 47 
putusan KPPU ditingkat kasasi telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung 
(MA). Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan dan Mahkamah Agung 
telah memiliki pendapat yang sama dengan KPPU mengenai kebenaran 
pembuktian, proses pemeriksaan yang telah memenuhi due process of 
law dan diktum putusan yang dijatuhkan.

f. Peningkatan kualitas dan kesadaran bersaing sehat dalam pengadaan 
barang dan jasa

 Selama 10 tahun, 85% perkara berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa 
pemerintah. Konsistensi penegakan hukum pada masalah persekongkolan 
pengadaan barang dan jasa dan isu persaingan lainnya menimbulkan 
kesadaran dari para pihak terkait untuk meminta asistensi dengan KPPU 
sebelum tender dimulai. Dari sisi regulasi pemerintah, melalui Bappenas 
telah dibentuk lembaga LKPP untuk lebih baik lagi mengimplementasikan 
peraturan operasional mengenai tender yang diatur oleh Keppres, tentu 
hal ini merupakan reaksi yang sangat positif untuk harmonisasi regulasi 
pemerintah dengan UU No.5. Dalam konteks menghukum/sanksi aparat 
pemerintah saat ini telah direspon dengan RUU Pengadaan Barang dan 
Jasa. Langkah awal yang telah dilakukan KPPU dalam menjadikan clean 
procurement barang dan jasa pemerintah memberikan dampak positif pada 
harmonisasi peraturan-peraturan pemerintah bahkan undang-undang.

g.  Peningkatan Pengakuan internasional terhadap KPPU
 Pada 8 Juli 2009, KPPU mendapatkan penghargaan dari UNCTAD atas 

kinerja baik dalam implementasi hukum dan kebijakan persaingan di 
Indonesia. KPPU disebut sebagai potret ”How a young and dynamic 
competition authority can be a model for other countries”.

Dari uraian di atas, kinerja KPPU senantiasa akan sejalan dengan tujuan UU 
No. 5 Tahun 1999 dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, 
menjamin kesempatan berusaha yang sama pada pelaku usaha, mencegah 
praktik monopoli dan menciptakan efisiensi dalam kegiatan usaha untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara keseluruhan sangat dirasakan oleh 
masyarakat adalah upaya menjadikan UU No. 5 Tahun 1999 semata-mata untuk 
menghukum pelaku usaha yang melanggar, tetapi hal yang lebih kuat diusahakan 
oleh KPPU adalah pembudayaan secara nasional prinsi-prinsip persaingan yang 
sehat, yang telah terbukti secara bertahap/perlahan meningkatkan kepercayaan 
internasional terhadap iklim persaingan yang sehat di Indonesia. 
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Inovasi yang demikian dinamis dan diakui secara global terjadi di Indonesia 
dalam sektor strategis sperti telekomunikasi. Dari tarif sms termahal nomor 
dua di dunia pada 5 tahun yang lalu sekarang menjadi yang termurah di 
dunia. Ini menunjukkan pasca putusan KPPU mendorong iklim usaha di sektor 
telekomunikasi menjadi sehat, inovasi tumbuh dan rakyat menikmati harga 
yang wajar, sehingga kesejahteraannya meningkat.
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 Peran Hukum dan Kelembagaan Persaingan
DALAM sektor ekonomi, UU No. 5 Tahun 1999, memiliki makna bangsa 
Indonesia telah memutuskan bahwa persaingan usaha yang sehat akan menjadi 
instrumen ekonomi yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan ekonomi 
Indonesia untuk mewujudkan terciptanya kesejahteraan rakyat. Dalam berbagai 
literatur diketahui bahwa keberhasilan persaingan sebagai instrumen ekonomi 
akan muncul dalam berbagai bentuk antara lain:

- munculnya berbagai alternatif produk yang berguna bagi masyarakat.

- semakin murahnya harga/tarif produk barang dan jasa bagi masyarakat.

- keberpihakan pemerintah (national interest) untuk pemberdayaan produk 
unggulan domestik maupun yang unggul untuk orientasi ekspor didalam 
berbagai aspek usahanya untuk menjadi efisien dan produktif.

- pada akhirnya yang terpenting adalah semakin efisiennya sebuah sektor 
ekonomi sehingga memiliki peran yang lebih baik bagi masyarakat.

Namun jika ditilik dari proses deregulasi dan penerapan kebijakan persaingan 
yang baru 10 tahun berjalan, tentulah masih belum mampu merubah perilaku 
pelaku usaha di seluruh sektor perekonomian. Keberhasilan KPPU dan seluruh 
stakeholder terkait lainnya seperti pemerintah, pengadilan, mahkamah agung, 
kepolisian, lembaga-lembaga lainnya dalam konteks persaingan adalah 
terjadinya persaingan usaha yang sehat sebagai budaya nasional yang masal.  
Pengaturan oleh pemerintah, grand strategy dan komitmen yang kuat terhadap 
sektor menyangkut hajat hidup rakyat banyak di pasar domestik dan sektor 
industri produk dan pengolahan yang unggul untuk pasar ekspor. Dalam hal 
ini mainstreaming UU No. 5 dan kelembagaan KPPU dalam grand strategy dan 
kebijakan pemerintah dalam konteks Indonesia incorporated menjadi sangat 
penting. KPPU dapat lebih diberdayakan dalam forum internasionalnya seperti 
UNCTAD, OECD, ICN, ASEAN dan sebagainya untuk mensosialisasikan bahwa 
pelaku usaha yang akan go global dari Indonesia telah memiliki kualifikasi 
sebagai pemain yang berbudaya bersaing sehat secara internasional.

IV.
KEPERPIHAKAN DAN KEBIJAKAN 

PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN 
EKONOMI NASIONAL MENGHADAPI 

PASAR BEBAS DAN GLOBALISASI
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Dalam teori perdagangan internasional, tekanan persaingan akan lebih tinggi 
dibanding kondisi pasar domestik. Dengan demikian, bagi pelaku usaha 
yang ingin go global dan memenangkan persaingan di dunia internasional, 
efisiensi dan kemampuan inovasi menjadi modal utama. Efisiensi dan inovasi 
merupakan wujud perilaku perusahaan yang kompetitif dan berbudaya atau 
menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. 

Perilaku kompetitif ini harus diimplemetasikan secara nyata oleh pelaku usaha di 
pasar domestik. Apabila di pasar domestik telah terbiasa dengan tekanan persaingan, 
maka kemungkinan besar untuk berhasil di pasar internasional juga menjadi lebih 
besar. Memahami kondisi persaingan diantara pelaku usaha di industri barang 
dan jasa di Indonesia yang beorientasi ekspor menjadi penting untuk diamati oleh 
pemerintah dan dikaji oleh KPPU dalam kapasitas persaingannya. Pencermatan 
oleh pemerintah akan menghasilkan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja 
ekspor industri barang dan jasa yang berorientasi ekspor. 

 Peta Persaingan Industri
Dari hasil penelitian LPEM-UI dengan pemetaan industri pengolahan berorientasi 
ekspor dengan menggunakan metoda CR4 dan PCM  dan survei persepsi, seperti 
juga kajian KPPU mengenai Indeks Persaingan pada industri penerbangan dan 
telekomunikasi [13-14], hasil menunjukan sebagai berikut:

- Trend industri pengolahan berorientasi ekspor di Indonesia bertambah 
dalam rentang waktu 2003 sampai 2006 dari 20 sektor industri menjadi 
40 sektor industri pada tahun 2006. Namun mulai tahun 2007 jumlah 
industri pengolahan berorientasi ekspor menurun drastis menjadi 22 
sektor industri. Karena jumlah industri berorientasi ekspor berubah-ubah 
dari 2003-2007, maka sampel diambil yang memiliki jumlah ekspor 
50% dari jumlah output selama 2003-2007. Menurut data BPS, sampel 
ini berjumlah 20 sektor industri pengolahan dari 377 sektor industri 
pengolahan (ISIC5 2007).

- Hasil perhitungan rata-rata CR4 dari 20 sektor industri dalam 5 tahun, 
menunjukkan bahwa 17 sektor industri memiliki struktur pasar yang 
cenderung oligopolistik (CR4>40%), 3 sektor industri pengolahan 
memiliki CR4 di bawah 40% adalah industri karet remah (crumb rubber), 
industri moulding dan komponen bahan bangunan, dan industri furniture 
dari kayu. Hasil perhitungan rata-rata PCM menunjukkan bahwa sebagian 
besar industri pengolahan memperoleh keuntungan/margin lebih tinggi 
dari 10% dari harga kompetitif.

- Hasil survei persepsi pelaku usaha menunjukkan secara umum tidak 
terdapat persoalan persaingan usaha di sektor industri pengolahan 
berorientasi ekspor, baik dalam persaingan sesama pelaku usaha di pasar 
domestik maupun dalam jasa logistik khususnya kepelabuhanan.
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Peran Pemerintah dalam Pembangunan infrastruktur, perbaikan operasi jasa 
logistik dan pasar tenaga kerja dalam mewujudkan pasar domestik yang efisien 
yang akan berdampak pada industri yang beorientasi ekspor juga efisien, dalam 
hal ini berdasarkan banyak kajian dan pemberitaan dimedia mengenai:

- Ketersediaan infrastruktur yang sangat memprihatinkan seperti jalan, 
jembatan, listrik, air minum, dan sebagainya yang menyebabkan jasa 
logistik input dan output industri nasional menjadi berbiaya sangat tinggi 
bahkan tertinggi di dunia. Dalam hal ini peran dan komitmen pemerintah 
serta grand strategy yang jelas dan konsekuen dilaksanakan menjadi sangat 
penting. Pemerintah harus memiliki perioritas dan kepemimpinan untuk 
merealisasikan dalam jangka pendek dan membuka private investment 
partnership (misal 30% investasi infrastruktur diberikan pada swasta). 
Dana infrastruktur yang demikian besar pada tahun mendatang perlu 
keterlibatan lembaga pengawas dalam pengadaannya secara maksimal 
sehingga pembangunan berjalan secara efisien dan bersaing secara 
sehat pada giliran jasa yang diwujudkan oleh infrastruktur bisa wajar 
tarifnya.

- Pasar Tenaga Kerja perlu mendapat perhatian karena terlalu kakunya 
regulasi ketenaga kerjaan, yaitu gaji murah tapi sistem tenaga kerja 
industrial sangat tinggi biayanya (sebagai contoh pesangon bisa mencapai 
25 sampai 30 kali gaji, dan biaya-biaya sistem tenaga kerja lainnya di 
Indonesia). Industrialisasi di Cina dan India bisa berjalan dengan baik 
karena pasar tenaga kerja sangat kondusif, berbagai tingkatan tenaga 
kerja  sampai tenaga ahli mudah didapat, dan biaya sistem tenaga 
kerja bagi industri murah, yang berdampak pada gaji yang kompetitif, 
perkembangan kompetensi sehat dan kesejahteraan pekerja terjamin serta 
tidak terjadi gejolak politik dikalangan pekerja. Dengan demikian akan 
menjamin stabilitas, efisiensi dan produktivitas ketenaga kerjaan.

- Perlunya memperhatikan jaringan produksi regional (logistic production 
network).

Jika hal-hal prioritas di atas dapat direalisasikan dengan keberpihakan dan 
komitmen pemerintah yang tinggi, dengan secara tegas menerapkan budaya 
persaingan usaha yang sehat melalui penegakan hukum dan kelembagaan 
persaingan yang diperkuat dengan kesadaran regional untuk menerapkan hal 
yang sama maka program industri unggulan berorientasi ekspor yang mengakar 
pada struktur industri domestik yang kuat maka Indonesia akan mendapatkan 
manfaat yang besar dari pasar bebas dan globalisasi ekonomi.
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DARI uraian perjalanan lahirnya hukum dan kelembagaan persaiingan dapat 
ditarik catatan penting dalam rangka melihat perannya meningkatkan daya 
saing menghadapi pasar bebas dan globalisasi ekonomi:

- Pertama dalam perpektif pasar bebas dan globalisasi, peran negara harus 
kuat dan jelas dalam grand strategy jangka menengah dan panjang, 
menciptakan dan memantapkan sehingga struktur dan industri produk 
unggulan yang pada level global sangat kuat dan efisien mampu bersaing 
kuat dengan produk-produk unggulan negara lain maupun negara-negara 
maju sekalipun di dunia. 

- Kedua, menghilangkan semua bentuk hambatan pada efisiensi dan 
produktivitas korporasi/pelaku usaha domestik maupun sebagai duta 
bangsa dan negara termasuk yang menjadi fokus dalam tulisan ini yaitu 
penegakan hukum persaingan usaha dan penanaman nilai-nilai persaingan 
menjadi budaya bangsa dan ruh kebijakan pemerintah dalam pembangunan 
ekonomi nasional. 

- Ketiga, setelah perwujudan iklim persaingan usaha yang sehat, sistem 
inovasi nasional perlu diperkuat secara seimbang dalam konteks Inkorporasi 
Indonesia dalam pemberdayaan pasar domestik dan penguatan struktur 
industri produk unggulan nasional. Secara keseluruhan dalam konteks 
daya saing bangsa menghadapi pasar bebas dan globalisasi, peran UU 
No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat serta Kelembagaan otoritas pengawasan persaingan, 
KPPU-RI adalah menanamkan nilai-nilai persaingan yang sehat menjadi 
budaya nasional atau menjadi “Konstitusi Ekonomi” untuk menciptakan 
kesejahteraan rakyat. r

V.
PENUTUP
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