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Editorial

SETIAP GERAK DAN AKSI DUNIA USAHA selalu memberi dampak yang 
signifikan bagi kehidupan ekonomi sebuah negara. Bahkan saat ini sulit bagi 
negara menghindari tekanan yang dilakukan oleh dunia usaha khususnya Multi 
National Corporation (MNC) ketika kebijakan bisnisnya tergantung pada 
sumberdaya alam dan sumberdaya konsumen di negara tersebut. Idealnya tugas 
negara adalah melindungi dari dampak buruk aksi korporasi khususnya ketika 
aksi tersebut berdampak pada tindakan anti persaingan.

Tindakan monopoli, ologopoli, predatory pricing, merger dan akuisisi yang 
sering bersifat lintas negara membutuhkan perhatian khusus bagaimana pola 
dan cara kerja serta dampak yang ditimbulkan baik bagi pelaku usaha dalam 
negeri, konsumen dan pertumbuhan ekonomi. Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) sebagai otoritas persaingan di tanah air sejak berdirinya hingga 
kini tidak pernah berhenti untuk melakukan langkah pengawasan, pengkajian 
dan penegakan hukum. 

Penegakan hukum diupayakan agar melahirkan efek jera bagi pelaku usaha 
yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, KPPU juga melakukan sejumlah kajian 
untuk mendukung semua putusan. Sejumlah kajian di antaranya dilakukan secara 
individu oleh staf KPPU. Tulisan  yang  dimuat dalam Jurnal Persaingan Usaha 
KPPU edisi ini merupakan artikel pilihan yang diharapkan mampu menambah 
wawasan pembaca.

Dalam Jurnal Persaingan Usaha edisi 5 Tahun 2011 ini, tema yang diangkat 
penulis cukup beragam. Tulisan Verry Iskandar, Aulia Alkautsar dan Lina Rosmiati 
misalnya mengungkap isu sekitar Merger dan Akuisisi. Tulisan Very Iskandar 
tentang akuisisi saham terafiliasi menjelaskan adanya bahaya jika aksi tersebut 
dibiarkan tanpa pengawasan. Sementara tulisan Aulia Alkautsar mencermati 
rencana merger Esia dan Fleksi Esia di industri Telekomunikasi yang sempat 
menjadi ”isu hangat” di masyarakat. 

Tulisan Lina Rosmiati berusaha mengurai sisi teknis penanganan Merger dan 
akuisisi dari perspektif Peraturan Komisi KPPU. Dari tulisan ini merger dan 
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akuisisi masih menjadi tren yang tentunya akan banyak memberikan informasi 
yang berharga kepada masyarakat.

Dalam edisi ini isu lain yang tak kalah menarik juga sayang dilewatkan. Tulisan 
Mohammad Reza dan Riris Munadiya berisi uraian  sisi investigasi yang 
menjadi “urat nadi KPPU”. Investigasi merupakan bagian utama dan penting 
bagaimana KPPU melakukan langkah proses penegakan hukum. Sisi menarik dari 
tulisan Muhammad Reza adalah mengkaitkan proses investigasi KPPU dengan  
penandatangan Memorandum of Understanding dengan Kepolisian Republik 
Indonesia. Apa sisi menariknya? Silahkan baca tulisan Direktur Investigasi di 
Jurnal Persaingan Usaha pada edisi ini. 

Sedangkan tulisan Dinni Melanie, Ima Damayanti dan Deswin Nur mengangkat 
kasus-kasus sekitar prilaku kebijakan pemerintah dalam masalah angkutan bagi 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI), kebijakan rangkap jabatan di Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) dan gagasan tentang lembaga persaingan yang efektif dilihat 
dari lembaga persaingan internasional.

Tulisan-tulisan yang lahir dari wacana dan aktivitas penegakan hukum ini tentu 
akan banyak memberi sumbangan yang berharga bagi para pembaca. Selain isu 
yang diangkat cukup aktual para penulis adalah para penggiat persaingan usaha 
yang sangat intens mengkaji dan terlibat dalam isu-isu persaingan baik nasional 
maupun internasional. 

Kami berharap melalui Jurnal Persaingan Usaha ini, pengetahuan dan informasi 
masyarakat sekitar isu persaingan bertambah.  Dan last but not least kami merasa 
harus memberi apresiasi atas usaha para penulis menghadirkan isu-isu yang kadang 
rumit menjadi tulisan yang mudah dibaca dan dicerna. Selamat membaca.

Redaktur

Ahmad Kaylani
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Bab I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
ARUS MODAL ASING masuk melalui penanaman modal langsung (foreign 
direct investment), maupun melalui skema portofolio saham, baik pasar 
modal atau di luar pasar modal. Fakta tersebut membuktikan bahwa pasar 
domestik semakin terintegrasi dengan pasar global. Fenomena ini membuat 
banyak negara, termasuk Indonesia dituntut untuk mengikuti kecenderungan 
arus globalisasi yang mengarah pada penduniaan dalam arti “peringkasan” 
atau “perapatan dunia” (compression of the world)1.  

Indonesia merupakan pasar ekonomi yang telah terintegrasi dengan pasar 
dunia. Hal ini dipertegas dengan keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama 
ekonomi baik yang bersifat regional (ASEAN Free Trade Area, Asia Pacific 
Economic Cooperation) dan global (World Trade Organization). Keikutsertaan 
tersebut berakibat banyaknya konsekuensi yang akan diterima oleh Indonesia 
sebagai dampak keikutsertaan tersebut, baik positif maupun negatif2.  

Salah satu dampak yang terlihat adalah beroperasinya berbagai perusahaan 
multinational (Multinational Corporations/MNC) di Indonesia. Bentuknya 
dapat beragam, mulai dari sekedar representative office, branch office, 
regional management, ataupun dengan mendirikan subsidiary (anak 
perusahaan). Penetrasi MNC ini sudah begitu menggurita, hingga hampir 
semua pasar potensial di dunia ini tidak ada yang lolos dari cengkeraman 
modal-modal asing tersebut3. 

MNC telah menganggap dunia sebagai suatu kesatuan pasar (single market) 
yang secara kontinyu harus dieksploitasi untuk meningkatkan keuntungan. 
Namun demikian MNC tidak berdiri sendiri, di tingkat global MNC-MNC 
tersebut bersaing dengan ketat dalam pasarnya masing-masing. Dampak 

1 Bismar Nasution,  Hukum Kegiatan Ekonomi I, (Jakarta: Book Terrace & Library, 2007) hal. 28. 
2 Ibid. hal. 7. 
3 KPPU RI, Bahan Penyusunan Pedoman Merger, (Jakarta: KPPU RI, 2008) hal. 2.
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persaingan pun tak terkecuali dapat dirasakan di Indonesia. Salah satu 
strategi umum dalam persaingan tersebut adalah dengan saling bekerja sama 
(cooperate instead of compete). Bentuk tradisional dari pola kerjasama ini 
adalah dengan melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi4. 

Perusahaan-perusahaan pemimpin pasar (market leader) ramai-ramai 
mengakuisisi pesaing ketatnya. Perusahaan-perusahaan lapis kedua bergabung 
dengan perusahaan-perusahaan pada lapis yang sama untuk meningkatkan 
daya saing dengan market leader companies5. Di Amerika Serikat saja pada 
era 1980-an terjadi kira-kira 55.000 merger dan akuisisi. Nilai akuisisi 
selama dekade ini mencapai kira-kira US$ 1,3 triliun. Nilai tersebut semakin 
meningkat setiap tahunnya, terhitung nilai merger dan akuisisi yang 
diumumkan pada tahun 1999 menembus angka US$ 2,5 triliun. Hal ini 
menunjukkan trend merger dan akuisisi yang akan semakin meningkat. Kita 
dapat cermati bahwa merger dan akuisisi memang merupakan satu strategi 
yang menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan raksasa6. 

Pengambilalihan saham Indosat oleh perusahaan asing, Qatar Telecom 
adalah salah satu contoh aktual yang baru saja terjadi. Indosat sebagai 
perusahaan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, 
dibeli oleh perusahaan dari Timur Tengah dan transaksi penjualan terjadi di 
Singapura. Pada tanggal 6 Juni 2008, Indosat resmi berpindah tangan dari 
STT, Kelompok Usaha Temasek ke Qatar Telecom sebagai pemilik baru.

Akuisisi saham tersebut langsung menuai silang pendapat dan pro kontra 
yang masih belum berakhir hingga saat penulisan ini masih dilakukan. Pihak 
yang pro menilai proses akuisisi ini sebagai kegiatan bisnis pada umumnya 
(business as usual), salah satunya adalah Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla7. 
Pihak yang kontra mengganggap proses penjualan Indosat telah melanggar 
hukum di Indonesia, karena pada saat penjualan saham berlangsung, proses 
hukum kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan KPPU yang memvonis 
bersalah Kelompok Usaha Temasek masih berlangsung8.  

Pendapat lain yang lebih moderat dan diplomatis dinyatakan oleh Ningrum 
Sirait, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang 
menyatakan bahwa:

4 Ibid. hal. 2.
5 Elyta Ras Ginting, Hukum Anti Monopoli Indonesia, (Jakarta: Citra Aditya, 2004), hal. 84.
6 Michael A. Hitt. et.all , Merger dan Akuisisi: Panduan Meraih Laba Bagi Para Pemegang Saham, 

(Jakarta: PT. Rajagrafindo Perkasa, 2001), hal. 2.
7 Lihat pendapat Jusuf Kalla dalam The Jakarta Post, tanggal 14 Juni 2008: Qtel’s Indosat Deal Legal: 

Kalla, “ The deal is just a business as usual for overseas (buyer). As the owner’s of the share are in 
Singapore, the transaction is legitimete”

8 Lihat Opini Slamet Habib (Sekjen Aliansi Penyelamat Aset Bangsa) dalam Harian Ekonomi Neraca, 
tanggal 4 September 2008, “Penjualan Saham STT ke Qtel: Antara Pelecehan Hukum dan Bangsa” 
lihat juga pendapat Abdul Salam Taba dalam Koran Tempo, tanggal 5 Juli 2008, Menyoal Akuisisi 
Indosat.
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“Pengalihan saham dalam status masih diperkarakan dan menunggu Putusan 
MA merupakan pelajaran berharga bagi Indonesia untuk menyikapi transaksi 
seperti ini, jalan satu-satunya adalah benahi peraturan yang ada dan segera 
dibutuhkan saat ini”9. 

Lebih lanjut Ningrum mengatakan, bahwa untuk menilai transaksi tersebut 
terdapat beberapa koridor hukum yang harus di taati, antara lain UU 
Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal dan UU Persaingan Usaha10. 

Pro dan kontra penjualan saham Indosat diawali dengan keluarnya Putusan 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI. Putusan KPPU No. 07/
KPPU-L/2007 yang dibacakan pada tanggal 19 November 2007, telah 
memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada Kelompok Usaha Temasek. 
Sanksi tersebut antara lain denda materiil, serta perintah untuk melakukan 
pelepasan saham dengan ketentuan pihak pembeli saham Indosat tidak boleh 
terasosisasi atau terafiliasi dengan perusahaan Kelompok Usaha Temasek.

Dalam proses pengajuan keberatan, Putusan KPPU tersebut akhirnya 
dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat11. Pengadilan Negeri 
menolak keberatan yang diajukan oleh Kelompok Usaha Temasek pada 
tanggal 9 Mei 2008. Selanjutnya PN Jakarta Pusat kemudian mengadili dan 
memperbaiki Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 tertanggal 17 November 
2007 menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Temasek Holding, Pte. Ltd. secara bersama-sama dengan ST 
Telemedia, STT, AMHC, AMH, ICLS, ICLM, Singapore Telecommunicaton 
Ltd, dan Singapore Telecom Mobile Pte, Ltd. telah secara sah dan meyakinkan 
melanggar Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

2. Memerintahkan Temasek Holding Pte, Ltd. secara bersama-sama 
dengan ST Telemedia, STT, AMHC, AMH, ICLS, ICLM, Singapore 
Telecommunicaton Ltd, dan Singapore Telecom Mobile Pte, Ltd untuk 
mengakhiri kepemilikan silang atas saham PT. Telekomunikasi Seluler 
atau Indosat dengan mengalihkan kepemilikan silangnya pada PT. 
Telekomunikasi Seluler Indonesia atau PT. Indosat dengan tidak lebih 
dari 12 (dua belas) bulan sejak Putusan Pengadilan ini mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap atau memerintahkan para pihak tersebut 
untuk melepaskan 50% kepemilikan saham mereka di PT. Telekomunikasi 
Seluler Indonesia atau Indosat dalam tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan 
sejak Putusan Pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

3. Menentukan bahwa pengalihan saham tersebut di atas akan dibatasi oleh 
ketentuan sebagai berikut:

9 Lihat Harian Ekonomi Neraca tanggal 16 Juni 2008, Strategi Asing Manfaatkan Celah Hukum Indonesia.
10 Ibid. 
11 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 02/KPPU/2007/PN.Jkt.Pst. 
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a. Setiap pembeli tidak dapat membeli lebih dari 10% dari total saham 
yang dimiliki oleh ICLM dan ICLS;

b. Pembeli tidak terasosiasi dengan Temasek.

Kelompok Usaha Temasek mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung 
atas putusan PN Jakarta Pusat. Pada tanggal 10 September 2008 MA 
mengeluarkan Putusan12  yang pada intinya menolak permohonan kasasi, serta 
memperbaiki Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 02/KPPU/2007/PN.Jkt.Pst. 
Sekalipun menolak kasasi yang diajukan Temasek, MA menghapus diktum 
keenam putusan PN Jakpus. Diktum keenam itu adalah perintah membatasi 
pelepasan saham untuk masing-masing calon pembeli maksimal 10 persen 
dan pembeli tidak boleh terafiliasi dengan Kelompok Usaha Temasek dalam 
bentuk apa pun. Padahal, salah satu esensi Putusan KPPU justru terletak pada 
diktum keenam tersebut, agar tidak lagi terjadi kepemilikan silang di Indosat 
dan Telkomsel. Putusan MA menghapus diktum tersebut justru membuka 
ruang kepada Kelompok Temasek untuk tetap memiliki kedua perusahaan 
telekomunikasi itu dengan menjual sahamnya kepada afiliasinya13.

Pada awalnya Qatar Telecom (QTel) adalah pemilik 25% saham pada 
Asia Mobile Holding Pte.Ltd. (AMH), perusahaan yang merupakan 
kelompok usaha Temasek yang juga merupakan pemegang saham Indonesia 
Communication Limiter (ICL) pada Indosat sebesar 39,96%. Kemudian pada 
tanggal 6 Juni 2008, Qtel menandatangani Perjanjian Jual Beli (PJB) dengan 
STT Communications Ltd (STT) anak perusahaan Singapore Technologies 
Telemedia Pte. Ltd (ST Telemedia) yang merupakan kelompok usaha Temasek 
mengakuisisi 100% saham ICL sehingga kepemilikan QTel pada Indosat 
pasca pembelian saham Indosat adalah sebesar 40,81%14.

Indosat merupakan perusahaan yang terdaftar pada pasar modal di Indonesia, 
maka sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) maka 
QTel diwajibkan untuk mematuhi aturan mengenai kewajiban melakukan 
penawaran tender (tender offer)15 dan aturan mengenai pengambilalihan 
perusahaan terbuka16. 

Dari perspektif hukum persaingan usaha, tindakan penggabungan, peleburan 
dan atau pengambilalihan disadari atau tidak, akan mempengaruhi persaingan 
antar para pelaku usaha di dalam pasar bersangkutan dan membawa dampak 

12 Putusan Mahkamah Agung Nomor 496.K/Pdt.Sus/2008
13 Diktum keenam Putusan KPPU berbunyi: “Pelepasan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud 

pada diktum No.4 di atas dilakukan dengan syarat sebagai berikut: (a) untuk masing-masing pembeli 
dibatasi maksimal 5% dari total saham yang dilepas, (b) pembeli tidak boleh terasosiasi dengan 
Temasek Holdings, Pte. Ltd. maupun pembeli lain dalam bentuk apa pun. Perbedaanya dengan 
Putusan PN Jakarta Pusat adalah penambahan persentase untuk masing-masing penjual sebesar 10%.

14 Dokumen Pernyataan Penawaran Tender Qatar Telecom (QTel), tanggal efektif 16 Januari 2009.
15 Peraturan Bapepam Nomor: IX..F.1 tentang Penawaran Tender 
16 Peraturan Bapepam Nomor: IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
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kepada konsumen dan masyarakat. KPPU yang menjalankan tugasnya 
berdasarkan UU No. 5/ 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5/ 1999) menyadari 
bahwa penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan dapat berakibat 
meningkatnya persaingan atau berkurangnya persaingan yang berpotensi 
merugikan konsumen dan masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 
28 dan 29 UU No. 5/ 199917, KPPU dapat menilai tindakan penggabungan, 
peleburan dan atau pengambilalihan, khususnya bagi penggabungan, peleburan 
dan atau pengambialihan yang mengakibatkan berkurangnya tingkat persaingan 
di pasar bersangkutan dan dapat menimbulkan kerugian masyarakat18.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut mengenai pengambilalihan saham yang dilakukan 
oleh perusahaan yang terafiliasi yang dapat menyebabkan terjadinya 
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pertanyaan yang layak 
dikemukakan adalah “bagaimana akuisisi saham oleh perusahaan terafiliasi 
yang dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha 
tidak sehat berdasarkan UU No. 5 Tahun/1999?”

17 Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi:
(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan, atau peleburan badan usaha yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan 

tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 
sehat.

 dan Pasal 29 ayat (1) berbunyi :
(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi 
jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambi;alihan tersebut. 

 atas dasar tersebut Komisi dapat menjatuhkan sanksi adminitratif sesuai Pasal 47 ayat (2) 
huruf e berupa penepatan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan 
pengambialihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

18 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan 
Pengambilalihan.
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Bab II
KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

A. KERANGKA TEORI 
Salah satu tujuan negara Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah 
memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan 
tersebut diimplementasikan melalui kegiatan pembangunan ekonomi yang 
secara rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 194519. 

Karakteristik perekonomian menurut Pasal 33 UUD 1945 adalah usaha 
bersama dengan orientasi kekeluargaan, dimana cabang produksi yang vital 
dan menguasai hajat hidup orang banyak adalah dikuasai oleh negara. Sistem 
perekonomian Indonesia berupaya menghindarkan diri dari sistem free fight 
liberalism yang mengeksploitasi manusia, maupun dominasi perekonomian 
oleh negara, serta persaingan curang dalam berusaha dengan melakukan 
pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu saja20.

Karakteristik perekonomian Indonesia menganut demokrasi ekonomi21, dimana 
demokrasi ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap 
warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran 

19 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, (Bandung: Alumni, 1991),  hal.30.
20 Ningrum Natasya Sirait, Hukum Persaingan di Indonesia, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004),  hal. 1. 
21 Demokrasi ekonomi yang menjadi dasar pembangunan ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. Perekonomian disusun sebagai 
usaha bersama berdasarkan atas asas kekluargaan. b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi 
negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. c. Bumi, air, dan kekayaan 
alam yang terkandung didalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. d. Sumber kekayaan dan keuangan negara 
digunakan dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat, dan pengawasan terhadap kebijakannya 
ada pada lembaga perwakilan rakyat pula. e. Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi 
dan seimbang antar daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan 
potensi dan peran serta daerah secara optimal dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara dan 
Ketahanan Nasional. f. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki 
serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. g. Hak milik 
perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. 
h. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-
batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
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barang dan/atau jasa. Perlu diciptakan iklim yang kondusif guna mendorong 
kesempatan tersebut. Pengembangan dunia usaha sebagai wujud partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan harus dihindarkan dari terjadinya pemusatan 
ekonomi dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Artinya harus 
ada persaingan usaha yang sehat diantara para pelaku usaha22.

Salah satu usaha untuk menjamin adanya iklim persaingan usaha yang sehat 
diantara para pelaku usaha yaitu dengan diberlakukannya UU No. 5/1999. 
Substansi Undang-undang ini mengatur tentang larangan praktek monopoli, 
persaingan usaha tidak sehat, menjabarkan perbuatan apa saja yang dapat 
merusak persaingan usaha melalui monopoli, monopsoni, kartel, oligopoli, 
oligopsoni, persengkongkolan, serta menjabarkan suatu komisi independen 
yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Selain itu, UU 
No. 5/ 1999 juga mengatur sanksi dan prosedur penegakan hukum. Tujuan 
dari Undang-undang bukan hanya untuk melindungi konsumen atau pelaku 
usaha, tetapi dalam jangka panjang justru memelihara proses persaingan itu 
sendiri. Undang-undang diharapkan memberikan “level playing field” yang 
relatif sama bagi semua pelaku usaha23.

Dari berbagai bentuk perusahaan yang hidup di Indonesia, seperti firma, 
persekutuan komanditer, koperasi dan lain sebagainya, bentuk badan hukum 
berupa Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk yang paling lazim, bahkan 
sering dikatakan bahwa PT merupakan bentuk perusahaan yang dominan. 
Dominasi PT tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat 
dan negara-negara lain. Terkait dengan hal tersebut, Cheeseman24 menyatakan 
“corporations are the most dominant form of business organization in the United 
States, generating over 85 percent of the country’s gross business receipts”. 

PT sangat menarik minat investor atau penanam modal untuk menanamkan 
modalnya, bahkan PT sudah menarik hampir seluruh perhatian dunia 
usaha pada tahun-tahun belakangan ini. Hal tersebut dikarenakan adanya 
perkembangan hak PT dalam hidup perekonomian di banyak negara. 
Dengan dominasi yang besar di Indonesia, PT telah ikut meningkatkan 
taraf hidup bangsa Indonesia, baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) 
maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PT merupakan salah 
satu pilar pembangunan perekonomian nasional. PT lebih dipilih sebagai 

22 Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
2004),  hal. 7.

23 Ningrum N. Sirait, Op.cit., hal. 10. Kelahiran UU No.5/1999 dimaksudkan untuk memberikan 
jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam 
berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha 
yang tidak sehat lainnya dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, dimana 
setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat. Lihat juga dalam Racmadi Usman, 
Op.cit., hal. 8.

24 Henry R. Cheesman, Business Law (Ethical, International and E-Commerce Environment) Fourth 
Edition, (New Jersey: Prentice Hall Inc., 2001), hal 75.  sebagaimana dikutip oleh Irna Nurhayati 
dalam http://mhugm.wikidot.com/artikel:002 diakses pada tanggal 3 Juli 2009. 
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bentuk perusahaan dibandingkan dengan bentuk yang lain, karena dua hal. 
Pertama, PT merupakan asosiasi modal, dan kedua, PT merupakan badan 
hukum yang mandiri. 

Sebagai asosiasi modal, pemegang saham PT memiliki kemudahan untuk 
mengalihkan sahamnya kepada orang lain. PT sebagai badan hukum yang 
mandiri berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. 40/ 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (UUPT) mengatur bahwa pertanggungjawaban pemegang saham PT 
hanya terbatas pada nilai saham yang dimiliki dalam PT. Secara ekonomis, 
unsur pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham PT tersebut 
merupakan faktor yang penting sebagai umpan pendorong bagi kesediaan 
para calon penanam modal untuk menanamkan modalnya dalam PT. 
Pendapat senada juga disampaikan oleh Kenny Wiston25, “generally, people 
prefer to choose limited liability company as a corporate body for their new 
established company since they confide that shareholders have not personally 
hold responsibilities for the company’s financial loss, except what are stated 
in their nominal shares”.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pemegang saham dalam PT itu 
terbatas. Pemegang saham dalam PT secara pasti tidak akan memikul kerugian 
hutang PT lebih dari bagian harta kekayaan yang ditanamkannya dalam PT. 
Sebaliknya, tanggung jawab dari perusahaan (PT) itu sendiri tidak terbatas, 
apabila terjadi hutang atau kerugian-kerugian dalam PT, maka hutang atau 
kerugian itu akan semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan 
yang tersedia dalam PT.

Hal tersebut dikarenakan adanya doktrin corporate separate legal entity yang 
esensinya bahwa suatu perusahaan, dalam hal ini PT, mempunyai personalitas 
atau kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya. Doktrin 
dasar PT adalah bahwa perseroan merupakan kesatuan hukum yang terpisah 
dari subjek hukum pribadi yang menjadi pendiri atau pemegang saham dari 
perseroan tersebut. Ada suatu tabir (veil) pemisah antara perseroan sebagai 
suatu legal entity dengan para pemegang saham dari perseroan tersebut.

Berkaitan dengan keterbatasan tanggung jawab pemegang saham PT seperti 
tersebut di atas, dalam hal-hal tertentu dapat ditembus atau diterobos, sehingga 
tanggung jawab pemegang saham menjadi tidak lagi terbatas. Penerobosan 
atau penyingkapan tabir keterbatasan tanggung jawab pemegang saham PT 
(corporate veil) itu dikenal dengan istilah piercing the corporate veil atau lifting 
the corporate veil. Piercing the corporate veil itu, menurut Cheeseman26 sebagai 
“a doctrine that says if a shareholder dominates a corporation and uses it for 
improper purposes, a court of equity can disregard the corporate entity and hold 
the shareholder personally liable for the corporation’s debts and obligations”.

25 Kenny Wiston, “Piercing Corporate Veil“, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 15, Tahun 2001.
26 Henry R. Cheesman, Op.cit. hal 79.
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Sementara Ray August berpendapat bahwa “in some unusual situation, a 
company is used by it owners to perpetrate a fraud, to circumvent the law, 
or in some other way to carry out illegal activities. In such cases, a court will 
ignore the corporate structure of a company and pierce the company veil, 
exposing the shareholders to personal liability”. Lebih lanjut dikemukakan 
bahwa dalam konteks piercing the corporate veil, pengadilan dapat menerobos 
keterbatasan tanggung jawab pemegang saham dari perseroan, apabila 
dipenuhi empat persyaratan, yaitu the controlled company, the alter ego 
company, undercapitalization, and assumption of liability27.

Kehadiran UU No. 5/ 1999 dapat dianggap sebagai penjabaran dari teori utilitas 
(Utilitarisme). Teori utilitarisme menyatakan bahwa suatu kebijaksanaan atau 
tindakan dinilai baik secara moral kalau hanya mendatangkan manfaat besar bagi 
orang sebanyak mungkin28. Teori tersebut dipelopori oleh Jeremy Bentham dan 
selanjutnya dikembangkan oleh John Stuart Mill. Betham dalam karya tulisannya 
yang berjudul “An Introduction to the Principles of Morals and Legislation”, 
menjelaskan bahwa asas manfaat melandasi segala kegiatan berdasarkan sejauh 
mana tindakan itu meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan kelompok itu, 
atau dengan kata lain meningkatkan atau melawan kebahagiaan itu29.

Dalam hal ini, utilitarisme sangat menekankan pentingnya konsekuensi perbuatan 
dalam menilai baik buruknya. Kualitas moral suatu perbuatan tergantung 
pada konsekuensi atau akibat yang dibawakan olehnya. Jika suatu perbuatan 
mengakibatkan manfaat paling besar, artinya paling memajukan kemakmuran, 
kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat, maka perbuatan itu adalah baik. 
Sebaliknya, jika perbuatan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat, 
perbuatan itu harus dinilai buruk. Konsekuensi perbuatan tersebut memang 
menentukan seluruh kualitas moralnya. Perbuatan yang memang bermaksud baik 
tetapi tidak menghasilkan apa-apa, menurut utilitarisme tidak pantas disebut baik30.

Hadirnya UU No. 5/1999 bila dikaitkan dengan teori utilitarisme, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa UU No. 5/1999 yang berfungsi sebagai code of 
conduct mengarahkan pelaku usaha untuk bersaing secara sehat. Diharapkan 
UU tersebut akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan 
memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum31. 

27 Ray August, International Business Law Text Cases And Reading, (New Jersey:  Prentice Hall, 3rd 
Edition, 1999), hal 45.

28 A. Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal. 93 dan 
94. Utilitarisme berasal dari kata Latin utilities yang berarti “manfaat”. 

29 Ian Saphiro, Asas Moral dalam Politik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia yang bekerjasama dengan 
Kedutaaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan Freedom Institute, 2006), hal. 13. 

30 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis (Seri Filasafat Atmajaya :21), (Yogyakarta: Kanisius, 2000),  hal. 67. 
31 Lihat Pasal 2 dan 3 UU Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 2 mengatur mengenai asas UU yang 

menyatakan bahwa: Pelaku Usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan 
demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan 
kepentingan umum. Sedangkan Pasal 3 mengatur mengenai tujuan UU yang menyatakan bahwa 
salah satu tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk menjaga kepentingan umum dan 
meningkatkan efisiensi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
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Hal ini didasari bahwa UU No. 5/1999 menjamin dan memberi peluang yang 
sama bagi setiap pelaku usaha untuk berpartisipasi di dalam setiap kegiatan 
ekonomi. Selain itu, UU No. 5/ 1999 mencegah timbulnya praktik-praktik 
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang mengakibatkan 
pemusatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu. Kehadiran 
UU diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehat, efektif 
dan efisien sehingga mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam 
upaya meningkatkan kesejahteraan umum.

B. KERANGKA KONSEPSI
Guna menghindari kesalahpahaman atas berbagai istilah yang dipergunakan 
dalam penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan maksud dari istilah-istilah 
tersebut:

•	 Penggabungan	atau	merger	adalah	perbuatan	hukum	oleh	satu	perseroan	
atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang 
telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang 
menggabungkan diri menjadi beralih karena hukum, kepada perseroan 
yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum 
perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum32.

•	 Pengambilalihan	atau	akuisisi	adalah	perbuatan	hukum	yang	dilakukan	
oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham 
perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan 
tersebut33.

•	 Pengambilalihan	 perusahaan	 terbuka	 adalah	 tindakan	 baik	 langsung	
maupun tidak langsung yang mengakibatkan perubahan pengendali 
perusahaan terbuka34.

•	 Penawaran	tender	atau	tender offer adalah penawaran melalui media massa 
untuk memperoleh efek yang bersifat ekuitas dengan cara pembelian atau 
pertukaran dengan efek yang lainnya35.

•	 Perusahaan	Terafiliasi	atau	affliated company adalah entity holding less 
than a majority of the voting common stock of another related company, 
or in which both companies are subsidiaries of a third company. Often the 
same management oversees and operates both companies. Interrelationships 
exist between the activities of the entitie36.

32 Pasal 1 angka 9 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 1 angka 1 PP 
Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penggabungan Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

33 Pasal 1 angka 11 UU Nomor 40 Tahun 2007 juncto Pasal 1 angka 3 PP No. 27 Tahun 1999.
34 Peraturan Bapepam Nomor: IX.H.1 angka 1 huruf d
35 Paraturan Bapepam Nomor: IX.F.1 angka 1 huruf d
36 Sumber http://www.allbusiness.com/glossaries/affiliated-company/4942600-1.html diakses pada 

tanggal 23 Maret 2009



13

Verry Iskandar

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 5 - Tahun 2011

•	 Praktek	monopoli	adalah	pemusatan	kekuatan	ekonomi	oleh	satu	atau	
lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau 
pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan 
persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum37.

•	 Persaingan	usaha	tidak	sehat	adalah	persaingan	antar	pelaku	usaha	dalam	
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau 
jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 
menghambat persaingan usaha38.

37 Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1999
38 Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999
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Bab III
PENGATURAN AKUISISI SAHAM DALAM 
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

UU No. 5/1999 telah diundangkan sejak 5 Maret 1999 dan berlaku 
secara efektif satu tahun kemudian. UU No. 5/1999 dimaksudkan untuk 
menciptakan iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat 
mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang 
wajar39 serta untuk mencegah timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada 
pelaku usaha tertentu yang dapat menghalangi persaingan yang sehat dan 
wajar40. Pada batang tubuhnya hanya terdapat dua pasal yang diamanatkan 
untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, yaitu Pasal 28 dan 29 
mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham (selanjutnya 
disebut ”merger dan akuisisi”).

Pasal 28 UU No. 5/1999 menyatakan:

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan 
usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat;

(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahan 
lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan 
usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ketentuan 
mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya Pasal 29 UU No. 5/1999 menyatakan:

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan 
atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan 

39 Konsideran huruf b UU No 5 Tahun 1999.
40 Konsideran huruf c UU No 5 Tahun 1999.
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kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta 
tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

Sayangnya pada saat KPPU menangani perkara kepemilikan silang pada 
Kelompok Usaha Temasek, Pemerintah masih belum menerbitkan Peraturan 
Pemerintah (PP) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang tersebut41. 
Sementara praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang 
ditimbulkan akibat merger dan akuisisi mulai bermunculan di pasar atau 
lebih parah lagi, telah ada sejak disahkannya UU No. 5/1999 tersebut.

Sebelum diterbitkannya PP tersebut, KPPU sebagai lembaga yang dibentuk 
untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5/199942 telah mengambil tindakan 
terhadap dampak dari penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. 
Salah satunya adalah perkara kepemilikan saham silang Temasek Holdings 
(Temasek) atas PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dan PT. Indosat, Tbk. 
(Perkara Nomor 07/KPPU-L/2007) yang telah diputus oleh KPPU. 

Perkara tersebut mulai bergulir di KPPU pada April 200743, empat tahun 
lebih setelah saham PT. Indosat, Tbk. diakuisisi oleh Temasek melalui anak 
perusahannya44. KPPU menilai akibat akuisisi tersebut telah mengurangi 
tingkat persaingan di pasar dan merugikan konsumen telepon seluler. 
Diktum ke-4 putusan KPPU yang dibacakan pada tanggal 19 November 
2007 memerintahkan agar Temasek melepaskan kepemilikan sahamnya 
pada Telkomsel atau PT. Indosat, Tbk.45. Putusan mana yang telah dikuatkan 
oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat46 dan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia47.

Mempertimbangkan bahwa perintah divestasi tidak business friendly karena 
memakan biaya besar terutama biaya akuisisi, serta menimbulkan ketidakpastian 
bagi pelaku usaha dalam melakukan tindakan merger dan akuisisi, maka pada 
tanggal 13 Mei 2009 KPPU berinisiatif menerbitkan ketentuan yang mengatur 
notifikasi sebelum merger dan akuisisi (pra-notifikasi). Notifikasi tersebut 
dilakukan untuk mendapatkan opini KPPU mengenai ada tidaknya pelanggaran 

41 Walaupun pada akhirnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 
tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang 
dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP Nomor 
57 Tahun 2010).

42 Pasal 30 UU No 5 Tahun 1999.
43 Lihat Putusan KPPU Perkara No. 07/KPPU-L/2007 hal. 2. 
44 Ibid hal. 47.
45 Lihat ibid hlm. 688
46 Putusan PN Jakarta Pusat No. 02/KPPU/2007/PN.JKT.PST.
47 Putusan MA RI No. 496 K/Pdt.Sus/2008.
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terhadap UU No. 5/1999 terkait rencana merger dan akuisisi48.

Sebagian kalangan mempertanyakan kewenangan KPPU dalam menerbitkan 
peraturan pra-notifikasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan membaca Pasal 
29 UU No. 5/1999 yang secara eksplisit menyebutkan ”wajib diberitahukan 
kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.” Dengan kata lain, 
pemberitahuan dilakukan setelah merger dan akuisisi selesai dilaksanakan 
(post-notifikasi), serta wewenang sanksi administratif KPPU yang diatur 
dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e UU No. 5/1999  untuk menetapkan 
pembatalan merger dan akuisisi. 

Pokok masalahnya adalah pengambilalihan saham yang dilakukan oleh 
Qatar Telecom terhadap PT. Indosat dari Indonesia Communication Pte. Ltd 
melalui Asia Mobile Holding yang merupakan anak perusahaan Kelompok 
Usaha Termasek, yang merupakan perusahaan terafiliasi dari Kelompok 
Usaha Temasek. 

Dalam menganalisa hal tersebut, maka terdapat beberapa hal yang perlu 
dijelaskan. Pertama, penjelasan mengenai cross holding atau cross ownership 
yang dalam UU No. 5/1999. Kedua, penjelasan mengenai akuisisi oleh 
perusahaan terafiliasi yang tentu tidak akan lepas dari adanya pengendalian 
oleh perusahaan lain sebagai perusahaan terafiliasi yang mempunyai saham 
sebagai pengendali. 

1. CROSS HOLDING/CROSS OWNERSHIP 
Untuk memahami secara utuh mengenai struktur kepemilikan saham 
yang menjadi pokok bahasan, skema berikut akan membantu untuk 
mempermudahnya.

48 Pada saat ini Pemerintah RI walaupun terlambat 10 tahun lebih, telah menerbitkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 
Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat. PP ini sebagai secondary rule dari Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999. 
Selain itu, atas dasar PP tersebut juga KPPU membuat Pedoman (guidelines) terkait dengan Merger 
dan Akuisisi yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 
sehat. Diantaranya ialah Peraturan KPPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan 
Penggabungan, Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan, Peraturan 
KPPU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Konsultasi Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan 
Pengambilalihan Saham Perusahaan, dan Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham 
Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
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49 Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007 hal. 109. Dapat dilihat pula dalam SingTel Annual Report Tahun 
2002/2003 hal 21.

Skema 1
Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Temasek

Temasek Holdings
(Private) Limited

Singapore 
Technologies 

Telemedia Pte.Ltd.

45,85%

54,15%

51,19%100%

100%

100%

100%

100%

100%

40,77%

44,05% 14,5%

100%

*75%

*65%

*25%

35% 65%

STT 
Communications 

Ltd.

Asia Mobile 
Holding Company 

Pte.Ltd.

Asia Mobile 
Holdings Pte.Ltd.

Singapore 
Telecommunications 

Ltd.

Singapore 
Telecom Mobile 

Pte.Ltd.

Publik

Publik

PT. Indosat Tbk. PT. Telekomunikasi 
Selular

Pemerintah 
Indonesia

Pemerintah 
Indonesia

PT. 
Telekomunikasi 
Indonesia Tbk.

Pemerintah 
Qatar

Qatar Telecom
(Qtel) Q.S.C.

Qtel Investment 
Holdings BSC

Indonesia 
Communications 

Limited

Indonesia 
Communications 

Pte.Ltd.

Sumber: Putusan KPPU Nomor: 07/KPPU-L/2007

Dalam skema tersebut terlihat bahwa Kelompok Usaha Temasek melalui anak 
Singapore Telecommunication (SingTel) menguasai saham PT. Telekomunikasi 
Seluler Indonesia (Telkomsel) sebesar 35% dan secara bersama-sama menguasai 
PT. Indosat melalui Singapore Technologies Telemedia (STT) sebesar 40,8%.

Kelompok Usaha Temasek melalui SingTel mengakuisisi saham Telkomsel 
dari KPN Belanda sebesar 22,3% pada akhir tahun 2001. Kemudian pada 
Juli 2002 SingTel meningkatkan kepemilikan sahamnya dengan mengakuisisi 
kepemilikan Telkom pada Telkomsel menjadi sebesar 35%. Kompensasinya, 
PT. Telkom mengalihkan aset Telkom Mobile ke Telkomsel termasuk lisensi 
penggunaan DCS 180049.  Pada tanggal 15 Desember 2002, STT memenangkan 
tender divestasi sebesar 41,9% kepemilikan saham Indosat yang kemudian 
dimilikinya melalui ICL. Sejak saat itu, mulailah periode kepemilikan silang 
(cross ownership) dalam industri telekomunikasi di Indonesia.
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Jika dilihat dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) 
tidak terdapat pasal yang secara langsung menyinggung tentang kepemilikan silang, 
baik berupa definisi maupun mengenai larangannya. Istilah kepemilikan silang 
hanya dapat ditemui pada bagian penjelasan UU PT tersebut, dimana dinyatakan 
bahwa kepemilikan silang terdiri dari dua jenis yaitu: kepemilikan silang secara 
langsung dan kepemilikan silang secara tidak langsung. Kepemilikan silang secara 
langsung adalah apabila Perseroan A memiliki saham pada Perseroan B secara 
langsung tanpa melalui kepemilikan pada suatu perseroan antara, dan sebaliknya 
Perseroan B memiliki saham pada Perseroan A. Sedangkan kepemilikan silang 
secara tidak langsung adalah kepemilikan saham Perseroan A pada Perseroan B 
melalui satu atau lebih perseroan antara, dan sebaliknya Perseroan B memiliki 
saham pada Perseroan A. Larangan Kepemilikan silang hanya tersirat pada Pasal 
36 UU PT yaitu mengenai saham perseroan. Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri 
maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung 
atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan”. 

Pada penjelasan Pasal 36 Undang-undang PT dinyatakan bahwa larangan tersebut 
termasuk juga larangan kepemilikan silang (cross holding) yang terjadi apabila 
Perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh Perseroan lain yang memiliki 
saham Perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penjelasan 
Pasal 36 ini memang tidak terlalu jelas, karena tidak menyebutkan alasan mengapa 
kepemilikan silang dilarang, pernyataan mengenai hal itu hanyalah bahwa: 

“Pada prinsipnya pengeluaran saham adalah suatu upaya pengumpulan 
modal, maka kewajiban penyetoran atas saham seharusnya dibebankan 
kepada pihak lain. Demi kepastian, Pasal ini (36) menentukan bahwa 
Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri“. 

Akan tetapi kemudian pada larangan tersebut diberikan pengecualian, yaitu 
pada Pasal 36 ayat (2), yang berbunyi:

“Ketentuan larangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh 
berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut Undang-undang PT 
sepanjang cara peralihan saham dilakukan melalui proses hukum (akuisisi) 
maka pengambilalihan saham tersebut secara administratif tidak ada 
hambatan dari sisi yuridis formil. Begitu pula ketika akuisisi terkait dengan 
perusahaan terbuka, para pihak yang melakukan akuisisi wajib mematuhi 
ketentuan UU Pasar Modal salah satu diantaranya ialah kewajiban melakukan 
penawaran tender (tender offer) apabila saham yang diakuisisi melebihi 25%.

Jika melihat ketentuan dalam UU No. 5/1999 maka ketentuan mengenai 
larangan kepemilikan silang saham mayoritas pada bidang usaha yang sama 
terdapat dalam Pasal 27 UU No. 5/ 1999:
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“Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa 
perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang 
sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa 
perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar 
bersangkutan yang sama apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

(1) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 
50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

(2) dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 
lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu.”

Jika merujuk kembali pada penafsiran historis dengan melihat kembali 
memorie van toelichting (notulensi pembahasan undang-undang), khususnya 
pada saat pembahasan Pasal 27 UU No. 5/ 1999, tidak ditemukan adanya 
pembahasan yang cukup komprehensif tentang pengertian saham mayoritas. 
Catatan sejarah ini tidak dapat membantu untuk menjelaskan mengenai 
maksud dari penyusun UU No. 5/ 1999 terhadap istilah “saham mayoritas.”

Jika melihat praktek penerapan cross ownership dapat dilihat praktek di beberapa 
negara lain yang pada umumnya tidak mengatur secara khusus mengenai larangan 
kepemilikan silang (cross ownership) oleh satu pelaku usaha. Pengaturan mengenai 
kepemilikan saham yang ada, pada umumnya merupakan bagian dari analisis 
merger dan akuisisi yang berdampak negatif pada persaingan usaha. Akuisisi 
tercipta antara satu perusahaan dengan perusahaan lain ketika suatu perusahaan 
yang pertama mengakuisisi saham perusahaan kedua dengan jumlah tertentu, 
sehingga dampak persaingan dari akuisisi tersebut perlu dianalisis lebih dalam.

Dalam konteks ini, UU No. 5/ 1999 mempunyai fungsi untuk mencegah agar 
tidak terjadi pemusatan kekuatan ekonomi pada satu perusahaan atau satu 
kelompok usaha tertentu saja. Hal ini tentu saja sejalan dengan tujuan dari 
pembentukan UU tersebut50 dan dalam Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 199951. 

50 Konsideran UU No 5 Tahun 1999 adalah:
a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap 

warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau 
jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan 
ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar; 

c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat 
dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha 
tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik 
Indonesia terhadap perjanjian-perjanjan internasional; 

d. bahwa untuk mewujudan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, atas 
usul inisiatif Dewan perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-Undang Tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

51 Pasal 3 UU No 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa tujuan dari pembentukan undang-undang tersebut adalah:
a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu 

upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga 
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Dalam hal ini, KPPU telah memutuskan akibat dari kepemilikan silang oleh 
Kelompok Usaha Temasek telah melanggar Pasal 27 UU No. 5/ 1999 mengenai 
kepemilikan silang. Putusan KPPU tersebut kemudian dikuatkan oleh Putusan 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung.

Walaupun dalam perkembangannya ketika masih dalam tahap pemeriksaan 
kasasi oleh Mahkamah Agung, STT sebagai perusahaan dalam Kelompok 
Usaha Temasek telah mengalihkan saham PT. Indosat kepada Qatar Telecom. 
Hal ini tentu menurut penulis tidak dapat dilepaskan adanya celah hukum 
yang dimanfaatkan oleh para pihak. Celah hukum tersebut adalah tidak 
adanya “putusan sela” dalam Putusan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan 
larangan melakukan aksi korporasi dalam bentuk apapun. Larangan tersebut 
diantaranya ialah larangan melakukan pengambilalihan atau akusisi saham 
kepada para pihak atau perusahaan lain selama Putusan tersebut belum 
memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewizjde).

Akhirnya ketika Putusan Kasasi MA yang menguatkan Putusan KPPU dan 
Putusan PN Jakarta Pusat dikeluarkan, Putusan KPPU tersebut secara yuridis 
formil sulit untuk dieksekusi lebih lanjut52. Kesulitan tersebut dikarenakan, 
MA menghilangkan diktum ke-4 Putusan KPPU atau Diktum ke-6 Putusan 
PN Jakarta Pusat mengenai perintah divestasi. Selain itu, secara faktual, akibat 
tindakan pengambilalihan saham Indosat oleh Qatar Telecom pada tanggal 6 
Juni 2008 tersebut mengakhiri adanya kepemilikan silang dalam Kelompok 
Usaha Temasek. Dengan kata lain, akibat akusisi saham yang dilakukan oleh 
Qatar Telecom mengakhiri terjadinya kepemilikan silang (cross ownership) 
Kelompok Usaha Temasek pada Indosat dan Telkomsel. 

Menurut pendapat penulis, putusan MA ini juga bersifat pragmatis dan 
prospektif, artinya hanya mengedepankan kemanfaatan hukum dan melihat 
praktek ke depan agar celah hukum yang ada diperbaiki. Dalam pandangan 
penulis, MA berpendapat jika divestasi dilakukan setelah terjadi tindakan 
korporasi berupa pengambilalihan, maka konsekuensinya adalah pembatalan 
akuisisi yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Temasek. Dalam pandangan 
judex juris, menurut penulis, bahwa hal tersebut jauh akan lebih besar 
ongkos ekonominya (economic cost) yang akan ditanggung oleh para pihak. 
Mengingat perintah divestasi berupa pembatalan akusisi tidak bersifat 
business friendly bagi dunia usaha.

menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelakku usaha besar, pelaku 
usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;

c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku; 
dan

d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha
52 Pada tanggal 2 Februari 2011 akhirnya setelah permohonan Peninjauan Kembalinya ditolak Mahkamah 

Agung Perusahaan Kelompok Usaha Temasek melakukan pembayaran denda sebesar Rp. 120 Milyar. 
KPPU menerima pembayaran denda tersebut dan masuk ke kas negara sebagai Setoran Pendapatan 
Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha dengan kode penerimaan 423755.
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Putusan MA tersebut semakin menguatkan teori utilitas yang menekankan 
pentingnya the greatest happiness for the greatest number. Jika suatu 
perbuatan dinilai mendatangkan manfaat paling besar atau yang paling 
membawa dan memajukan kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan 
masyarakat, maka perbuatan tersebut dianggap baik. Sebaliknya, jika 
perbuatan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat, perbuatan itu 
harus dinilai buruk. Konsekuensi perbuatan tersebut memang menentukan 
seluruh kualitas moralnya. Perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi 
tidak menghasilkan apa-apa, menurut teori utilitas tidak pantas disebut baik.

Dari sisi KPPU sendiri, penulis melihat ketidakpuasan atas Putusan kasasi 
ini, akan tetapi secara formil, KPPU tidak mempunyai upaya hukum lain 
setelah kasasi, karena Peninjauan Kembali tidak diatur dalam UU No. 5/ 1999 
maupun dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Tata Cara Penanganan Keberatan atas Putusan KPPU pada Pengadilan Negeri. 

2. AKUISISI SAHAM OLEH PERUSAHAAN TERAFILIASI
Dalam skema 1 tersebut di atas, memperlihatkan gambaran struktur 
kepemilikan saham sebelum terjadinya akuisisi saham PT. Indosat oleh Qatar 
Telecom. Dari skema tersebut terlihat bahwa Kelompok Usaha Temasek 
menguasai 40,77% saham PT. Indosat melalui Asia Mobile Holding Pte Ltd. 
(AMH), yang mana QTel memilki 25% saham pada AMH.  Dengan melihat 
skema tersebut, maka secara tidak langsung QTel merupakan pihak terafiliasi 
dengan Kelompok Usaha Temasek sebagaimana dimaksud dalam Putusan 
KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007. 

Pertanyaan yang patut dikemukakan adalah apakah akuisisi yang dilakukan 
oleh perusahaan yang terafiliasi melanggar UU No. 5/ 1999. Guna menjawab 
hal tersebut layak dikemukakan beberapa hal antara lain: pertama, apakah 
perusahaan yang melakukan pengambilalihan merupakan pemegang saham 
pengendali. Kedua, bagaimanakah hubungan antara induk dan anak perusahaan.

Pertama, suatu perusahaan dapat dikatakan terafiliasi apabila mempunyai 
saham pada perusahaan lain atau perusahaan terkait, atau dapat pula berupa 
kedua perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari perusahaan lain. 
Dalam Pasal 27 UU No.5/1999 tidak dijelaskan secara langsung mengenai 
pemegang saham pengendali. Jika melihat pengertian secara umum pemegang 
saham pengendali adalah yang memiliki saham lebih dari 50% atau biasa 
yang disebut sebagai simple majority. Akan tetapi ketentuan ini akan dengan 
mudah dapat disimpangi dengan menciptakan saham tanpa hak suara dengan 
kepemilikan di atas 50%.

Merujuk pada Peraturan Bapepam Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan 
Perusahaan Terbuka, maka pemegang saham pengendali itu merupakan 
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pemegang saham yang menguasai 25% saham atau sebaliknya dapat 
membuktikan bahwa ia bukan pengendali. Sedangkan dalam Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada 
Perbankan Indonesia mengatur bahwa yang dimaksud dengan pemegang 
saham pengendali adalah badan hukum dan atau orang perseorangan yang 
memiliki saham bank sebesar 25%.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka pengertian ”saham mayoritas” yang 
paling tepat untuk Pasal 27 UU No. 5/ 1999 adalah adanya kendali yang dimiliki 
oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain. Dari sisi besaran secara 
kuantitatif tidak ada nilai mutlak yang dapat ditentukan untuk menyimpulkan 
adanya kendali. Kepemilikan saham dengan voting rights di atas 50% hampir 
dapat dipastikan memberikan kendali kepada pemiliknya (positive control). 
Kepemilikan saham di bawah 50% namun di atas 25% hampir dipastikan 
memberikan kemampuan pemiliknya untuk menghalangi keputusan-keputusan 
strategis yang memerlukan persetujuan mayoritas khusus (negative control).

Kedua, bagaimana hubungan antara induk perusahaan dengan anak 
perusahaan. Doktrin separate legal entity menegaskan setiap perusahaan 
merupakan badan hukum yang terpisah satu dengan yang lainnya. Dalam 
perkembangannya, doktrin tersebut dapat diterobos dengan berkembangnya 
doktrin piercing the corporate viel, guna menerobos tanggung jawab mutlak 
pemegang saham dengan tujuan melindungi kepentingan pemegang saham 
lain yang beritikad baik.

Salah satu pendekatan yang diterapkan dalam melihat hubungan antara 
induk perusahan dan anak perusahaan adalah teori Single Economic Entity 
Doctrine. Teori tersebut memandang hubungan induk dan anak perusahaan, 
dimana anak perusahaan tidak memiliki independensi untuk menentukan 
arah kebijakan perusahaan sebagai satu kesatuan entitas ekonomi53. 

Derajat independensi anak perusahaan dapat dilihat dari berbagai faktor, 
antara lain kendali induk perusahaan terhadap direksi anak perusahaan, 
keuntungan yang dinikmati oleh induk perusahaan dari anak perusahaan, 
dan kepatuhan anak perusahaan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh 
induk perusahaan misalnya terkait dengan pemasaran dan investasi54. Hal ini 
juga senada dengan Ray August yang menegaskan bahwa doktrin separate 
legal entity dapat diterobos dengan beberapa persyaratan antara lain: the 
controlled company, the alter ego company, dan asumption of liability55.

Konsekuensi dari penerapan Single Economic Entity Doctrine ini adalah pelaku 
usaha dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh 
pelaku usaha lain dalam satu kesatuan ekonomi, meskipun pelaku usaha yang 

53 Alison Jones and Brenda Sufrin, op.cit.  hal 123.
54 Ibid. hal 135.
55 Ray August, op.cit. hal 46.
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pertama beroperasi di luar yurisdiksi hukum persaingan usaha suatu negara, 
sehingga hukum persaingan usaha dapat bersifat ekstrateritorial.

Dalam konteks pengambilalihan saham PT. Indosat oleh Qatar Telecom. 
Dapat dilihat sebagai berikut, Qatar Telecom yang memiliki saham pada AMH 
sebanyak 25% (Skema. 1) maka secara tidak langsung Qatar Telecom juga 
menguasai 10% saham pada PT. Indosat. Artinya unsur perusahaan terafiliasi 
menjadi terpenuhi, karena Qatar Telecom juga bersama-sama dengan STT 
memiliki PT. Indosat melalui AMH. Dengan adanya pengambilalihan saham 
tersebut, maka dengan demikian terjadi perubahan struktur kepemilikan 
saham pasca akuisisi seperti terlihat dalam skema  berikut:

Skema 2
Struktur Kepemilikan Saham PT INDOSAT PAsca Akuisisi

QATAR TELECOM
(QTEL) S.P.C.

QATAR SOUTH 
EAST ASIA

INDONESIA 
COMMUNICATION

Pte.Ltd.

PT. INDOSAT Tbk.

PEMERINTAH 
RIPUBLIK

INDONESIA 
COMMUNICATION

LIMITED

100%

100% 100%

39,96%0,85%

14,29%

44,9%

Sumber: Dokumen Propektus Penawaran Tender QTel

Dalam perspektif UU No. 5/ 1999, KPPU dapat melakukan penilaian 
(assesment) terhadap tindakan pengambilalihan saham PT. Indosat oleh Qatar 
Telecom dari STT sebagai Kelompok Usaha Temasek, yang dalam Putusan 
Perkara Nomor 07/KPPU-L/2007 sebelumnya diperintahkan oleh KPPU untuk 
melakukan divestasi. Tentu hasil penilaian tersebut harus objektif dengan 
tetap menjunjung tinggi asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum 
berlandaskan persaingan usaha yang sehat dan kesetaraan bagi setiap pihak 
dan warga negara untuk dapat melakukan kegiatan usaha dan ekonomi.
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Bab IV
PENUTUP

Akuisisi saham oleh perusahaan terafiliasi yang dapat menyebabkan 
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah akuisisi yang 
mengakibatkan semakin meningkatnya konsentrasi penguasaan pasar dan 
posisi dominan perusahaan tersebut. Kondisi demikian mengarah kepada 
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Cara menentukan 
apakah Pengambilalihan saham yang dilakukan perusahaan terafiliasi dapat 
menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 
sehat, dapat dilihat dari 2 aspek yaitu: Pertama, apakah perusahaan yang 
melakukan pengambilalihan merupakan pemegang saham pengendali. Kedua, 
bagaimanakah hubungan antara induk dan anak perusahaan.

Tentu tidak semua akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan terafiliasi dapat 
menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU No. 5/ 1999. Jika menilik praktek 
pengendalian merger dan akusisi di AS, dalam Section 7 Clayton Act tidak 
hanya mengatur akuisisi saham pengendali namun juga akuisisi sebagian saham 
dari perusahaan lain yang dapat mengurangi persaingan atau mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli. Section 7 Clayton Act memberi pengecualian 
terhadap akuisisi saham yang hanya bertujuan untuk investasi semata56. 

KPPU harus melakukan penilaian yang sifatnya menyeluruh sebelum KPPU 
mengeluarkan notifikasi apakah suatu akuisisi dapat dilanjutkan atau tidak 
dengan tidak melanggar UU No. 5/ 1999. Oleh karena itu, dalam konteks ini, 
himbauan KPPU memang sangat tepat, agar para pelaku usaha yang akan 
melakukan penggabungan dan pengambilalihan dapat menyampaikannya 
terlebih dahulu kepada KPPU (pra-notifikasi). Menurut penulis, KPPU menyadari 
jika penilaian dilakukan setelah akuisisi, dan hasil penilaian tersebut ternyata 
melanggar UU No. 5/ 1999, maka KPPU berwenang untuk membatalkan tindakan 
akuisisi yang telah terjadi. Apabila ini terjadi, tentu pelaku usaha tidak hanya 
menanggung biaya ekonomi yang sangat besar, tetapi juga akan menciptakan 
ketidakpastian bagi para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi.

56 Jon B. Dubrow, Challenging The Economic Insentives Analysis of Competitive Effects in Acquisitions of 
Passive Minority Equity Interests, Antitrust Law Journal, 2001, hal 120-121.
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Bab I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
LEMBAGA PENGAWAS PERSAINGAN yang ada di seluruh dunia sangat 
concern terhadap tiga isu besar yang terdapat di dalam regulasi persaingannya, 
yaitu: monopoli, kartel, dan merger. Khusus untuk merger, mereka membuat 
regulasi tersendiri atau khusus yang sering dinamakan merger control. Hingga 
saat ini, tidak kurang dari 64 (enam puluh empat) negara sudah mempunyai 
regulasi terkait merger, termasuk Indonesia.

Contohnya di Europian Union (EU), peningkatan konsentrasi industri sebagai 
akibat dari merger dan akuisisi berdampak pada dinamika persaingan pasar. 
Hal tersebut yang melatar belakangi Komisi Pengawas Persaingan di Eropa 
mengeluarkan Peraturan Merger EU pada tahun 1989. Peraturan tersebut 
mempersyaratkan adanya evaluasi atau penilaian mengenai kompetensi 
Komisi Eropa dalam mengawasi merger sebagai upaya pengambilan 
keputusan clearance atau no clearance dari suatu merger.

Merger merupakan tindakan/aksi korporasi dengan cara ekspansi eksternal 
perusahaan yang bertujuan untuk mengembangkan bisnis/usahanya dalam 
rangka meningkatkan keuntungan atau profit perusahaan dan mencapai 
efisiensi. Dengan terciptanya efisiensi di dalam internal perusahaan, 
diharapkan konsumen dapat menikmati harga yang lebih murah dengan 
kualitas yang lebih baik. Namun dari sisi persaingan, merger berpotensi untuk 
menciptakan posisi dominan yang dapat mengganggu persaingan.

Terdapat 3 (tiga) bentuk merger yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:
1. Merger horizontal, yaitu merger yang dilakukan oleh pelaku usaha yang 

memiliki jenis usaha yang sama;
2. Merger vertikal, yaitu merger yang dilakukan oleh pelaku usaha yang 

berada dalam tahapan-tahapan proses produksi/dalam alur produksi yang 
berurutan/dalam tingkat operasional yang berbeda;

3. Konglomerasi, yaitu merger oleh beberapa pelaku usaha yang memiliki 
jenis usaha berbeda-beda yang menghasilkan berbagai produk berbeda-
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beda yang secara entitas hukum tidak terkait satu sama lain.

Pelaku usaha seperti layaknya organisasi, terus mengembangkan diri dan 
terus mencari bentuk keseimbangan untuk meningkatkan performa kinerjanya 
dalam upaya meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, terdapat beberapa 
metode yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usahanya selain dengan 
melakukan merger. Metode-metode tersebut antara lain1:

1. Akuisisi, yaitu pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh 
kelompok investor. Akuisisi sering digunakan untuk menjaga ketersediaan 
pasokan bahan baku atau jaminan produk akan diserap oleh pasar.

2. Hostile Take Over (Pengambil Alihan Secara Paksa), yaitu suatu tindakan 
akuisisi yang dilakukan secara paksa yang biasanya dilakukan dengan cara 
membuka penawaran atas saham perusahaan yang ingin dikuasai di pasar 
modal dengan harga di atas harga pasar. Pengambilalihan secara paksa 
biasanya diikuti oleh pemecatan karyawan dan manajer untuk diganti 
orang baru untuk melakukan efisiensi pada operasional perusahaan.

3. Leverage Buyout, yaitu teknik pengusaan perusahaan dengan metode pinjaman 
atau utang yang digunakan pihak manajemen untuk membeli perusahaan lain. 
Terkadang suatu perusahaan target dapat dimiliki tanpa modal awal yang besar.

Dalam era persaingan global, pelaku usaha dituntut untuk mengembangkan 
usahanya. Tak heran aktifitas merger dan akuisisi di Indonesia meningkat 
dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan ekonomi. 

Banyaknya pelaku usaha yang melakukan merger dan akuisisi telah disadari 
oleh Lembaga Pengawas Persaingan dapat merubah konsentrasi pada pasar 
bersangkutan. Oleh karena itu, suatu Undang-undang Persaingan Usaha 
yang efektif tidak cukup hanya memerangi perjanjian kartel dan perilaku 
penyalahgunaan perusahaan-perusahaan yang menguasai pasar, tetapi perlu 
juga memerangi konsentrasi yang berlebihan dari kekuasaan ekonomi2. 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengemban amanat Undang-
undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999). Sebagai pemegang amanat, KPPU 
diberikan beberapa kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu 
kewenangan tersebut adalah melakukan penilaian terhadap Penggabungan, 
Peleburan, dan Pengambilalihan yang dapat mengakibatkan terjadinya 
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana 
tertuang di dalam Pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1999. Kedua Pasal 
tersebut memerintahkan adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur 

1 http://organisasi.org/macam_jenis_serta_pengertian_ekspansi_bisnis_merger_akuisisi_hostile_take_
over_dan_leverage_buyout (10 September 2010).

2 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat, GTZ.
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lebih lanjut mengenai tata cara Pemberitahuan Pelaksanaan Penggabungan 
atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham.

Setelah 11 (sebelas) tahun berlakunya UU No. 5 Tahun 1999, akhirnya pada tanggal 
20 Juli 2010 telah disahkan dan diberlakukan secara efektif Peraturan Pemerintah 
No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 
Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010).

Berbeda dengan merger control yang dimiliki oleh Lembaga Pengawas 
Persaingan dari negara-negara lain yang mengatur merger dan akuisisi 
secara pra notifikasi, PP No. 57 Tahun 2010 mengatur Penggabungan atau 
Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham secara post notifikasi. 
Hal ini tentu saja didasarkan pada perintah di dalam Pasal 28 dan 29 UU 
No. 5 Tahun 1999 yang menyebutkannya demikian. 

Oleh karena PP No. 57 Tahun 2010 sifatnya post notifikasi, maka kewenangan 
KPPU adalah menerima pemberitahuan wajib secara tertulis atas Penggabungan, 
Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang telah 
berlaku efektif secara yuridis (telah bergabung secara hukum Perseroan Terbatas).

Upaya untuk menjalankan ketentuan PP No. 57 Tahun 2010 secara komprehensif, 
maka KPPU membuat ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai:

1. Formulir Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan Usaha, atau 
Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010 yang 
telah disahkan dan berlaku efektif tanggal 20 Agustus 2010);

2. Konsultasi Penggabungan, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan 
Saham Perusahaan (Perkom No. 11 Tahun 2010 yang telah disahkan dan 
berlaku efektif tanggal 20 Agustus 2010). Perkom ini merupakan pengganti 
Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra Notifikasi Penggabungan, 
Peleburan, dan Pengambilalihan (Perkom No. 1 Tahun 2009); dan

3. Pedoman PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan 
Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan 
Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ketiga ketentuan yang dikeluarkan oleh KPPU ini diharapkan mampu 
menjelaskan lebih terperinci sehinga tidak memberikan penafsiran ganda 
pada pelaku usaha dan stake holder yang berkepentingan terhadapnya.

Seperti kita ketahui, sebelum dikeluarkannya PP No. 57 Tahun 2010 dan 
dalam upaya mengisi kekosongan hukum terkait merger dan akuisisi, KPPU 
mengeluarkan Perkom No. 1 Tahun 2009 yang diberlakukan pada tanggal 
13 Mei 2009. Perkom ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan yang 
membahas mengenai: (1) Penggabungan, Peleburan, dan atau Pengambilalihan 
seperti apa yang bisa dinotifikasikan kepada Komisi; (2) Prosedur pra 
notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan atau Pengambilalihan; dan (3) 
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Aspek-aspek yang akan dinilai oleh Komisi dalam memberikan pendapatnya.

Selama kurun waktu ±1 tahun semenjak Perkom No. 1 Tahun 2009 diberlakukan, 
pelaku usaha terbiasa menggunakan Perkom ini untuk melakukan pra notifikasi 
kepada KPPU, namun semenjak PP No, 57 Tahun 2010 berlaku, maka KPPU 
dan pelaku usaha harus menyesuaikan diri dengan ketentuan PP ini.

Terdapat beberapa perbedaan diantara ketentuan PP No. 57 Tahun 2010 
dengan Perkom No. 1 Tahun 2009. Untuk mengetahui perbedaan tersebut, 
terutama mengenai prosedur atau langkah-langkah penilaian yang dilakukan 
KPPU terhadap pra notifikasi/Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan 
Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham, maka tulisan ini akan mengupas 
lebih dalam terkait penjelasan prosedur diantara ketentuan Perkom No. 1 
Tahun 2009 dengan PP No. 57 Tahun 2010. 

Mengingat pentingnya pengukuran konsentrasi pasar dalam sebuah 
penilaian Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau 
Pengambilalihan Saham, maka Penulis akan memfokuskan diri pada penjelasan 
terkait perhitungan konsentrasi pasar tersebut. Pengukuran konsentrasi pasar 
berdasarkan Perkom No. 1 Tahun 2009 dilakukan pada tahap Penilaian Awal, 
sedangkan pengukuran konsentrasi pasar berdasarkan PP No. 57 Tahun 2010 
terdapat pada tahap penilaian (secara keseluruhan) karena PP No. 57 Tahun 
2010 tidak mengenal istilah Penilaian Awal dan Penilaian Menyeluruh.

B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 
dirumuskan adalah:
1. Bagaimana prosedur atau langkah-langkah pra notifikasi sampai 

pada Penilaian Awal yang dilakukan KPPU terhadap pra notifikasi 
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham 
berdasarkan ketentuan Perkom No. 1 Tahun 2009; dan 

2. Bagaimana prosedur atau langkah-langkah pemberitahuan sampai pada 
Penilaian Konsentrasi Pasar yang dilakukan KPPU terhadap Pemberitahuan 
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham 
berdasarkan PP No. 57 Tahun 2010.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN
1. Tujuan Penulisan
 Tujuan penulisan adalah memberikan pemahaman terkait perbedaan prosedur 

atau langkah-langkah pra notifikasi/pemberitahuan sampai pada penilaian 
yang dilakukan KPPU terhadap pra notifikasi/pemberitahuan Penggabungan 
atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham berdasarkan 
ketentuan Perkom No. 1 Tahun 2009 dengan PP No. 57 Tahun 2010.
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2. Manfaat Penulisan

1. Bagi KPPU
 Sebagai bahan sosialisasi berupa pemberian informasi yang transparan 

kepada masyarakat (secara umum) dan stakeholders (secara khusus) 
terkait adanya perbedaan prosedur atau langkah-langkah pra notifikasi/
pemberitahuan sampai pada penilaian yang dilakukan KPPU terhadap 
pra notifikasi/pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan 
Usaha atau Pengambilalihan Saham berdasarkan ketentuan Perkom 
No. 1 Tahun 2009 dan PP No. 57 Tahun 2010.

2. Bagi Pelaku Usaha/Konsultan Hukum
 Agar pelaku usaha mengetahui perbedaan prosedur atau langkah-langkah 

pra notifikasi/pemberitahuan sampai pada penilaian yang dilakukan 
KPPU terhadap pra notifikasi/ pemberitahuan Penggabungan atau 
Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham diantara ketentuan 
Perkom No. 1 Tahun 2010 dengan PP No. 57 Tahun 2010. Diharapkan 
mereka mampu melakukan self assesment dan ikut berperan aktif dalam 
mencegah adanya kemungkinan Penggabungan atau Peleburan Badan 
Usaha atau Pengambilalihan Saham yang dapat mengakibatkan praktik 
monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

3. Bagi Penulis
 Sebagai bahan pembelajaran aktif dalam menangani pemberitahuan 

Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan 
Saham berdasarkan ketentuan PP No. 57 Tahun 2010.

D. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I  membahas mengenai latar belakang penulisan, yaitu fenomena 

banyaknya kasus Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau 
Pengambilalihan Saham yang telah terjadi di Indonesia dan mengingat 
pentingnya untuk memiliki regulasi terkait permasalahan tersebut. 

BAB II merupakan metode penelitian atau kerangka teori yang menguraikan 
mengenai pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan 
deskriftif.

BAB III merupakan inti dari penulisan, yaitu pembahasan mengenai perbedaan 
prosedur atau langkah-langkah penilaian yang dilakukan KPPU 
terhadap pra notifikasi/pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan 
Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham berdasarkan ketentuan 
Perkom No. 1 Tahun 2009 dengan PP No. 57 Tahun 2010.

BAB IV adalah penutup yang berisikan mengenai kesimpulan beserta saran 
dari Penulis.
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Bab II
METODE PENELITIAN

A. SUMBER DATA
Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan data sekunder, yaitu 
data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data yang berasal dari 
Media Massa. Pemilihan sumber data tersebut didasarkan pada pertimbangan 
keterbatasan waktu yang dimiliki oleh penulis dalam mengumpulkan bahan 
pendukung kelengkapan tulisan.

B. METODE PENGUMPULAN DATA
Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode kuantitatif yaitu 
dokumentasi dimana Penulis hanya mengumpulkan data yang telah ada 
sebelumnya. 

C. METODE ANALISA
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana hasil 
penelitian beserta analisanya diuraikan dalam bentuk narasi. 

D. RUANG LINGKUP PENELITIAN
Penulisan dibatasi pada:

1. Prosedur atau langkah-langkah pra notifikasi sampai pada Penilaian 
Awal yang dilakukan KPPU terhadap pra notifikasi Penggabungan 
atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham berdasarkan 
ketentuan Perkom No. 1 Tahun 2009; dan 

2. Prosedur atau langkah-langkah pemberitahuan sampai pada Penilaian 
Konsentrasi Pasar yang dilakukan KPPU terhadap Pemberitahuan 
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham 
berdasarkan PP No. 57 Tahun 2010.
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Bab III
PEMBAHASAN

A. PERKOM NO. 1 TAHUN 2009
Perkom No. 1 Tahun 2009 merupakan peraturan yang dibuat oleh Komisi 
dalam upaya mengisi kekosongan hukum terkait merger dan akuisisi sebelum 
adanya PP No. 57 Tahun 2010. Perkom ini merupakan petunjuk pelaksanaan 
yang hanya menjelaskan mengenai pra notifikasi yaitu pemberitahuan yang 
bersifat sukarela oleh pelaku usaha yang akan melakukan Penggabungan 
atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham untuk memperoleh 
pendapat Komisi mengenai dampak yang ditimbulkan dari rencana 
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan.

Pra notifikasi dapat dilakukan setelah terdapat perjanjian atau kesepakatan 
atau nota kesepahaman atau dokumentasi tertulis lainnya diantara para 
pihak yang menyatakan adanya rencana untuk melakukan penggabungan 
atau peleburan perusahaan atau pengambilalihan3.

1. Kriteria Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau 
Pengambilalihan Saham yang Dapat Dinotifikasikan

 Sebelum melakukan pra notifikasi, pelaku usaha yang hendak melakukan 
pra notifikasi harus memenuhi 2 (dua) ketentuan persyaratan pra notifikasi, 
yaitu: memenuhi definisi merger dan akuisisi; dan memenuhi notification 
threshold sesuai dengan ketentuan Perkom No. 1 Tahun 2009.

1. Definisi merger dan akuisisi

 Definisi dari merger dan akuisisi yang digunakan adalah definisi yang 
sesuai dengan ketentuan Perkom No. 1 Tahun 2009, yaitu merger yang 
merupakan tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan:

1. Terciptanya konsentrasi kendali dari beberapa pelaku usaha 
yang sebelumnya independen kepada satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha; atau 

3 Pasal 5 Angka 1 Perkom No. 1 Tahun 2009
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2. Beralihnya satu kendali dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha 
lainnya yang sebelumnya masing-masing independen sehingga 
menciptakan konsentrasi pengendalian atau konsentrasi pasar.

 Hal yang perlu diperhatikan dari definisi merger ini adalah tindakan 
pelaku usaha yang hendak melakukan Penggabungan atau Peleburan 
Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham atas bergabungnya 
perusahaan yang independen atau tidak terafiliasi.

 Pengertian afiliasi dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 angka 1 
Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU No. 8 
Tahun 1995), yang menyebutkan:

Pasal 1 angka 1. Afiliasi adalah:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai 
derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris 
dari Pihak tersebut;

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau 
lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;

d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak 
langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik 
langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau

f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

 Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah 
kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, 
dengan cara apa pun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan, 
sedangkan yang dimaksud dengan “pemegang saham utama” adalah 
pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki 
sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) hak suara dari 
seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu 
Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan 
oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BPPM).

 KPPU memperhatikan definisi dan penjelasan “pengendalian” 
berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995. Namun, KPPU memiliki besaran 
persentase saham sendiri untuk “pengendalian”, yaitu dikuasainya 
sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima per seratus) saham 
dengan hak suara (voting share). Pemahaman atas definisi ini penting 
untuk menentukan transaksi pengambilalihan saham yang dapat 
dinotifikasikan, yaitu pengambilalihan saham yang menyebabkan 
beralihnya kendali perusahaan dari pemilik lama perusahaan yang 
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diakuisisi kepada pemilik baru perusahaan yang mengakuisisi dan 
mengakibatkan kedua perusahaan atau kedua kelompok usaha tersebut 
memenuhi batasan nilai penjualan atau nilai aset atau pangsa pasar 
yang dapat dinotifikasikan kepada KPPU. 

 Beralihnya kendali perusahaan dapat pula dilakukan melalui 
pengambilalihan aset. Dalam hal peralihan/perpindahan kendali 
perusahaan yang dapat dinotifikasikan kepada KPPU yaitu pengambilalihan 
aset yang digunakan untuk melakukan salah satu kegiatan usaha utama 
perusahaan atau aset utama perusahaan atau aset yang penting bagi 
perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha yang memberikan kendali 
secara faktual terhadap siapapun yang menguasai aset tersebut. 

 Aset utama antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dapat 
berbeda-beda sesuai dengan jenis usahanya. Misalnya aset utama untuk 
perusahaan air minum adalah infrastruktur yang berupa: jaringan 
perpipaan air minum, hidran, sambungan, meteran, jaringan perpipaan 
air limbah, unit pengelolaan, stasiun pompa, reservoir dan lain-lain.

2. Notification threshold sesuai dengan ketentuan Perkom No. 1 
Tahun 2009

 Selain harus memenuhi definisi merger dan akuisisi yang terdapat di 
dalam Perkom No. 1 Tahun 2009, pelaku usaha yang hendak melakukan 
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan 
Saham harus memenuhi notification threshold, yaitu sebagai berikut:

1. Nilai asset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi 
Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau 

2. Nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan 
melebihi Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); atau

3. Mengakibatkan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% (lima 
puluh persen) di pasar bersangkutan.

 Sedangkan untuk industri jasa keuangan (bank dan non-bank) berlaku 
ketentuan:

1. Nilai asset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi 
Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah); atau 

2. Nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan 
melebihi Rp 15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah); atau

3. Mengakibatkan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% (lima 
puluh persen) di pasar bersangkutan.

 Nilai aset yang dihitung sebagai threshold adalah jumlah dari nilai 
aset tahun terakhir yang telah diaudit (biasanya diaudit pihak ketiga) 
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hasil Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan 
Saham dari dari masing-masing pihak yang melakukan merger. Jika 
terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai aset tahun terakhir 
dengan nilai aset tahun sebelumnya (perbedaannya lebih besar dari 
30%) maka nilai aset yang dihitung adalah nilai aset hasil perhitungan 
rata-rata dari laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir. 

 Nilai penjualan yang dihitung sebagai threshold adalah jumlah dari nilai 
penjualan tahun terakhir yang telah diaudit (biasanya diaudit pihak ketiga) 
hasil Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan 
Saham dari masing-masing pihak yang melakukan merger. Jika terdapat 
perbedaan yang signifikan antara nilai penjualan tahun terakhir dengan 
nilai penjualan tahun sebelumnya (perbedaannya lebih besar dari 
30%), maka nilai penjualan yang dihitung adalah nilai penjualan hasil 
perhitungan rata-rata dari laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir. 

 Ukuran threshold berdasarkan pangsa pasar hasil Penggabungan atau 
Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham yang mengakibatkan 
penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% (lima puluh persen) di pasar 
bersangkutan sulit untuk diterapkan. Hal tersebut dikarena tidak semua 
pelaku usaha mempunyai informasi yang cukup dan akurat terkait pangsa 
pasarnya sendiri dan pangsa pasar pesaingnya. 

 Pangsa pasar dihitung dari penggabungan pangsa pasar tahun terakhir 
pelaku usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan 
Usaha atau Pengambilalihan Saham. Jika terdapat perbedaan yang 
signifikan antara pangsa pasar tahun terakhir dengan pangsa pasar 
tahun sebelumnya (perbedaannya lebih besar dari 10%) maka pangsa 
pasar yang dihitung adalah pangsa pasar hasil perhitungan rata-rata.

 Terdapat perbedaan perhitungan threshold untuk pra notifikasi  
penggabungan atau peleburan badan usaha dengan perhitungan 
threshold untuk pra notifikasi pengambilalihan saham. Hal ini tidak 
terlepas dari skema Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau 
Pengambilalihan Saham yang akan dilakukan oleh pelaku usaha.

2. Pra Penilaian Awal
 Sebelum dilakukan proses Penilaian Awal, harus dipastikan bahwa pelaku 

usaha yang hendak melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha 
atau pengambilalihan saham telah mengisi formulir notifikasi dengan benar 
dan memberikan dokumen yang lengkap untuk kebutuhan Penelitian Awal.

 Terdapat 2 (dua) bentuk formulir yang dikeluarkan KPPU, yaitu:

1. Formulir pra notifikasi penggabungan atau peleburan badan usaha 
(Form M). Formulir M diperuntukan untuk pelaku usaha yang hendak 
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melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha. Biasanya 
hanya diisi oleh pelaku usaha yang menerima penggabungan sehingga 
hanya terdapat satu formulir untuk satu rencana penggabungan atau 
peleburan badan usaha. 

2. Formulir pra notifikasi pengambilalihan (Form A). Formulir A diperuntukan 
untuk pelaku usaha yang hendak melakukan pengambilalihan. Biasanya 
hanya diisi oleh pelaku usaha yang mengambilalih sehingga hanya 
terdapat satu formulir untuk satu rencana pengambilalihan. 

 Setelah proses penyampaian pra notifikasi selesai dilakukan, tahap 
berikutnya yang dilakukan KPPU adalah memberikan nomor referensi dan 
melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan informasi dalam pengisian 
formulir pra notifikasi.

 Nomor referensi yang diberikan terhadap formulir pra notifikasi sangat 
sederhana dan mudah dimengerti. Misalnya: A0110, dengan makna A 
untuk Akuisisi (pengambilalihan), 01 untuk urutan pertama pra notifikasi 
ke KPPU, dan 10 untuk menunjukan tahun. Apabila dibaca secara harfiyah 
menjadi pra notifikasi pengambilalihan saham pertama di tahun 2010.

 Di dalam formulir pra notifikasi Perkom No. 1 Tahun 2009 diminta pula 
beberapa dokumen pendukung yang harus disertakan kepada KPPU, yaitu: 

1. Surat Kuasa;
2. Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Company Profile;
4. Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir;
5. Skema Kepemilikan Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIT) terhadap 

perusahaan;
6. Dokumen Rencana Pengambilalihan; dan
7. Lampiran-lampiran lain yang dibutuhkan.

 Pada saat dokumen-dokumen tersebut di atas telah di lengkapi, maka 
KPPU mengeluarkan surat kelengkapan dokumen dimana didalamnya 
memuat pernyataan telah menerima dokumen pra notifikasi secara lengkap 
dan memenuhi syarat administrasi.

 Dalam tahap ini tidak menutup kemungkinan KPPU akan mengundang 
pelaku usaha yang melakukan pra notifikasi untuk melakukan klarifikasi. 
Tujuannya adalah untuk memperoleh keterangan atas kebenaran data 
di dalam formulir atau untuk memperoleh tambahan informasi di luar 
dokumen-dokumen yang telah diberikan.

 Dalam menangani pra notifikasi, sering kali pelaku usaha penerima 
penggabungan atau pelaku usaha pengambilalih tidak dapat memberikan 
informasi yang akurat dari pelaku usaha yang menggabungkan diri atau 
yang diambilalihnya. Tidak jarang KPPU meminta data dan informasi 
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secara terpisah-pisah. Hal ini tentu saja sangat beralasan, karena rencana 
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham 
bisa saja batal (gagal karena tidak mencapai kesepakatan harga atau karena 
alasan-alasan lain) sehingga para pelaku usaha ini masih saling menjaga 
kerahasiaan perusahannya.

 Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Perkom No. 1 Tahun 2009, KPPU 
akan melakukan Penilaian Awal dalam jangka waktu selambat-lambatnya 
30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat 
pernyataan dokumen lengkap.

3. Penilaian Awal
 Berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 2 Perkom No. 1 Tahun 2009, Penilaian 

awal dilakukan untuk menilai ada tidaknya kekhawatiran praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat akibat dari rencana penggabungan 
atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham berdasarkan 
pengukuran derajat konsentrasi pada pasar bersangkutan. Jadi berdasarkan 
ketentuan tersebut, fokus utama dari penilaian awal adalah konsentrasi 
pada pasar bersangkutan. Sebagai perbandingan, dalam hukum pengawasan 
terhadap penggabungan di Eropa maupun Jerman, “Konsentrasi” 
merupakan fokus utama yang mendasari semua usaha pengawasan. 

 Dalam menghitung konsentrasi pasar tidak bisa terlepas dari penetuan 
pasar bersangkutan. Oleh karena itu, KPPU akan menentukan pasar 
bersangkutan terlebih dahulu sebelum memulai analisa apapun dalam 
tahap penilaian awal ini.

1. Penentuan Pasar Bersangkutan

Pasar bersangkutan berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar 
Bersangkutan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 (”Pedoman Pasar 
Bersangkutan”) adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau 
daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa 
yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.

Pasar bersangkutan memiliki 2 (dua) aspek utama, yaitu: pasar geografis 
dan pasar produk. Pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah 
pemasaran tertentu dalam hukum persaingan usaha dikenal sebagai 
pasar geografis. Sedangkan barang dan atau jasa yang sama atau sejenis 
atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut dikenal sebagai pasar 
produk. Di dalam menentukan pasar produk, hal yang harus diperhatikan 
adalah indikator harga dan karakteristik atau kegunaan produk.

Penentuan definisi pasar bersangkutan menjadi hal paling mendasar 
dalam Penilaian Awal. Pendekatan yang paling sering digunakan oleh 
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KPPU adalah pendekatan dengan menggunakan elastisitas permintaan 
dan penawaran.

2. Pangsa Pasar 

Pangsa pasar adalah presentase nilai jual atau nilai beli barang atau 
jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan 
dalam tahun kalender tertentu.

Dalam upaya mendapatkan data dengan akurat dan valid terkait pangsa 
pasar, KPPU meminta pelaku usaha untuk mengisi persentase pangsa 
pasar dalam formulir pra notifikasinya. Apabila pelaku usaha yang 
hendak melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau 
Pengambilalihan Saham memberikan data pangsa pasarnya dan KPPU 
sependapat dengan penentuan pasar bersangkutannya, maka data pangsa 
pasar dari pelaku usaha tersebut sudah cukup dapat dijadikan dasar 
perhitungan konsentrasi pasar. Akan tetapi pada kenyataannya, sering 
sekali KPPU tidak sependapat dalam penentuan pangsa pasar yang 
ditentukan oleh pelaku usaha, sehingga harus menghitung sendiri pangsa 
pasar pelaku usaha tersebut berdasarkan unit penjualan atau pendapatan 
penjualan atau membandingkan pendapatan individual suatu perusahaan 
dengan pendapatan total industri di pasar bersangkutan yang sama.

3. Perhitungan Nilai Konsentrasi Pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam 
suatu pasar/industri. Alat ukur yang umum dipergunakan untuk 
menghitung konsentrasi pasar adalah Concentration Ratio (CR) dan 
Herfindhal-Hirschman Iindex (HHI). KPPU menggunakan HHI untuk 
menilai Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan 
Saham, namun apabila tidak dimungkinkan untuk digunakan sebagai 
alat perhitungan, maka KPPU akan menggunakan CR.

A. Concentration Ratio (CR)

CR atau rasio konsentrasi merupakan persentase dari output 
industri yang dimiliki oleh beberapa perusahaan besar. CR untuk 
“n” perusahaan besar dalam suatu industri dapat dihitung dengan 
menjumlahkan total pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan besar 
tersebut. CR dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

Dimana Si adalah pangsa pasar dari perusahaan i.

Perhitungan CR paling tepat untuk industri dengan produk 
homogen, karena mampu menjelaskan distribusi kumulatif dari 
penjualan atau sama dengan market share. 
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CR yang umum dipergunakan adalah four-firm concentration ratio 
atau CR4. CR4 mengambarkan total pangsa pasar yang dimiliki 
oleh empat perusahaan terbesar dalam suatu industri. 

CR4 = S1 + S2 + S3 + S4

Salah satu acuan yang dapat dipergunakan untuk mengklasifikasi 
industri dengan CR4 adalah sebagai berikut4:
- CR4 = 0, perfect competition
- 0 < CR4 < 40, effective competition atau monopolistic competition
- 40 <= CR4 < 60, loose oligopoly atau monopolistic competition
- 60 <= CR4, tight oligopoly atau dominant firm with a competitive fringe
- 90 <= CR1, effective monopoly (mendekati monopoly) atau 

dominant firm with a competitive fringe

Kelemahan menggunakan CR dalam perhitungan pangsa pasar 
adalah hasil perhitungan tidak dapat menunjukkan tingkat 
dominansi dari suatu perusahaan di dalam pasar.

B. Herfindhal-Hirschman Iindex (HHI)

HHI dihitung dengan menjumlahkan kuadrat pangsa pasar setiap 
perusahaan dalam suatu industri. HHI dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus:

Dimana Si adalah pangsa pasar dari perusahaan i.

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang 
ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan 
yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI 
akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang 
perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan semakin besar.

Kelebihan HHI dibandingkan CR4 adalah sebagai berikut5:

1. HHI merefleksikan distribusi dari pangsa pasar dari keempat 
perusahaan teratas dan komposisi dari pasar diluar keempat 
perusahaan tersebut.

2. HHI memberikan bobot yang lebih besar secara proporsional 
kepada pangsa pasar untuk perusahaan-perusahaan yang lebih 
besar. Hal ini mencerminkan peran yang lebih dominan bagi 
perusahaan yang lebih besar di dalam interaksi kompetisi.

4 http://strategika.wordpress.com/2008/02/03/klasifikasi-dan-konsentrasi-industri-minyak-sawit-indonesia/
5 http://strategika.wordpress.com/2008/02/03/klasifikasi-dan-konsentrasi-industri-minyak-sawit-indonesia
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Berdasarkan Perkom No. 1 Tahun 2009, KPPU membagi tingkat 
konsentrasi HHI untuk menyimpulkan perlu tidaknya penilaian 
secara menyeluruh terhadap suatu rencana Penggabungan atau 
Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham, yaitu:

•	 HHI	di	bawah	1800:	Komisi	mengeluarkan	No Objection Letter.
•	 HHI	 antara	 1800	 sampai	 dengan	 3000:	 Komisi	melakukan	

penilaian menyeluruh.
•	 HHI	antara	3000	sampai	dengan	4000:	Komisi	mengeluarkan	

Conditional No Objection Letter.
•	 HHI	di	atas	4000:	Komisi	mengeluarkan	Objection Letter.

C. Keterbatasan Pengukuran Konsentrasi Pasar

Pengukuran konsentrasi pasar bukannya tidak memiliki keterbatasan 
apalagi jika dikaitkan dengan pendefinisian pasar besangkutan, 
misalkan:
1. Kompetisi impor tidak dihitung;
2. Lingkup pasar seringkali hanya menggambarkan kondisi nasional, 

sementara kekuatan pasar di tingkat lokal kurang diperhatikan.
3. Pengukuran konsentrasi hanya mengukur berdasarkan data yang 

tersedia pada periode pengukuran.
4. Penyusunan Laporan Penilaian Awal.

Perkom No. 1 Tahun 2009 tidak memuat format baku bagaimana laporan 
penialian awal itu dibuat, namun dari pengalaman dalam membuat laporan 
penilaian awal. Biasanya laporan penilaian awal memuat sekurang-kurangnya 
informasi sebagai berikut:
1. Identitas Para Pihak
2. Kriteria Notifikasi
3. Skema Akuisisi 
4. Rencana Pengambilalihan
5. Nilai Transaksi
6. Rencana Pasca Pengambilalihan 
7. Pasar Bersangkutan
8. Pangsa Pasar
9. Nilai Konsentrasi Pasar
10. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam upaya mempermudah pelaku usaha, stakeholder dan masyarakat 
untuk memahami langkah-langkah yang dilakukan KPPU terhadap pra 
notifikasi Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan 
Saham berdasarkan ketentuan Perkom No. 1 Tahun 2009, berikut adalah 
Skema Prosedur Penilaian Awal Komisi terhadap Penggabungan atau 
Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham berdasarkan Perkom 
No. 1 Tahun 2009.
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Skema Prosedur Penilaian Awal Komisi

Daftar Notifikasi Merger dan Akuisisi

Rencana Merger/
Akuisisi

Memenuhi
Threshold

Dokumen
Lengkap

No Objection
Letter

Tidak

Tidak

Ya

Ya

4000> <1800

30 hari

3000<n<4000
1800<n<3000

Tidak perlu
pranotifikasi

Pranotifikasi
ke KPPU

Penilaian
Awal

Permintaan 
Kelengkapan

Dokumen

HHIA

B C

Dengan didasarkan pada ketentuan Perkom No. 1 Tahun 2009, KPPU telah 
menerima 5 (lima) pra notifikasi dengan rincian sebagai berikut:

NO.        TANGGAL                                PIHAK                            JENIS NOTIFIKASI
 1. 22 Juni 2009 - PT Komatsu Indonesia
  - PT Pandu Dayatama Patria Merger

 2. 18 Februari 2010 - Meadow Asia Company Limited
  - PT Matahari Departemen Store Tbk Akuisisi

 3. 31 Maret 2010 - Prudential Plc
  - AIA Group Limited Akuisisi

 4. 19 Mei 2010 - Unilever Indonesia Holding B.V
  - Sara Lee Body Care Tbk Akuisisi

 5. 1 Juli 2010 - PT Tuah Turangga Agung
  - PT Agung Bara Prima Akuisisi

Sumber: KPPU 2010 (diolah)

Berdasarkan pra notifikasi yang diterima oleh KPPU selama kurun waktu 
kurang lebih 1 (satu) tahun, KPPU hanya menerima 1 (satu) pra notifikasi 
merger dan 4 (empat) pra notifikasi akuisisi. Hal ini mengindikasikan 
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kurangnya kesadaran dari pelaku usaha yang melakukan rencana 
penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan untuk 
melakukan pra notifikasi kepada KPPU. Sikap ini dapat dimaklumi mengingat 
pra notifikasi yang dilakukan hanya bersifat sukarela.

B. PP NO. 57 TAHUN 2010
PP No. 57 Tahun 2010 merupakan peraturan pelaksana Pasal 28 dan 29 UU 
No. 5 Tahun 1999 mengenai Pengabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan. 
Secara umum, materi yang diatur di dalam PP No. 57 Tahun 2010 meliputi: 

1. Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan 
Saham yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau 
Persaingan Usaha Tidak Sehat;

2. Tata cara penyampaian pemberitahuan;
3. Penilaian Komisi; dan
4. Konsultasi. 

Adapun Pedoman mengenai PP No. 57 Tahun 2010 sedang dalam proses 
permintaan pendapat dan saran dari publik dan persetujuan dari Komisioner 
sehingga belum ditetapkan dan disahkan hingga makalah ini selesai ditulis. Sebagai 
konsekuensinya, Penulis tidak dapat menjelaskan secara detail mengenai teknis 
penanganan sebuah Pemberitahuan oleh Biro Merger sebagaimana penjelasan 
pada teknis penanganan pra notifikasi berdasarkan Perkom No. 1 Tahun 2009.

Namun, Komisi telah merumuskan tujuan dari dibentuknya Pedoman PP 
No. 57 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
1. Agar ada kesamaan penafsiran terhadap Pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 

1999 dan PP No. 57 Tahun 2010, sehingga terdapat kepastian hukum dan 
dapat menghindari terjadinya kekeliruan atau sengketa dalam penerapannya.

2. Agar Pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010 
dapat senantiasa diterapkan secara konsisten, tepat, dan adil.

3. Menjaga agar Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan senantiasa 
meningkatkan efisiensi perekonomian sebagai salah satu upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan nasional.

4. Mencegak Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat 
oleh pelaku usaha sebagai akibat dari Penggabungan, Peleburan, dan 
Pengambilalihan.

5. Mendorong Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan yang bertujuan 
untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Sebelum membahas mengenai proses penilaian konsentrasi pasar yang 
dilakukan oleh Komisi, terdapat satu tahapan penting yang harus 
diperhatikan, yaitu kriteria Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan 
Usaha atau Pengambilalihan Saham yang dapat diberitahukan. Pelaku usaha 
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yang hendak melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha 
atau Pengambilalihan Saham harus memenuhi syarat/kondisi sebagai berikut 
terlebih dahulu sebelum melakukan pemberitahuan, yaitu: (1) Memenuhi 
definisi merger dan akuisisi; dan (2) Memenuhi notification threshold.

Definisi merger dan akuisisi berdasarkan ketentuan PP No. 57 Tahun 2010 
sama dengan definisi merger dan akuisisi berdasarkan ketentuan Perkom No. 
1 Tahun 2009. Sedangkan penjelasan PP No. 57 Tahun 2010 memberikan 
definisi mengikat untuk istilah “dikendalikan” dan “terafiliasi.

Yang dimaksud dengan “dikendalikan” adalah:
a. Pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 50% (lima puluh 

persen) dalam badan usaha; atau
b. Adanya pemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari 50% (lima 

puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan 
pengelolaan badan usaha dan/atau  mempengaruhi dan menentukan 
pengelolaan badan usaha.

Yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah:
a. Hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, 

menggendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
b. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung 

maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
c. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Selain harus memenuhi definisi merger dan akuisisi yang terdapat di dalam 
PP No. 57 Tahun 2010, pelaku usaha yang hendak melakukan Penggabungan 
Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham 
Perusahaan harus memenuhi notification threshold, yaitu sebagai berikut:
1. Nilai asset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp 

2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau 
2. Nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan 

melebihi Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); atau

Sedangkan bagi pelaku usaha di bidang perbankan berlaku kewajiban 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis jika nilai asset melebihi Rp 
20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

Perhitungan nilai aset dan nilai penjualan (omzet) berdasarkan ketentuan PP 
No. 57 Tahun 2010 sama dengan perhitungan nilai aset dan nilai penjualan 
(omzet) berdasarkan ketentuan Perkom No. 1 Tahun 2009. Hanya saja, 
notification threshold yang diatur oleh PP No. 57 Tahun 2010 tidak mengatur 
mengenai pangsa pasar setelah Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan 
Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan sebagaimana yang diatur 
Perkom No. 1 Tahun 2009.

Sebagaimana kita ketahui bahwa PP No. 57 Tahun 2010 mengatur 
mengenai Pemberitahuan dan Konsultasi kepada Komisi. Pemberitahuan 
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dilakukan setelah Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha 
atau Pengambilalihan Saham dilaksanakan, sedangkan Konsultasi dilakukan 
sebelum Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau 
Pengambilalihan Saham dilaksanakan.

Berikut penjelasan terkait perbedaan antara Konsultasi dan Pemberitahuan:

1. Pemberitahuan
Pemberitahuan diatur di dalam Peraturan Komisi No. 10 Tahun 2010 
tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan 
Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 
2010). Formulir ini merupakan pemberitahuan resmi yang wajib 
disampaikan oleh pelaku usaha kepada Komisi, apabila Penggabungan 
atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan 
yang dilakukan mengakibatkan nilai aset atau nilai penjualannya melebihi 
jumlah nilai yang ditentukan dalam PP No. 57 Tahun 2010. 

Formulir Pemberitahuan terdiri atas:
a. Formulir untuk Pemberitahuan Penggabungan Badan Usaha (Form M1);
b. Formulir untuk Pemberitahuan Peleburan Badan Usaha (Form K1);
c. Formulir untuk Pemberitahuan Penggambilalihan Saham Perusahaan 

(Form A1).

Pelaku usaha yang melakukan Pemberitahuan notifikasi harus mengisi 
formulir Pemberitahuan yang sesuai dengan rencana bisnis yang akan 
dilakukan. Formulir tersebut harus diisi dengan data yang dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan disertai lampiran data-
data seperti: 
1. Anggaran Dasar Perusahaan;
2. Profil Perusahaan;
3. Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir;
4. Skema kepemilikan Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIT); serta
5. Dokumen yang menunjukan penggabungan berlaku efektif secara 

yuridis, dan ringkasan penggabungan.

Adapun yang dimaksud dengan penggabungan yang berlaku efektif secara 
yuridis adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 133 UU No. 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas pada bagian penjelasan, yaitu sejak tanggal:

1. Persetujuan Menteri atas perubahan Anggaran Dasar dalam hal terjadi 
Penggabungan;

2. Pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hal terjadi perubahan 
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) 
maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan

3. Pengesahan Menteri atas Akta Pendirian Perseroan dalam hal terjadi 
Peleburan.



52

Perbandingan Langkah-langkah Penilaian Awal Berdasarkan Perkom No.1 / 2009 dengan PP No.57 / 2010

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 5 - Tahun 2011

Pelaku usaha dapat menyampaikan Pemberitahuannya kepada Komisi paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Penggabungan atau Peleburan Badan 
Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan berlaku efektif secara yuridis. 
Keterlambatan penyampaian Pemberitahuan dikenakan sanksi administratif 
sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap harinya dengan 
keseluruhan sanksi paling tinggi adalah Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh 
lima miliar rupiah)6.

Setelah pelaku usaha melakukan proses penyampaian pemberitahuan, 
tahap berikutnya yang dilakukan KPPU adalah memberikan nomor 
referensi dan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan informasi 
dalam pengisian formulir pemberitahuan.

Nomor referensi yang diberikan terhadap formulir pemberitahuan hampir 
sama dengan nomor referensi yang diberikan pada pra notifikasi berdasarkan 
Perkon No. 1 Tahun 2009. Perbedaanya hanya pada Kode formulir yang 
mengikuti Perkom No. 10 Tahun 2010. Misalnya: A10110 dengan makna 
A1 untuk Akuisisi (pengambilalihan), 01 untuk urutan pertama pra 
notifikasi ke KPPU, dan 10 untuk menunjukan tahun. Jadi, A10110 adalah 
pemberitahuan pengambilalihan saham pertama di tahun 2010.

Setelah pemberian nomor referensi, langkah berikutnya yang dilakukan 
Komisi akan di atur di dalam Pedoman PP No. 57 Tahun 2010 yang hingga 
saat ini belum disahkan. Namun, secara garis besar penilaian tersebut 
di atur di dalam Pasal 3 PP No. 57 Tahun 2010, yaitu penilaian dengan 
menggunakan analisis: 
1. Konsentrasi Pasar;
2. Hambatan masuk pasar;
3. Potensi perilaku anti persaingan;
4. efisiensi; dan/atau
5. Kepailitan.

Analisis konsentrasi pasar merupakan indikator awal penilaian. 
Perhitungannya secara konsep dan teori sama dengan penilaian konsentrasi 
pasar berdasarkan Perkom No. 1 Tahun 2009 yaitu menggunakan 
HHI, namun apabila tidak dimungkinkan untuk digunakan sebagai alat 
perhitungan, maka akan menggunakan CR.

Hasil perhitungan konsentrasi pasar akan melahirkan kesimpulan Komisi 
berupa:

1. Apakah Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau 
Pengambilalihan Saham Perusahaan menciptakan konsentrasi pasar 
tinggi yang berpotensi mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli 
dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; atau

6 Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010



53

Lina Rosmiati

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 5 - Tahun 2011

2. Apakah Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau 
Pengambilalihan Saham Perusahaan yang menciptakan konsentrasi 
pasar rendah tidak berpotensi mengakibatkan terjadinya Praktik 
Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kondisi Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau 
Pengambilalihan Saham Perusahaan yang menciptakan konsentrasi pasar 
tinggi dan berpotensi mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/
atau Persaingan Usaha Tidak Sehat bergantung pada analisis lain, yaitu: 
hambatan masuk pasar; potensi perilaku anti persaingan; efisiensi; dan/
atau kepailitan pada pasar bersangkutan yang sama.

Dalam hal penentuan konsentrasi pasar tinggi atau rendah akan diatur 
lebih rinci (berapa nilai HHI untuk dikategorikan terkonsentrasi tinggi 
dan berapa nilai HHI untuk dikategorikan terkonsentrasi rendah) dalam 
Pedoman PP No. 57 Tahun 2010.

Perlu diketahui, PP No. 57 Tahun 2010 tidak menggunakan istilah 
Penilaian Awal dan Penilaian Menyeluruh (seperti yang digunakan pada 
Perkom No. 1 Tahun 2009). Istilah yang digunakan hanya Penilaian yang 
mencakup beberapa penilaian komisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 
3 PP No. 57 Tahun 2010. 

Semenjak berlakunya PP No. 57 Tahun 2010, Komisi telah menerima 1 
(satu) pemberitahuan secara tertulis atas Pengambilalihan Saham (Akuisisi) 
PT. Agung Bara Prima oleh PT. Tuah Turangga Agung pada tanggal 25 
Agustus 2010. Pada pemberitahuan tersebut, Komisi tidak melakukan 
penilaian ulang karena tidak menemukan adanya perubahan material atas 
data yang disampaikan dan kondisi pasar pada saat pra notifikasi dan 
pemberitahuan (sebelumnya PT. Tuah Turangga Agung telah melakukan 
pra notifikasi dengan hasil pendapat adalah Tidak Keberatan)7.

2. Konsultasi
Pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria Penggabungan Badan 
Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham yang dapat 
diberitahukan, dapat secara sukarela untuk melakukan Konsultasi, hal ini 
tergantung dari pertimbangan pelaku usaha sendiri. Sedangkan Pemberitahuan 
bersifat wajib untuk semua pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria.

Konsultasi adalah permohonan saran, bimbingan, dan/atau pendapat 
tertulis yang diajukan oleh pelaku usaha kepada Komisi atas rencana 
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham 
Perusahaan sebelum Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 
Pengambilalihan Saham Perusahaan berlaku efektif secara yuridis.

7 http://www.kppu.go.id/docs/Merger/pendapat_a10110.pdf
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Konsultasi diatur di dalam Peraturan Komisi No. 11 Tahun 2010 
tentang Konsultasi Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 
Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 11 Tahun 2010). 
Formulir ini merupakan Peraturan Pengganti Perkom No. 1 Tahun 2009. 
Didalamnya sama-sama mengatur tentang tata cara pra notifikasi yang 
dilakukan kepada KPPU, namun terdapat beberapa perbedaan seperti:

1. Perkom No. 11 Tahun 2010 menggunakan istilah konsultasi sebagai 
pengganti pra notifikasi.

2. Nilai notification treshold Perkom No. 11 Tahun 2010 yang mengikuti 
ketentuan PP No. 57 Tahun 2010.

3. Perkom No. 11 Tahun 2010 mengikuti Pedoman PP No. 57 Tahun 2010 
dalam penentuan nilai pangsa pasar yang dikategorikan terkonsentrasi 
tinggi atau terkonsentrasi rendah.

Adapun Formulir Konsultasi terdiri atas:
a. Formulir Konsultasi Penggabungan Badan Usaha (Form M2);
b. Formulir Konsultasi Peleburan Badan Usaha (Form K2);
c. Formulir Konsultasi Penggambilalihan Saham Perusahaan (Form A2).
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Bab IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan Perkom No. 1 Tahun 2009 terdapat beberapa langkah Penilaian 
Awal yang dilakukan oleh Komisi, yaitu: 

1. Menilai pelaku usaha yang hendak melakukan Penggabungan atau 
Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham, apakah sudah 
memenuhi kriteria Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau 
Pengambilalihan Saham yang dapat dinotifikasikan, yaitu: memenuhi 
definisi merger dan akuisisi dan memenuhi notification threshold (sesuai 
dengan ketentuan Perkom No. 1 Tahun 2009);

2. Menerima formulir pra notifikasi yang diberikan oleh pelaku usaha dengan 
benar disertai dokumen yang lengkap untuk kebutuhan Penelitian Awal.

3. Mengeluarkan surat kelengkapan dokumen yang memuat pernyataan telah 
menerima dokumen pra notifikasi secara lengkap dan memenuhi syarat 
administrasi.

4. Menentukan pasar bersangkutan dengan memperhitungkan pasar geografis 
dan pasar produk terlebih dahulu.

5. Menentukan pangsa pasar untuk masing-masing pelaku usaha di pasar 
bersangkutan yang telah ditentukan sebelumnya.

6. Menghitung konsentrasi pasar dengan menggunakan Herfindhal-Hirschman 
Iindex (HHI), namun apabila tidak dimungkinkan untuk digunakan sebagai 
alat perhitungan, maka KPPU akan menggunakan Concentration Ratio (CR).

7. Menyusun Laporan Penilaian Awal dengan memuat rekomendasi 
dikeluarkannya Pendapat Komisi No Objection atau masuk ke Penilaian 
Menyeluruh.

Sedangkan berdasarkan Pasal 3 PP No. 57 Tahun 2010 berikut adalah 
penilaian yang dilakukan oleh Komisi, yaitu:   
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1. Konsentrasi Pasar;
2. Hambatan masuk pasar;
3. Potensi perilaku anti persaingan;
4. efisiensi; dan/atau
5. Kepailitan.

Analisis atau penilaian untuk konsentrasi pasar secara konsep dan teori sama 
dengan peniaian konsentrasi pasar berdasarkan Perkom No. 1 Tahun 2009.

B. SARAN
Terkait dengan kesimpulan di atas, Penulis memberikan saran kepada KPPU 
untuk:

1. Berperan aktif dalam memberikan sosialisasi kepada publik terkait 
dengan berlakunya PP No. 57 Tahun 2010, Perkom No. 10 Tahun 2010 
dan Perkom No. 11 Tahun 2010 sehingga peraturan-peraturan tersebut 
dipahami dan dikenal secara luas.

2. Mempercepat proses penyelesaian Pedoman PP No. 57 Tahun 2010 agar 
segera disahkan menjadi Peraturan Komisi.

3. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada staf Biro Merger untuk 
mengembangkan kemampuan dalam melakukan penilaian terkait 
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham.
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1 Pasal 36 huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bab I
PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), merupakan lembaga 
baru yang dikenalkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 
5 Tahun 1999), yang bertujuan antara lain memberikan payung hukum 
bagi setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, melalui 
pengaturan persaingan yang sehat dan mencegah terjadinya praktek monopoli.

KPPU melakukan pengawasan pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 untuk 
mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien, melalui penciptaan iklim 
usaha yang kondusif, menjamin adanya kepastian berusaha yang sama bagi 
semua pelaku usaha. Selain itu, KPPU juga berupaya mencegah praktek 
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Upaya KPPU menjamin situasi persaingan usaha yang sehat dan wajar adalah 
untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku 
ekonomi tertentu. Kesempatan berusaha yang terjaga akan membuka lebar 
peluang konsumen untuk mendapatkan pilihan produk yang tak terbatas. 
Kehidupan ekonomi yang menjamin keseimbangan antara kepentingan 
pelaku usaha dan kepentingan umum ini pada akhirnya akan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kewenangannya, KPPU bertugas untuk mengawasi seluruh 
industri di Indonesia1.

Pengawasan dilakukan secara komprehensif mengenai perilaku dari pelaku 
usaha dalam industri tersebut dan tidak terkecuali industri telekomunikasi 
di Indonesia. 

Tindakan penggabungan, peleburan dan/ atau pengambilalihan, disadari atau 
tidak, akan mempengaruhi persaingan antar para pelaku usaha di dalam pasar 
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bersangkutan dan membawa dampak kepada konsumen dan masyarakat. 
Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan dapat mengakibatkan 
meningkatnya atau berkurangnya persaingan yang berpotensi merugikan 
konsumen dan masyarakat. 

Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang berakibat nilai aset dan atau 
nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan 
atau pengambilalihan. Ketentuan tentang nilai aset dan atau nilai penjualan serta 
tata cara pemberitahuan dimaksud telah diatur melalui Peraturan Pemerintah 
Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha 
dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57/2010). PP 
tersebut sebagai pelaksanaan amanat Pasal 28 dan 29 UU No.5/1999.

Beredar informasi tentang rencana Penggabungan antara Flexi yang 
merupakan produk dari PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk., dengan Esia 
sebagai produk PT. Bakrie Telecom Tbk. Rencana tersebut menggugah penulis 
untuk menganalisis dampak yang timbul akibat merger yang dilakukan oleh 
Flexi dan Esia terhadap potensi persaingan dalam pasar bersangkutan.

1.1 Pengertian Komunikasi dan Telekomunikasi
Istilah komunikasi2 berasal dari kata Latin Communicare atau 
Communis yang berarti sama atau menjadikan milik bersama. Kalau 
kita berkomunikasi dengan orang lain, berarti kita berusaha agar apa 
yang disampaikan kepada orang lain tersebut menjadi miliknya. Beberapa 
definisi komunikasi adalah:
1. Komunikasi adalah kegiatan pengoperan lambang yang mengandung 

arti/ makna yang perlu dipahami bersama oleh pihak yang terlibat 
dalam kegiatan komunikasi (Astrid).

2. Komunikasi adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian 
pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan (Roben.J.G).

3. Komunikasi adalah sebagai pemindahan informasi dan pengertian 
dari satu orang ke orang lain (Davis, 1981).

4. Komunikasi adalah berusaha untuk mengadakan persamaan dengan 
orang lain (Schram,W).

5. Komunikasi adalah penyampaian dan memahami pesan dari satu 
orang kepada orang lain, komunikasi merupakan proses sosial (Modul 
PRT, Lembaga Administrasi).

Telekomunikasi mempunyai banyak pengertian, salah satunya dari 
PERUMTEL (1986) “Telekomunikasi adalah perhubungan jarak jauh, 

2 http://www.scribd.com/doc/17403518/pengertian-komunikasi.
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dimana dapat diartikan sebagai pertukaran informasi dari satu tempat ke 
tempat yang lain”. Informasi itu dapat berwujud suara, tulisan, gambar, 
dan sebagainya yang harus dikirim dan diterima di kedua tempat orang 
yang melakukan komunikasi. Teknologi telekomunikasi menurut Hall 
(1997) merupakan teknologi berkomunikasi secara jarak jauh, gerak 
elektronik dan informasi, pemancaran, pengiriman dari penerima informasi 
dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, serta suara3.

1.2 Manfaat Telekomunikasi
Telekomunikasi sangat dibutuhkan oleh manusia. Manusia adalah 
makhluk sosial yang tidak dapat tidak melakukan komunikasi dengan 
makhluk lain. Hubungan komunikasi jarak jauh pun dilakukan melalui 
sistem telekomunikasi sehingga terjadi pertukaran informasi antara 
sesama manusia. Adanya pertumbuhan teknologi telekomunikasi akan 
mempermudah manusia dalam menyampaikan berita, baik secara lisan 
maupun tulisan kepada menusia lain di tempat yang lebih jauh.

1.3 Dampak Telekomunikasi4

Perkembangan teknologi telekomunikasi cenderung  berpengaruh 
langsung terhadap tingkat peradaban manusia. Perkembangan tersebut 
menimbulkan suatu revolusi komunikasi yang menyebabkan kehidupan 
masyarakat di beberapa negara maju sudah tidak dapat lepas dari teknologi 
telekomunikasi dan informasi. Terbentuknya strata pada masyarakat 
pedesaan terutama petani merupakan pengaruh dari teknologi tersebut. 

Dampak kemajuan teknologi menurut Harmoko (1992) dapat 
mempengaruhi berbagai bidang kegiatan. Salah satu diantaranya adalah 
muncul topik yang dominan. Topik ini berupa pengaruh kuat terhadap 
perkembangan sarana penerangan dan media massa, baik media 
elektronik, media cetak, dan media tradisional. Penemuan-penemuan 
teknologi telekomunikasi sampai teknologi informasi telah membuka 
horizon baru perkembangan dan kemajuan teknologi telekomunikasi 
yang melibatkan kecepatan dan ketepatan pada informasi dari setiap 
titik lokasi di belahan bumi. Teknologi tersebut juga mempunyai dampak 
pada masyarakat terutama masyarakat pedesaan sebagai berikut:

1. Gaya hidup canggih yang akan mulai berkembangan, antara lain kerja 
jarak jauh, berbelanja jarak jauh bahkan belajar jarak jauh semakin 
meluas;

2. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri 
dari sejumlah suku bangsa dengan latar belakang kebudayaan, 
agama/ kepercayaan dan sejarah yang berbeda-beda, akan mengalami 

3 http://dewichalim.files.wordpress.com/2009/05/rule-of-telecommunications
4 ibid.
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pergeseran sistem nilai secara cepat. Pergeseran nilai itu juga dirasakan 
pada masyarakat pedesaan.

3. Pertambahan penduduk yang menuntut pertambahan sarana hidup.

1.4 Peranan Telekomunikasi dalam Kehidupan Sosial
Salah satu peranan telekomunikasi adalah sebagai penunjang keberhasilan 
Pembangunan Nasional yang merambah ke masyarakat pedesaan dalam 
bentuk pertukaran informasi untuk kelancaran berkomunikasi. Peranan 
telekomunikasi pada masyarakat pedesaan tidak hanya memfasilitasi 
dan melayani dalam perkembangan ekonomi di masyarakat tersebut, 
tetapi juga dapat memperbaiki infrastuktur masyarakat pedesaan. Sarana 
telekomunikasi dalam pedesaan dapat merangsang dan mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan perkembangan di pedesaan. Dimana sarana itu 
dapat membuka jalur atau akses bisnis  antar desa atau keluar dari pedesaan. 

Peranan telekomunikasi pada  masyarakat pedesaan dapat diketahui dari 
adanya manfaat dan dampaknya. Peranan itu meliputi semua aspek yaitu 
aspek sosial-ekonomi, sosial-psikologis, dan sosial-budaya. Telekomunikasi 
berperan penting dalam aspek sosial-ekonomi daripada aspek yang lain, 
dimana telekomunikasi berperan sebagai penunjang usaha peningkatan 
produksi daerah, membuka akses yang lebih luas dalam hubungan ekonomi 
dengan daerah lain, menambah ramai suasana pasar, meningkatkan 
perhatian orang luar terhadap daerah tersebut termasuk investor, serta 
meningkatkan nilai rumah dan tanah. Semua itu dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat pedesaan karena ditunjang oleh kemudahan 
dalam melakukan aktivitas ekonomi dengan menggunakan telekomunikasi.

Pembangunan telekomunikasi di pedesaan memberikan peranan yang 
penting untuk mengirimkan lambang informasi berupa sinyal dari 
tempat yang satu ke tempat lain yang berjauhan. Seluruh perkembangan 
telekomunikasi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam 
berkomunikasi dan menyimpan serta mendapatkan informasi. Dahulu 
masyarakat pedesaan jarang berinteraksi atau berkomunikasi dengan sanak 
saudara yang jauh dari tempat tinggalnya, sekarang dengan mudah dapat 
berinteraksi melalui telekomunikasi.

1.5 Regulasi dalam Industri Telekomunikasi
Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi pada hakekatnya terdiri 
dari 3 (tiga) yaitu:

1.5.1 Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
Penyelenggara Jasa Telekomunikasi adalah penyelenggaraan 
telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Badan penyelenggara untuk jasa telekomunikasi dalam negeri 
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(Domestik) adalah PT. Telkom dan Badan Penyelenggara untuk 
jasa telekomunikasi luar negeri (Internasional) adalah PT. Indosat. 
Badan Usaha Milik Negara tersebut diberi wewenang untuk 
menyelenggarakan jasa telekomunikasi, seperti telepon, telex, 
faksimili, dan sebagainya, maupun jasa telekomunikasi berupa 
jasa-jasa nilai tambah (Value Added Service). Badan lain di luar 
badan penyelenggara, baik dalam bentuk Badan Usaha Milik Swasta 
(BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Koperasi 
juga berhak untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi non dasar. 
Sedang untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar, Badan 
Lain dapat bekerjasama dengan PT. Telkom dan atau PT. Indosat.

Bentuk kerjasama antara badan penyelenggara dan badan lain ini 
telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993, 
yaitu dapat berbentuk Kerjasama Operasi (KSO), Usaha Patungan 
dan Kontrak Manajemen.

1.5.2  Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Khusus.
Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Khusus adalah 
penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan oleh instansi 
pemerintah tertentu, perorangan atau Badan Hukum untuk 
keperluan khusus atau untuk keperluan sendiri.

Telekomunikasi khusus dapat dilakukan oleh instansi pemerintah 
tertentu atau badan hukum (perseroan terbatas atau koperasi) 
yang ditentukan berdasarkan hukum. Telekomunikasi khusus 
diselenggarakan berdasarkan izin yang ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus hanya diberikan 
Badan Hukum apabila wilayah tersebut belum tersedia atau belum 
terjangkau fasilitas telekomunikasi yang dapat disediakan oleh 
Badan Penyelenggara atau Badan lain.

Telekomunikasi untuk keperluan khusus hanya dapat 
diselenggarakan dengan mempertimbangkan kerahasiaan dan 
jangkauan atau pengoperasiannya perlu bentuk sendiri.

Penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah :
1. Instansi pemerintah tertentu untuk pelaksanaan tugas khusus;
2. Perseorangan atau;
3. Badan Hukum.

Ciri dari telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah :
1. Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan Hankamneg 

diselenggarakan oleh Dephankan dan/ atau ABRI;
2. Penyelenggaraan diperuntukan bagi Pertahanan Keamanan Negara;
3. Bukan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
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1.5.3 Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Pertahanan dan 
Keamanan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Pertahanan dan 
Keamanan Negara diatur bahwa :

1. Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan Hankamneg 
diselenggarakan oleh Dephankam dan/atau ABRI;

2. Penyelenggaraan diperuntukan bagi Pertahanan Keamanan Negara.

II. RUMUSAN MASALAH
Rumusan Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:
1. Bagaimana dampak penggabungan yang dilakukan oleh flexi dan esia 

terhadap struktur pasar industri telekomunikasi di Indonesia?
2. Apakah penggabungan tersebut akan berdampak pada persaingan  industri 

telekomunikasi di Indonesia, terbatas pada Tahap Penilaian Awal?
3. Bagaimana proses penggabungan dilihat dari Peraturan Komisi No. 11 

Tahun 2010 tentang Konsultasi Penggabungan atau Peleburan Badan 
Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan?

III. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika Penulisan pada kertas kerja KPPU ini adalah:

1. Bagian Pendahuluan
 Pada Bab I akan dibahas mengenai latar belakang penulisan ini sebagai 

motivator awal dan pengarah pada pokok bahasan, yang berisi sekilas 
industri telekomunikasi dan obyek penelitian.

2. Bagian Metode Penulisan
 Pada Bab II dibahas mengenai metode penulisan, yang menggambarkan 

bentuk tulisan beserta data-data yang diambil untuk mendukung tulisan 
ini.

3. Bagian Isi
 Pada BAB III dari tulisan ini adalah melihat analisa terhadap proses 

penggabungan yang dilakukan flexi dan esia dan pengaruhnya terhadap 
persaingan di industri telekomunikasi di Indonesia.

4. Bagian Penutup
 Pada BAB IV dari tulisan ini adalah kesimpulan dan rekomendasi dalam 

bentuk pernyataan terhadap industri telekomunikasi di Indonesia.
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Bab II
METODE PENULISAN

1. Obyek Penulisan
Tulisan ini akan membahas dampak dari proses penggabungan yang dilakukan 
oleh Flexi dan Esia. Penulis akan melihat kondisi struktur pasar industri 
telekomunikasi terhadap penggabungan yang dilakukan oleh flexi dan esia.

Penelitian ini akan memfokuskan analisa terhadap UU No. 5 Tahun 1999 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan 
atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang 
Dapat Menciptakan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat yang diturunkan dengan Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 
2010 tentang Konsultasi Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 
Pengambilalihan Saham Perusahaan. 

Tujuan dari penulisan ini adalah melihat perilaku dari pelaku usaha di bidang 
telekomunikasi.

2.  Data
Setiap data yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah data sekunder 
yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pengumpulan studi kepustakaan 
dilakukan dengan mengumpulkan data dari Kementerian Komunikasi dan 
Informasi Republik Indonesia serta literatur lainnya.

3. Metode Analisa
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif terhadap proses penggabungan 
Flexi dan Esia serta dampaknya terhadap industri secara keseluruhan.

4. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian dibatasi terhadap dampak penggabungan Flexi dan Esia 
dan pengaruhnya terhadap struktur pasar industri telekomunikasi di Indonesia.
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Bab III
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. SEKILAS INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
Pembangunan telekomunikasi di Indonesia telah memasuki babak baru dengan 
semakin berkembangnya industri teknologi informasi. Jangkauan telepon 
seluler sudah mencapai seluruh provinsi di Indonesia dan sebagian besar 
kabupaten/kota di Indonesia. Penyelenggara jasa telekomunikasi juga semakin 
banyak dengan semakin banyaknya jenis jasa telekomunikasi yang disediakan 
dari mulai telepon tetap, telepon bergerak, wireless telepon dan sebagainya. 

Komunikasi seluler bukan hanya komunikasi suara, tetapi juga sudah meluas 
kepada komunikasi data. Semakin sulit memisahkan antara kegiatan jasa 
telekomunikasi dengan aplikasi telekomunikasi. Pertumbuhan pengguna jasa 
telekomunikasi dan pelanggan telepon khususnya untuk telepon bergerak 
juga semakin tinggi. Hal ini salah satunya karena banyaknya aplikasi yang 
melekat pada perangkat telekomunikasi. Peran industri telekomunikasi dalam 
kehidupan masyarakat maupun perekonomian nasional. 

Pertumbuhan sektor jasa telekomunikasi merupakan yang tertinggi dalam 
perekonomian nasional dibanding sektor-sektor lainnya. Kelompok transportasi 
dan komunikasi juga kini menjadi salah satu kelompok kebutuhan pokok yang 
digunakan dalam penghitungan inflasi. 

Perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat tidak dapat 
dipungkiri telah memberikan perubahan yang sangat mendasar dalam 
pengelolaan aktifitas bisnis. Jarak dan batas teritorial suatu negara tidak 
menjadi hambatan lagi dengan adanya teknologi telekomunikasi. Perusahaan 
telekomunikasi di Indonesia telah menyediakan produk berupa jasa 
telekomunikasi, baik domestik maupun internasional. Jasa telekomunikasi 
yang ditawarkan meliputi sambungan tetap dan bergerak, komunikasi data 
dan sewa sambungan, dan berbagai jasa bernilai tambah. 
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2. JASA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
Jasa penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia meliputi5:

2.1.  Jaringan telepon umum (public switched telephone network) 

•	 Jasa	pelanggan	telepon	(telephone subscriber services)

•	 Jasa	interkoneksi	operator	telekomunikasi	(interconnection services to 
other telecommunication operators) 
- Interkoneksi jarak jauh internasional (international long distance 

interconnection) 
- Interkoneksi sambungan tetap dan bergerak (mobile and fixed 

cellular interconnection)

2.2.  Jasa sambungan bergerak (mobile cellular services) 
•	 Jasa	sambungan	analog	(analog cellular services) 
•	 Jasa	sambungan	GSM	(GSM cellular services) 
•	 Jasa	sambungan	PCN	(PCN cellular services) 

2.3.  Jasa satelit (Satellite services) 

2.4.  Jasa lainnya 

3. TENTANG PELAKU USAHA
3.1. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.6 

•	 Perusahaan	 Perseroan	 (Persero)	 PT.	 Telekomunikasi	 Indonesia	
Tbk (“Telkom”) pada mulanya merupakan bagian dari “Post en 
Telegraafdienst”, yang didirikan pada tahun 1884 berdasarkan 
Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal 27 Maret 
1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 
tanggal 3 April 1884.

•	 Perusahaan	didirikan	berdasarkan	akta	notaris	Imas	Fatimah,	S.H.	
No. 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah 
disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat 
Keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 November 
1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 
5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 210. Anggaran Dasar 
Perusahaan telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dalam 
rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 19 Tahun 2003 
tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Badan Pengawas 
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Indonesia (“BAPEPAM-LK”) 

5 Data Statistik Dirjen Postel
6 Laporan Keuangan 2009 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.



70

Dampak Penggabungan Flexi dan Esia dalam Perspektif Persaingan Usaha

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 5 - Tahun 2011

No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang 
Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan 
Publik serta dalam rangka penambahan maksud dan tujuan perusahaan, 
berdasarkan akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 27 
tanggal 15 Juli 2008 dan pemberitahuan atas perubahan tersebut 
telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat No. AHU.46312.
AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 dan telah diumumkan 
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 17 Oktober 
2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.20155.

•	 Susunan	Komisaris	dan	Direksi	Telkom	(2009)
 Komisaris Utama   : Tanri Abeng
 Komisaris    : Bobby A.A. Nazief
 Komisaris    : Mahmudin Yasin
 Komisaris Independen  : Arief Arriman
 Komisaris Independen  : Petrus Sartono
 Direktur Utama    : Rinaldi Firmansyah
 Wakil Direktur Utama  : Ermady Dahlan
 Direktur Keuangan  : Sudiro Asno
 Direktur Jaringan dan Solusi : Ermady Dahlan
 Direktur Enterprise dan Wholesale  : Arief Yahya
 Direktur Konsumer  : I Nyoman Gede W.
 Direktur Compliance  : Prasetio
 Direktur Teknologi Informasi  : Indra Utoyo
 Direktur Human Capital  : Faisal Syam

•	 Anak	Perusahaan
 a. PT. Telekomunikasi Seluller (65%)
 b. PT. Multimedia Nusantara (100%)
 c. PT. Telekomunikasi Indonesia Internasional (100%)
 d. PT. Pramindo Ikat Nusantara (100%)
 e. PT. Infomedia Nusantara (100%)
 f. PT. Dayamitra Telekomunikasi (100%)
 g. PT. Indonusa Telemedia (100%)
 h. PT. Graha Sarana Duta (99,99%)
 i. PT. Napsindo Primatel Internasional (60%)
 j. PT. Sigma Cipta Caraka (80%)
 k. PT. Telekomunikasi Indonesia Internasional Pte.Ltd (100%)
 l. PT. Balebat Dedikasi Prima (65%)
 m. PT. Finnet Indonesia (60%)
 n. Telkomsel Finance B.V (65%)
 o. PT. Metra-Net (100%)
 p. Aria West International Finance (100%)
 q. Telekomunikasi Selullar Finance Limited (65%)
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•	 Nilai	Aset	dan	Nilai	Penjualan	(2009)

 Nilai aset dari Telkom adalah sebesar Rp 97.559.606.000.000,- 
(Sembilan puluh tujuh triliun lima ratus lima puluh sembilan miliar 
enam ratus enam juta rupiah), sedangkan nilai penjualan Telkom adalah 
sebesar Rp 64. 596.635.000.000,- ( Enam puluh empat triliun lima ratus 
sembilan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah).

3.2  PT. Bakrie Telecom Tbk. (Bakrie)7 

•	 PT.	Bakrie	Telecom	Tbk	(dahulu	PT.	Radio	Telepon	Indonesia)	(“Bakrie”)	
didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 13 Agustus 1993 berdasarkan 
Akta No. 94 dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, 
sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 13 tanggal 5 
November 1993 dan diubah dengan Akta No. 129 tanggal 27 November 
1993, keduanya dibuat dihadapan Abdurachman Kadir, S.H., Notaris 
pengganti dari Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta dalam rangka 
Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968, 
yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1970.

•	 Susunan	Komisaris	dan	Direksi
 Komisaris Utama  : Gafur Sulistyo Umar
 Komisaris Independen : Ai Mulyadi Mamoer
 Komisaris Independen : Raj Mitta
 Komisaris   : Nalinkant A. Rathod
 Komisaris   : Ambono Janurianto
 Direktur Utama  : Anindya Novyan Bakrie
 Deputi Direktur Utama : Frederick Johannes Meijer
 Deputi Direktur Utama : Muhammad Buldansyah
 Direktur   : Juliandus A. Lumban
 Direktur   : Rakhmat Junaidi
 Direktur   : Jastiro Abi

•	 Nilai	Aset	dan	Nilai	Penjualan8 

 Nilai aset dari Bakrie adalah sebesar Rp 27.381.757.067.000,- ( Dua 
puluh tujuh triliun tiga ratus  delapan puluh satu miliar tujuh ratus 
lima puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan nilai 
penjualan Telkom adalah sebesar Rp 7.631.762.309.000,- ( Tujuh 
triliun enam ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh dua 
juta tifa ratus sembilan ribu rupiah).

3.4   Penyelenggara Telekomunikasi

1.  Berikut adalah penyelenggara telepon di Indonesia:

7 Laporan Keuangan PT Bakrie Telecom Tbk Tahun 2009
8 Laporan Keuangan Bakrie & Brothers Tahun 2009.
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NO. JENIS PENYELENGGARAAN

Telepon Tetap Kabel1. 3

4

8

2.

3.

PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom)
PT. Indosat
PT. Batam Bintan Telekomunikasi (BBT)
PT. Telkom
PT. Indosat
PT. Bakrie Telecom
PT. Mobile-8
PT. Telkomsel
PT. Indosat
PT. XL-Asiata
PT. Mobile-8
PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI)
PT. Natrindo Telepon Seluler (NTS)
PT. Hutchison CP Telecommunication
Smart Telecom

Telepon Tetap Nirkabel

Telepon Bergerak

NAMA OPERATOR JUMLAH

Dari tabel diatas terlihat bahwa 3 jenis penyelenggaraan telekomunikasi 
yaitu telepon tetap berkabel, telepon tetap nirkabel dan telepon bergerak. 
Telkom bergerak di ketiga jenis penyelenggaraan telekomunikasi di 
Indonesia. Hal ini sesuai dengan tupoksi utama dari Telkom sebagai 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bidang telekomunikasi.

2. Dari data diatas, dapat ditentukan pasar bersangkutan dari tulisan ini:

3. Pasar Produk
n Telkom dan Bakrie bergerak di bidang telekomunikasi, kemudian 

kedua perusahaan tersebut mempunyai produk yang saling bersaing 
yaitu flexi dan esia;

n Berdasarkan data statistik Dirjen Postel, jenis penyelenggaraan 
telekomunikasi dibagi atas:

o Telepon Tetap Kabel
 Operator dalam jenis penyelenggaran ini adalah:
	 - PT. Telekomunikasi Indonesia
	 - PT. Indosat
	 - PT. Batam Bintan Telekomunikasi

o Telepon Tetap Wireless
 Operator dalam jenis penyelenggaran ini adalah:
 - PT. Telekomukasi Indonesia
 - PT. Indosat
 - PT. Bakrie Telecom
 - PT. Mobile – 8

Tabel 1   Operator Telekomunikasi di Indonesia
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o Telepon Bergerak
 Operator dalam jenis penyelenggaran ini adalah:
 - PT. Telkomsel
 - PT. Indosat
 - PT. XL-Axiata
 - PT. Mobile – 8
 - PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia
 - PT. Natrindo Telepon Seluler 
 - PT. Hutchinson CP Telecommunication
 - Smart Telecom

n Bahwa Telkom dan Bakrie sama-sama memiliki produk dalam jenis 
penyelenggaraan telepon tetap wireless.

n Dalam menentukan pasar produk Tim mengacu kepada Peraturan 
Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 
Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan berdasarkan Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat (”Pedoman Pasar Bersangkutan”). 

Berdasarkan pedoman tersebut Tim menganalisis sebagai berikut: 
- Indikator Harga: harga dari setiap produk memiliki harga 

yang berbeda-beda, dimana ada produk premium, maka setiap 
kategori produk perawatan tubuh adalah produk yang berdiri 
sendiri dan tidak saling substitusi.

-  Karakteristik dan Kegunaan Produk: dimana setiap kategori 
produk menawarkan karakteristik yang berbeda dan tidak bisa 
saling disubstitusikan dengan kategori produk lainnya. 

- Dengan demikian, pasar produk dari penggabungan flexi dan 
esia ini adalah pasar produk telepon tetap wireless.

n Pasar Geografis
 Berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan, KPPU tidak menemukan 

adanya kebijakan perusahaan, biaya transportasi, lamanya perjalanan, 
tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan 
antar kota/wilayah pemasaran produk asuransi. Karena itu Tim 
menyimpulkan pasar geografisnya adalah seluruh Indonesia. 

n Kesimpulan Pasar Bersangkutan
 Bahwa dengan demikian berdasarkan analisis pasar produk 

dan pasar geografis diatas, KPPU menyimpulkan bahwa pasar 
bersangkutan dalam penggabungan flexi dan esia adalah pasar-
pasar telepon tetap wireless di seluruh Indonesia.

4. Berikut adalah kapasitas terpasang dan kapasitas tersambung di 
industri telekomunikasi di Indonesia.



74

Dampak Penggabungan Flexi dan Esia dalam Perspektif Persaingan Usaha

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 5 - Tahun 2011

Jenis 
Penyeleng

garaan

Tetap
Kabel

Tetap
Wireless

Kapasitas
Terpasang

Kapasitas
Terpasang

Kapasitas
Terpasang

Ter-
sambung

Ter-
sambung

Ter-
sambung

Telkom 9.839.000 8.629.783 12.241.932 8.376.793 12.241.932 8.382.000
Indosat** 91.290 42.145 91.290 44.973 91.290 44.973
BBT 5.404 2.300 5.404 2.207 5.404 2.207
Jumlah 9.935.694 8.674.228 12.247.336 8.423.973 12.247.336 8.429.180
Telkom 19.861.324 13.305.181 26.700.761 15.139.057 26.700.761 15.948.000
Indosat 3.771.400 761.589 N.A. 594.133 N.A. 697.405
Bakrie 13.251.700 7.304.543 19.130.953 10.585.701 19.130.953 10.606.901
Mobile-8 1.497.600 332.530 1.600.560 66.763 1.600.560 66.526
Jumlah 38.382.024 21.703.843 47.432.274 26.385.654 47.432.274 27.318.832

Operator
2008 2009 2010*

Jenis Infrastruktur

A. Kabel 8.738.343 8.717.872 8.674.228 8.423.973
1. PT. Telkom 8.709.211 8.685.000 8.629.783 8.376.793
2. PT. Indosat I-Phone 26.632 30.479 42.145 44.973
3. PT. BBT 2.500 2.393 2.300 2.207
B Nir Kabel (Wireless) 6.014.031 10.811.635 21.703.843 26.672.621
 PT. Telkom Flexi 4.175.853 6.363.000 13.305.181 15.139.057
1. Prabayar 3.381.426 5.535.000 12.568.620 14.490.010
 Pascabayar 20.545 33.731 80.227 68.742
 PT. Indosat StarOne 358.980 627.934 761.589 594.133
2. Prabayar 338.435 594.203 681.362 525.391
 Pascabayar 20.545 33.731 80.227 68.742
 PT. Bakrie Tel-Esia 1.479.198 3.820.701 7.304.543 10.606.901
3. Prabayar 1.414.920 3.695.817 7.196.518 10.515.715
 Pascabayar 64.278 124.884 108.025 91.186
 PT. Mobile-8 ** N.A. N.A. 332.530 332.530
4. Prabayar N.A. N.A. N.A. 66.526
 Pascabayar N.A. N.A. N.A. 237
 J u m l a h 14.752.374 19.529.509 30.378.071 35.096.594

200820072006No. 2009

Tabel 2   Kapasitas di Industri Telekomunikasi Indonesia

Tabel 3   Jumlah Pelanggan Jaringan Tetap

 Dari tabel diatas diketahui bahwa Telkom merupakan perusahaan 
dengan kapasitas terbesar di pasar telepon tetap berkabel dan telepon 
tetap wireless. 

5. Berikut adalah jumlah pelanggan jaringan tetap di Indonesia:

 Sementara untuk jenis telepon jumlah pelanggan sangat pesat. 
Pertumbuhan yang besar terutama terjadi pada tahun 2007 dan 2008 
dimana jumlah pelanggan meningkat lebih dari 4 juta pada 2007 dan 
lebih dari 11 juta pada 2008 semeter I, jumlah pelanggan telepon 
tetap wireless telah bertambah lebih dari 1 juta pelanggan dari tahun 
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Tabel 4   Pangsa Kapasitas Terpasang

Tabel 5   Pangsa Kapasitas Tersambung

Tabel 6   Pangsa Jumlah Pelanggan

sebelumnya. PT. Telkom melalui produk Telkom Flexy dan PT. Bakrie 
Telekom melalui produk Esia menjadi operator utama dengan jumlah 
pelanggan terbanyak. Peningkatan jumlah pelanggan yang besar pada 
kedua operator ini juga terjadi pada tahun 2008.

6. Pangsa Pasar dalam Industri Telepon Tetap Wireless (2009)

 a. Pangsa Kapasitas Terpasang
Pangsa Kapasitas Terpasang dalam industri telepon tetap wireless 
berdasarkan kapasitas terpasang adalah:

NO     OPERATOR     % PANGSA
 1. Telkom/Flexi 56,29
 2. Indosat/Star One -
 3. Bakrie/Esia 40,33
 4. Mobile 8/Fren 3,38

NO     OPERATOR     % PANGSA
 1. Telkom/Flexi 57,37
 2. Indosat/Star One 2,25
 3. Bakrie/Esia 40,11
 4. Mobile 8/Fren 0,27

NO     OPERATOR      % PANGSA
 1. Telkom/Flexi 56,75
 2. Indosat/Star One 2,22
 3. Bakrie/Esia 39,76
 4. Mobile 8/Fren 1,27

b. Pangsa berdasarkan Kapasitas Tersambung
Pangsa Kapasitas Tersambung dalam industri telepon tetap wireless 
berdasarkan kapasitas tersambung adalah:

c. Pangsa berdasarkan Jumlah Pelanggan
 Pangsa Jumlah Pelanggan dalam industri telepon tetap wireless 

berdasarkan jumlah pelanggan adalah:

7. Konsentrasi Pasar dalam Pasar Telepon Tetap Wireless

 Concentration Ratio9 hanya mencatat konsentrasi penjualan di satu 
titik sepanjang kurva kumulatif. Hal ini menyulitkan membandingkan 

9 Peppal, Richards, Norman, 2002. Industrial Organization. 2nd edition. Southwestern.
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kurva konsentrasi di dua pasar yang berbeda. Sebagai alternatif 
digunakan Hirscman Herfindahl Index (HHI) dengan memperhatikan 
jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI 
dapat dirumuskan sebagai berikut:

     HHI = Σ (Si)
2 ,

 dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar

 Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan 
yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki 
perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. 
Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar 
berkurang, perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan semakin besar.

 Pasar dimana nilai HHI berada dibawah nilai 1000 maka diartikan 
bahwa pasar tersebut tidak terkonsentrasi oleh beberapa perusahaan. 
Jika nilai HHI diantara 1000 - 1800 maka diartikan bahwa suatu pasar 
moderately concentrated, sedangkan jika nilai HHI melebihi 1800 
maka suatu pasar terkosentrasi oleh beberapa perusahaan, sehingga 
mengindikasikan adanya penguasaaan pasar oleh beberapa perusahaan.

a. Konsentrasi Pasar Berdasarkan Kapasitas Terpasang

Tahun 2009

Tahun 2009

Tahun 2009

PRA AKUISISI
4.805

PRA AKUISISI
4.904

PRA AKUISISI
4.806

POST AKUISISI
9.346

POST AKUISISI
9.507

POST AKUISISI
9.320

Tabel 7
Konsentrasi Berdasarkan Kapasitas Terpasang

Tabel 8
Konsentrasi Berdasarkan Kapasitas Tersambung

Tabel 9
Konsentrasi Berdasarkan Jumlah Pelanggan

b. Konsentrasi Pasar Berdasarkan Kapasitas Tersambung

c. Konsentrasi Pasar Berdasarkan Jumlah Pelanggan
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3.5 Proses Penggabungan Flexi dan Esia berdasarkan Peraturan Komisi No. 11 
Tahun 2010 dan Peraturan Komisi No. 13 Tahun 2010

Guna memberikan kepastian dalam dunia usaha, Komisi memberikan 
kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan notifikasi kepada 
Komisi sebelum pelaku usaha melaksanakan penggabungan, peleburan 
dan atau pengambilalihan. Komisi kemudian akan menilai dampak 
dari rencana penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan 
tersebut dan memberikan pendapat terhadap rencana penggabungan, 
peleburan dan atau pengambilalihan tersebut. Jika hasil penilaian 
Komisi menunjukkan bahwa rencana penggabungan, peleburan dan atau 
pengambilalihan tidak akan mengurangi tingkat persaingan, maka Komisi 
akan terikat atas penilaiannya tersebut, dan tidak akan menggunakan 
kewenangan untuk membatalkan penggabungan, peleburan dan atau 
pengambilalihan di kemudian hari. Dengan demikian pelaku usaha 
terhindar dari ketidakpastian apakah penggabungan, peleburan dan 
atau pengambilalihan yang dilaksanakannya akan dibatalkan oleh 
Komisi karena dianggap mengakibatkan praktek monopoli dan/ atau 
persaingan usaha tidak sehat10.

n Pengertian Penggabungan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 
Tahun 201011.

X
SEBELUM SETELAH

Y Y

Dalam merger bentuk ini, X menggabungkan dirinya terhadap 
Y, sehingga secara hukum X menjadi bubar sedangkan seluruh 
aktiva dan pasiva X secara hukum beralih kepada Y. Demikian 
juga dengan pemilik saham, seluruh pemilik saham X secara 
hukum beralih menjadi pemilik saham Y.

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang dimaksud oleh 
KPPU harus memenuhi persyaratan umum yaitu:

1. Pengertian Merger dan Akuisisi;

Pengertian merger dan akuisisi yang dilakukan oleh pelaku usaha 
harus diartikan bahwa pelaku usaha yang sebelumnya independen 
kepada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha.

10 Peraturan Komisi No.11 Tahun 2010.
11 Peraturan Komisi No.13 tahun 2010.
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Jika dilihat dari struktur kepemilikan, Telkom dan Bakrie 
bukan merupakan perusahaan yana terafiliasi atau dalam grup 
perusahaan yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
pengertian penggabungan yang dilakukan Flexi dan Esia memenuhi 
pengertian Pasal 2 Peraturan Komisi No. 11 Tahun 2010.

2. Threshold

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Komisi No. 11 Tahun 2010 
mengenai batasan nilai, dapat kita lihat nilai aset dari proses 
penggabungan, yaitu:

Aset Gabungan = Aset Telkom + Aset Bakrie
            = Rp 124.941.363.067.000,-

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Komisi No. 11 Tahun 2010 
mengenai batasan nilai, dapat kita lihat nilai penjualan dari proses 
penggabungan, yaitu:

Penjualan Gabungan = Penjualan Telkom + Penjualan Bakrie
                         = Rp. 72.228.397.309.000,-

Dari hasil diatas dapat kita simpulkan bahwa proses penggabungan 
flexi dan esia memenuhi nilai threshold berdasarkan nilai aset dan 
penjualan kedua perusahaan.

Setelah definisi penggabungan dan batasan nilai memenuhi 
persyaratan konsultasi kepada KPPU, maka dalam Tahap Penilaian 
Awal, KPPU akan melakukan penilaian terhadap konsentrasi pasar 
dalam pasar bersangkutan.

Dalam hal Komisi tidak dapat menghitung HHI keseluruhan pada pasar 
bersangkutan, maka Komisi akan memfokuskan perhitungan HHI 
berdasarkan mayoritas perusahaan yang diketahui pangsa pasarnya 
meskipun pangsa pasar dari perusahaan yang kecil tidak diketahui.

Secara Umum, Komisi membagi tingkat konsentrasi pasar ke dalam 
dua spektrum berdasarkan nilai HHI pasca merger, yaitu spektrum I 
(konsentrasi rendah) dengan nilai HHI di bawah 1800, dan spektrum 
II (konsentrasi tinggi) dengan nilai HHI di atas 1800. Pada ilustrasi di 
atas, jika A dan B melakukan merger maka konsentrasi pasar pasca 
merger masuk ke dalam spektrum II karena telah melampaui 1800.

Pada spektrum I, Komisi menilai tidak terdapat kekhawatiran 
adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 
yang diakibatkan oleh rencana merger. Hal ini didasarkan pada HHI 
industri secara rata-rata di Indonesia masih di atas 2000, oleh karena 
itu merger yang menghasilkan HHI kurang dari 1800 tidak mengubah 
struktur pasar yang telah ada sebelumnya dan menghilangkan 
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kekhawatiran Komisi terhadap dampak praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat pasca merger.

Pada spektrum II, jika perubahan HHI sebelum dan setelah merger 
tidak mencapai 150, maka Komisi menilai tidak terdapat kekhawatiran 
adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 
karena perubahan struktur pasar yang terjadi tidak cukup signifikan. 
Dalam proses konsultasi, penilaian Komisi tidak akan dilanjutkan 
ke tahap Penilaian Menyeluruh. Namun dalam hal perubahan HHI 
tersebut melebihi 150, maka Komisi akan menilai aspek-aspek lain 
dalam menentukan apakah merger tersebut mengakibatkan praktik 
monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Aspek-aspek lain yang dimaksud adalah hambatan masuk pasar, 
kemungkinan adanya potensi perilaku anti persaingan, capaian 
efisiensi, serta kemungkinan keluarnya pelaku usaha dari pasar 
tanpa melakukan merger. Dalam proses konsultasi, Komisi akan 
melanjutkan penilaian ke tahap Penilaian Menyeluruh12.

n Dalam hal proses penggabungan flexi dan esia masuk dalam tahap 
penilaian menyeluruh, maka Penulis hanya akan membahas sekilas 
materi yang akan dibahas di Tahap Penilaian Menyeluruh13.

- Hambatan Masuk Pasar

KPPU menilai setidaknya Hambatan Masuk Pasar terdiri atas: (1). 
Hambatan absolut berupa regulasi pemerintah, lisensi pemerintah, 
hak kekayaan intelektual. (2). Hambatan struktural berupa 
kondisi penawaran dan permintaan, dalam hal ini misalnya jika 
incumbent menguasai supply yang diperlukan untuk melakukan 
produksi (misalnya sumber daya alam), perusahaan yang ada 
menguasai akses terhadap tekonologi tinggi, network effect yang 
kuat,  skala ekonomi, sunk cost yang besar dan biaya yang harus 
dikeluarkan jika konsumen beralih ke produk lain (consumer’s 
switching cost) yang tinggi. (3) Hambatan berupa keuntungan 
strategis yang dinikmati oleh incumbent, misalnya first mover 
advantage, perilaku incumbent yang aggresive terhadap pendatang 
baru, diferensiasi produk yang banyak, tying dan bundling, atau 
perjanjian distribusi yang bersifat ekslusif.

- Potensi Perilaku Anti Persaingan

Unilateral Effect
Merger yang melahirkan satu Pelaku Usaha yang relatif dominan 
terhadap Pelaku Usaha lainnya di pasar, memudahkan Pelaku 

12 Peraturan Komisi No.13 tahun 2010.
13 Ibid.
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Usaha tersebut untuk menyalahgunakan posisi dominannya untuk 
meraih keuntungan dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen 
(tindakan unilateral).

Tindakan unilateral dapat dilakukan baik kepada pelaku usaha 
lainnya yang lebih kecil maupun langsung kepada konsumen secara 
keseluruhan. Tindakan tersebut berakibat pada terhambatnya 
persaingan. Indikasinya melalui harga yang tinggi, kuantitas 
produk yang berkurang, atau menurunnya layanan purna jual.

Coordinated Effect
Sebaliknya, merger yang tidak melahirkan Pelaku Usaha dominan 
di pasar, namun masih terdapat beberapa pesaing signifikan, maka 
merger tersebut memudahkan terjadinya tindakan anti persaingan 
secara terkoordinasi. Koordinasi dilakukan dengan pesaingnya, 
baik secara langsung maupun tidak langsung (tindakan kolusif). 

Jika merger tidak melahirkan pelaku usaha yang dominan di pasar, 
namun masih terdapat beberapa pesaing signifikan, maka sulit 
bagi pelaku usaha hasil merger untuk berperilaku anti persaingan 
karena akan mendapat tekanan persaingan efektif dari pelaku 
usaha pesaingnya.

Market Foreclosure

Merger yang dilakukan secara vertikal dapat menciptakan 
terhalangnya akses pesaing baik pada pasar hulu maupun pasar hilir 
sehingga mengurangi tingkat persaingan pada pasar hulu atau pasar 
hilir tersebut. Merger vertikal pada umumnya tidak menimbulkan 
dampak seserius merger horisontal, karena merger horisontal 
langsung mengubah struktur pasar sedangkan merger vertikal tidak 
langsung mengubah struktur pasar. 

Merger vertikal adalah merger yang terjadi di dalam suatu mata 
rantai proses produksi atau pemasaran, misalnya antara pelaku usaha 
pemasok bahan baku dengan pelaku usaha manufaktur, atau pelaku 
usaha wholesaler dengan pelaku usaha retailer dan seterusnya.

- Efisiensi

Jika merger bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, maka perlu 
dilakukan perbandingan antara efisiensi yang dihasilkan dengan 
dampak anti persaingan yang ditimbulkannya.

Jika nilai dampak anti persaingan melampaui nilai efisiensi yang 
diharapkan setelah merger, maka persaingan yang sehat akan 
lebih diutamakan dibanding dengan mendorong efisiensi bagi 
Pelaku Usaha. Persaingan yang sehat baik langsung maupun tidak 
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langsung akan dengan sendirinya melahirkan Pelaku Usaha yang 
lebih efisien di pasar.

Argumen efisiensi harus diajukan oleh Pelaku usaha yang akan 
melakukan merger dengan menunjukkan perhitungan efisiensi yang 
dihasilkan oleh merger yang bersangkutan dan keuntungan yang 
akan dinikmati oleh konsumen sebagai hasil dari efisiensi tersebut. 
Komisi akan melakukan penelitian secara mendalam terhadap 
argumen efisiensi yang diajukan oleh pelaku usaha tersebut.

- Kepailitan

Jika alasan Pelaku Usaha melakukan merger adalah untuk 
menghindari terhentinya Badan Usaha tersebut untuk beroperasi 
di pasar/industri, maka diperlukan suatu penilaian. 

Jika kerugian konsumen lebih besar apabila Badan Usaha tersebut 
keluar dari pasar/industri dibanding jika Badan Usaha tersebut 
tetap berada dan beroperasi di pasar/industri, maka tidak terdapat 
kekhawatiran berkurangnya tingkat persaingan di pasar berupa 
Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat yang 
diakibatkan dari merger tersebut.

 Argumen kepailitan harus diajukan oleh Pelaku Usaha yang akan 
melakukan merger dengan menunjukkan tanpa adanya merger, 
pelaku usaha yang bersangkutan akan mengalami kepailitan, dan 
hanya dengan merger kepailitan tersebut dapat dihindari.
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I. KESIMPULAN
Dari hasil analisa diatas dapat penulis simpulkan:

1. Proses penggabungan yang dilakukan flexi dan esia akan mengubah struktur 
pasar dalam industri telekomunikasi telepon tetap wireless di Indonesia;

2. Proses pengabungan yang dilakukan flexi dan esia akan menyebabkan 
perubahan struktur pasar industri telekomunikasi telepon tetap wireless 
dari oligopoli menjadi monopoli, dimana jumlah pelaku usaha dari 4 pelaku 
usaha menjadi 3 pelaku usaha serta nilai HHI yang sangat terkonsentrasi;

3. Sesuai Peraturan Komisi No. 11 Tahun 2010, proses penggabungan flexi 
dan esia dapat dikonsultasikan ke KPPU;

4. Jika dilihat dari nilai HHI, maka KPPU dapat melakukan penilaian 
menyeluruh karena tingginya nilai HHI;

II. REKOMENDASI
Dari hasil tulisan ini, penulis merekomendasikan pada KPPU untuk 
melakukan pengawasan terhadap industri telekomunikasi telepon tetap 
wireless, karena terbentuknya pasar monopoli di industri telekomunikasi 
telepon tetap wireless. Namun penelitian lebih lanjut difokuskan kepada 
perilaku hambatan terhadap materi analisa di tahap Penilaian Menyeluruh. 
Hal ini karena nilai konsentrasi yang sangat tinggi dan penggabungan 2 
perusahaan yang menguasai pasar telekomunikasi telepon tetap wireless di 
Indonesia.

Bab IV
KESIMPULAN
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Bab I
PENDAHULUAN

DI INDONESIA, seperti juga di negara-negara berkembang lainnya, 
pemerintah menetapkan sejumlah tujuan pembangunan dan berusaha 
mencapainya dengan melakukan intervensi pasar. Tujuan tersebut misalnya: 
penghematan devisa, transfer teknologi, atau penciptaan lapangan kerja. 
Kegagalan pasar sering dijadikan alasan untuk membenarkan campur 
tangan pemerintah yang berlebihan, mulai dari pemilihan industri strategis, 
penentuan pelakunya, hingga penetapan instrumen kebijakan. Dalam 
pandangan seperti ini, secara implisit terkandung keyakinan bahwa campur 
tangan pemerintah lebih superior ketimbang mekanisme pasar1.

Hal tersebut terbukti pada pembangunan ekonomi pada Pembangunan 
Jangka Panjang Pertama yang telah menghasilkan banyak kemajuan, antara 
lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan 
yang telah dicapai di atas, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai 
bidang, termasuk kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang tertuang 
dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima 
Tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya2.

Kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas, didorong oleh kebijakan 
pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan bidang 
ekonomi yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana 
Pembangunan Lima Tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya3.

Fakta menunjukkan bahwa selama dekade sebelum krisis, Ekonomi Indonesia 
bertumbuh sangat pesat, antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya 
kesejahteraan rakyat. Pendapatan per kapita meningkat menjadi 2x lipat 

1 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikroekonomi, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1994), hal. 45-47. 
2 Indonesia, Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817, Penjelasan Umum paragraf 1.

3 Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
tidak Sehat. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. LN Nomor 33 Tahun 1999, TLN Nomor 2818, 
bagian Penjelasan umum paragraf 1.
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antara 1990 dan 1997. Perkembangan ini didukung oleh suatu kebijakan 
moneter yang stabil, dengan tingkat inflasi dan bunga yang rendah, dengan 
tingkat perkembangan nilai tukar mata uang yang terkendali rendah, APBN 
yang berimbang, kebijakan ekspor yang terdiversifikasi (tidak saja tergantung 
pada minyak dan gas), dan dengan kebijakan Neraca Modal yang liberal, 
baik bagi modal yang masuk maupun yang keluar4.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama Pembangunan Jangka 
Panjang Pertama, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 
tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan, khususnya dalam 
pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan adanya 
kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan 
usaha swasta sejak awal tahun 1990-an5. 

Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu 
dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan 
dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. 
Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, disatu sisi diwarnai 
oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga 
pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam 
kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan 
usaha yang tidak sehat6. 

Fenomena di atas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan 
yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk 
keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat 
Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan corak 
yang sangat monopolistik7.

Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-
kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. 
Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak 
didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor 
yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak 
mampu bersaing8.

Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas, menuntut kita untuk 
mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia 
usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga 

4 Frans Seda, Krisis Moneter Indonesia, makalah disampaikan dalam seminar pedalaman Ekonomi 
Rakyat, Jakarta, 9 April 2002, <http://www.ekonomirakyat.org/ edisi_3/artikel_3.htm>, diakses pada 
tanggal 3 Desember 2008.

5 Indonesia, op.cit., paragraf 2.
6 Ibid, paragraf 3. 
7 Ibid, paragraf 4.
8 Ibid, paragraf 5.
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tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan 
kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain 
dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang 
merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial9. 

Atas dasar itulah kemudian Pemerintah bersama-sama dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat kemudian menyusun sebuah undang-undang yang 
mengatur mengenai arti pentingnya sebuah persaingan usaha yang sehat 
di Indonesia ini. Undang-undang tersebut kemudian diundangkan pada 
tanggal 5 Maret 1999, dengan nama Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang 
dituangkan dalam Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
33 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817 (untuk selanjutnya disebut 
“UU No. 5 Tahun 1999” atau “Undang-Undang Persaingan Usaha”).

Terbitnya UU No. 5 Tahun 1999 juga tidak bisa mengingkari kondisi bangsa 
ini pada tahun 1999 dan 2 tahun sebelumnya. Pada tahun 1996 adalah awal 
dari segala perubahan, baik yang positif maupun yang memiliki dampak 
negatif terhadap bangsa ini. 

Bulan Juli 1996 adalah awal krisis moneter yang melanda negara-negara di 
Asia Tenggara, yang tentunya mempengaruhi perkembangan perekonomian 
Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi 
krisis global tersebut. Krisis ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya 
nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat10.

Ketika nilai tukar rupiah semakin melemah, maka pertumbuhan ekonomi 
Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin 
bertambah lesu. Kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan yaitu 
dengan dilikuidasinya sejumlah bank pada akhir tahun 1997. Sementara itu 
untuk membantu bank-bank yang bermasalah, pemerintah membentuk Badan 
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Ternyata usaha yang dilakukan 
pemerintah ini tidak dapat memberikan hasil, karena pinjaman bank-bank 
bermasalah tersebut semakin bertambah besar dan tidak dapat di kembalikan 
begitu saja11.

Kondisi perekonomian semakin memburuk, karena pada akhir tahun 1997 
persediaan sembilan bahan pokok (Sembako) di pasaran mulai menipis. Hal 
ini menyebabkan harga-harga barang naik tidak terkendali. Kelaparan dan 
kekurangan makanan mulai melanda masyarakat. Untuk mengatasi kesulitan 
moneter, pemerintah meminta bantuan International Monetery Funds (untuk 
selanjutnya disingkat menjadi “IMF”). Namun, kucuran dana dari IMF yang 

9 Ibid, paragraf 6.
10 Indonesia pada Masa Reformasi, http://sejarahreformasiindonesia.blogspot. com/2009/10/berakhirnya-

pemerintahan-orde-baru_19.html, akses pada 25 Oktober 2010.
11 Ibid.
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sangat diharapkan oleh pemerintah belum terealisasi, walaupun pada 15 
Januari 1998 Indonesia telah menandatangani 50 butir kesepakatan (letter 
of intent) dengan IMF12.

Faktor lain yang menyebabkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak 
terlepas dari masalah utang luar negeri. Utang luar negeri Indonesia menjadi 
salah satu faktor penyebab munculnya krisis ekonomi. Namun, utang luar 
negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang negara, tetapi sebagian 
lagi merupakan utang swasta. Utang yang menjadi tanggungan negara hingga 
6 Februari 1998 mencapai 63,462 miliar dollar Amerika Serikat, utang pihak 
swasta mencapai 73,962 miliar dollar Amerika Serikat13.

Krisis moneter tidak hanya menimbulkan kesulitan keuangan negara, 
tetapi juga telah menghancurkan keuangan nasional. Memasuki tahun 
anggaran 1998/1999, krisis moneter telah mempengaruhi aktivitas ekonomi 
yang lainnya14. Krisis moneter dengan segera menjadi krisis ekonomi dan 
berkejaran kemudian menjadi krisis politik, krisis hukum, dan berujung pada 
krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan yang ada.

Masyarakat menuntut adanya reformasi baik didalam kehidupan masyarakat, 
maupun pemerintahan Indonesia. Di dalam kehidupan politik, masyarakat 
beranggapan bahwa tekanan pemerintah pada pihak oposisi sangat besar, 
terutama terlihat pada perlakuan keras terhadap setiap orang atau kelompok 
yang menentang atau memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang 
diambil atau dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat menghendaki adanya 
reformasi di bidang hukum agar dapat mendudukan masalah-masalah hukum 
pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya15.

Pengaturan perekonomian pada masa pemerintahan Orde Baru sudah jauh 
menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila. Dalam Pasal 33 UUD 1945 
tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua 
untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. 
Sebaliknya, sistem ekonomi yang berkembang pada masa pemerintahan Orde 
Baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat 
dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoli, dan diwarnai dengan korupsi 
dan kolusi16.

Dari segi penciptaannya, UU No. 5 Tahun 1999 dapat dikatakan unik 
dibanding perundang-undangan lainnya, karena untuk pertama kalinya 
setelah sekian lama, DPR menggunakan hak konstitusionalnya untuk 
mengajukan rancangan undang-undang (RUU). Dilihat dari proses 

12 Ibid. 
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Ibid.
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penerbitannya, ada kesan bahwa Undang-undang Persaingan ini sangat 
dibutuhkan kehadirannya oleh masyarakat (kalau kita percaya bahwa DPR itu 
sebagai representasi masyarakat) untuk mengatur sistem ekonomi Indonesia 
yang tidak sehat dan secara sporadis. Disamping tuntutan yang direspon 
oleh DPR, UU No. 5 Tahun 1999 muncul karena keterlibatan pihak asing 
dalam bentuk penandatangan Letter of Intent antara IMF dengan Pemerintah 
Indonesia pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam Letter of Intent tersebut 
salah satu syarat pencairan bantuan adalah Indonesia harus segera memiliki 
UU Persaingan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah UU ini memang 
sudah merupakan kehendak murni rakyat atau hanya sekedar pemenuhan 
syarat yang ditetapkan oleh IMF17.

Undang-undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan 
keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum 
dengan tujuan untuk: menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; 
menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha 
yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi 
setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan 
efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat18.

Sebuah undang-undang yang mengatur untuk dapat berjalan secara efektif, 
selain mengatur mengenai substansi undang-undangnya, juga perlu ditegaskan 
lembaga yang melaksanakan undang-undangnya, tentunya beserta seluruh 
kewenangan dan tugasnya. Selain itu perlu juga sebuah sanksi pidana terhadap 
pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.

Oleh karena itu, agar implementasi undang-undang ini serta peraturan 
pelaksananya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu 
dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (untuk selanjutnya disebut 
“KPPU”) yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah 
dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha 
dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, 
sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan19. 

 Sanksi  pidana merupakan “obat terakhir” (ultimum remedium) dari 
rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum20. “Obat terakhir” ini 
merupakan jurus  pamungkas jika mekanisme penegakan pada bidang 

17 Ayudha D. Prayoga, (et.al), Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia, Jakarta: 
Proyek ELIPS, 2000 

18 Indonesia, op.cit., penjelasan umum paragraf 11.
19 Ibid,  paragraf 9.
20 J.M. van Bemmelen, Ons Strafrecht 1, 1986, hal. 4, sebagaiman a dalam Andi Hamzah, Azas-azas 

Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994., hal. 10
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hukum lain tidak bekerja efektif. Namun, dalam perkembangan hukum 
pidana di Indonesia, sanksi  pidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser 
kedudukannya. Tidak lagi sebagai ultimum remedium melainkan sebagai 
primum remedium (obat yang utama). Ketentuan pengaturan mengenai sanksi 
pidana sebagai primum remedium ini dapat dilihat dalam UU mengenai 
terorisme dan tindak pidana korupsi (Tipikor). Dari perspektif sosiologis, hal 
ini dikarenakan perbuatan yang diatur dalam dua UU tersebut merupakan 
tindakan yang “luar biasa” dan besar dampaknya bagi masyarakat21.

Tampaknya hukum pidana sebagai ultimum remedium tetap dipegang teguh 
oleh pembuat undang-undang persaingan usaha ini, yang terlihat dari tata 
cara penanganan perkara UU No. 5 Tahun 1999 yang lebih mengedepankan 
tindakan administratif yang dapat ditempuh oleh KPPU dalam menyelesaikan 
suatu permasalahan persaingan usaha tidak sehat. Tindakan-tindakan 
administratif yang dapat dilakukan oleh KPPU sebagaimana diatur dalam 
UU No. 5 Tahun 1999, memiliki keterkaitan erat dengan masalah pidana 
dan hak asasi manusia, diantaranya adalah kewenangan untuk melakukan 
pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sesorang. Disisi lain, UU No. 5 Tahun 
1999 tidak melengkapi KPPU dengan organ yang memiliki kewenangan 
untuk memaksa, namun memberikan jalan keluar yaitu meminta bantuan 
kepada penyidik dalam hal yang berkaitan dengan permasalahan pidana 
dan juga menegaskan bahwa kewenangan KPPU terbatas pada kewenangan 
administratif saja, sedangkan kewenangan pidana adalah kewenangan 
pengadilan. Tentunya pengertian pengadilan disini adalah pengadilan dalam 
ranah sistem peradilan pidana yang didalamnya juga tidak dapat terlepas 
dari keberadaan penyidik.

Pentingnya keberadaan penyidik dalam penegakan hukum persaingan 
usaha sebagai ultimum remedium sangat terasa ketika permasalahan secara 
administratif tidak lagi mampu sebagai jalan keluar dalam penyelesaian 
sebuah perkara persaingan usaha. Hal inilah yang sangat disadari oleh KPPU 
dan oleh karenanya KPPU juga telah berupaya untuk dapat melakukan 
kerjasama dengan penyidik dalam rangka penegakan hukum persaingan 
usaha. Salah satu kerjasama tersebut telah terwujud melalui sebuah nota 
kesepahaman antara KPPU dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
(untuk selanjutnya disebut “POLRI”) yang ditandatangani pada tanggal 8 
Oktober 2010. 

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dapat dikatakan sebuah langkah 
maju dalam penegakan hukum persaingan usaha, namun disatu sisi juga 
membuka fakta bahwa ternyata dalam implementasinya, terdapat perbedaan 
pengaturan terhadap hal-hal yang krusial dalam penanganan tindak pidana 
dalam hukum persaingan usaha sebagaimana dimaksudkan dalam  UU No. 5 

21 Didik Endro Purwoleksono, Pengaturan Sanksi Pidana dalam Ketentuan Undang-Undang, Pengukuhan 
Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Airlangga, 12 April 2008



93

Mohammad Reza

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 5 - Tahun 2011

Tahun 1999 dengan penanganan tindak pidana yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya 
disebut “KUHAP” atau “UU No. 8 Tahun 1981”)22. Berdasarkan uraian-uraian 
tersebut diatas, Penulis tertarik untuk menelaah mengenai “Kerjasama KPPU 
dengan Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Hukum Persaingan Usaha”.

A. PERUMUSAN MASALAH
Dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada KPPU untuk melakukan 
tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar praktek monopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat. Wewenang tersebut sebatas untuk 
melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran 
persaingan usaha yang meliputi pelanggaran terhadap Kegiatan yang Dilarang, 
Perjanjian yang Dilarang, dan Penyalahgunaan Posisi Dominan.

Selain ketentuan tentang pelanggaran administratif, Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang perbuatan hukum yang dapat 
dikategorikan sebagai tindak pidana persaingan usaha. Perbuatan hukum 
tersebut meliputi ketentuan Kegiatan yang Dilarang, Perjanjian yang Dilarang, 
Posisi Dominan, dan pelanggaran terhadap Pasal 41 Undang-undang Nomor 
5 Tahun 1999. Selain itu juga terdapat sanksi pidana tambahan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 49  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pada bagian penegakan hukum pidana, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 
tidak memberikan wewenang kepada KPPU untuk memutus pelanggaran 
tindak pidana sebagaimana yang dimaksud, sehingga dampak Putusan KPPU 
tidak memiliki efek jera bagi pelaku usaha yang diputus bersalah. Disisi lain, 
pelaku usaha yang diputus bersalah melanggar ketentuan Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1999 sebagian tidak melaksanakan atau tidak mengajukan 
upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU tersebut, dan terhadap 
fakta inilah yang kemudian harus ada tindaklanjut dalam koridor penegakan 
hukum yang harus dilakukan oleh penyidik dalam hal ini penyidik POLRI, 
proses ini merupakan bagian yang sangat penting guna penegakan hukum 
yang dapat memberikan kapastian hukum terhadap penanganan perkara 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Wewenang untuk menyidik hanya diberikan kepada Penyidik Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana 
diamanatkan UU No. 8 Tahun 1981 juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia23. Dengan wewenang 

22 Republik Indonesia, Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 
1981, LN tahun 1981 Nomor 76.

23 Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-
undang Nomor 2 tahun 2002. LN Tahun 2002, Nomor 2TLN Nomor 4168.
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yang diberikan kepada POLRI tersebut, maka POLRI berwenang untuk 
melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana yang diatur 
dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulisan ini akan 
memfokuskan diri untuk menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Dalam  hal apa sajakah menurut UU No. 5 Tahun 1999, KPPU dalam 
melaksanakan tugas dan kewenangannya akan melakukan kerjasama 
dengan penyidik?

2. Dalam pelaksanaan ternyata terdapat perbedaan pengaturan terhadap hal 
yang sama antara  UU No. 5 Tahun 1999 dengan UU No. 8 Tahun 1981, 
apa sajakah perbedaan tersebut?

3. Tindakan apakah yang dapat diambil oleh KPPU dan penyidik untuk 
menjembatani perbedaan pengaturan tersebut?

B. RUANG LINGKUP PENULISAN
Penulisan berikut akan membatasi diri untuk menjawab pokok permasalahan 
sebagaimana yang telah disebutkan di atas, khususnya permasalahan dalam 
pelaksanaan formil dalam penanganan perkara persaingan usaha yang terdapat 
kaitannya dengan penyidik. Maka, analisa penulisan hanya akan membahas 
mengenai pasal-pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang memiliki keterkaitan 
dengan penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981.

Walaupun pasal-pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang memiliki keterkaitan 
dengan penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 
merupakan bagian dari pelaksanaan formil penanganan perkara persaingan 
usaha, namun tahapan-tahapan tata cara penanganan perkara persaingan 
usaha sampai dengan upaya hukum keberatan hanya akan dibahas secara 
umum apabila terdapat keterkaitannya. Maka, substansi materiil UU No. 5 
Tahun 1999 tidak akan dibahas dalam penulisan ini.

Selain itu dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani 
oleh Ketua KPPU bersama Kepala POLRI dalam rangka pelaksanaan 
kerjasama antara KPPU dengan POLRI mencakup bidang: a. Pembinaan; b. 
Operasional; dan c. Tukar menukar informasi.

Pada bidang pembinaan meliputi kerja sama pengembangan intelijen ekonomi 
dan pengembangan pelatihan. Sedangkan bidang operasional  meliputi:

a. Bantuan untuk menghadirkan terlapor, saksi dan ahli;
b. Penyerahan dokumen dan/ atau perkara tindak pidana hukum persaingan;
c. Penyerahan Putusan KPPU sebagai bukti permulaan yang cukup bagi 

penyidik untuk melakukan penyidikan;
d. Bantuan pengawalan dan pengamanan;
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e. Kerja sama penyelidikan intelijen; dan
f. Penugasan Penyelidik dan/ atau Penyidik POLRI dalam penyelidikan dan/ 

atau pemeriksaan di KPPU.

dan kemudian tukar menukar informasi meliputi:

a. Informasi yang terkait dengan laporan dan/ atau pengaduan dari setiap orang 
atau badan hukum mengenai dugaan tindak pidana hukum persaingan;

b. Informasi yang terkait dengan kepentingan penyelidikan dan penyidikan 
tindak pidana hukum persaingan;

c. Informasi yang terkait dengan dugaan praktek monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat; dan

d. Informasi tentang perkembangan hasil penyidikan tindak pidana hukum 
persaingan.

Mengingat luasnya Nota Kesepahaman tersebut, agar tetap sesuai dengan 
pokok permasalahan dalam penulisan ini, maka dari  3 (tiga) bidang kerjasama 
antara KPPU dengan POLRI,  penulis akan memfokuskan pembahasan 
terhadap butir-butir kerjasama yang terkait dengan penerapan pasal-pasal 
dalam UU No. 5 Tahun 1999 yaitu butir a., butir b., dan butir c., dalam 
kerjasama bidang operasional. Butir-butir lainnya tidak akan menjadi fokus 
dalam penulisan ini, namun akan diuraikan secukupnya apabila diperlukan 
untuk melengkapi dan menjelaskan pokok permasalahan penulisan ini.

Pelaksanaan undang-undang dan lain-lain yang berada diluar maksud dari 
pokok permasalahan di atas tidak menjadi bahasan dalam penulisan ini, oleh 
karena itu tidak akan diuraikan secara panjang lebar bahkan tidak disinggung 
sama sekali apabila memang tidak terdapat keterkaitannya.

C. TUJUAN PENULISAN
Penulisan ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi terkait 
dengan pelaksanaan kerjasama antara KPPU dengan Penyidik POLRI dalam 
penegakan hukum persaingan usaha. Oleh karena itu tujuan penelitian ini 
adalah:

a. Untuk mengetahui dalam hal apa sajakah menurut UU No. 5 Tahun 1999, 
KPPU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya akan melakukan 
kerjasama dengan penyidik;

b. Untuk mengetahui perbedaan pengaturan terhadap hal yang sama dalam 
UU No. 5 Tahun 1999 dengan UU No. 8 Tahun 1981;

c. Untuk mengetahui tindakan apa saja yang dapat diambil oleh KPPU dan 
penyidik untuk menjembatani perbedaan pengaturan tersebut.
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D. MANFAAT PENULISAN
Penulisan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pengetahuan 
tambahan bagi kepentingan teori dan praktis bagi semua pihak yang terlibat 
dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha, khususnya mengenai 
penanganan perkara dalam hal keterkaitan kerjasama KPPU dengan instansi 
lain, yaitu POLRI.

E. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut: Bab pertama berisi pendahuluan, 
yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, 
manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang meliputi teori yang 
akan dipergunakan dalam melakukan analisis. Juga akan memuat teori penafsiran 
terhadap peraturan perundang-undangan karena akan melakukan harmonisasi 
terhadap 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang berbeda, namun pada 
bagian-bagian tertentu mengatur hal yang sama, serta metode penulisan yang 
digunakan, yang meliputi objek penelitian, data, teknik pengumpulan data, teknik 
pengolahan data, serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

Bab ketiga akan membahas mengenai pasal-pasal dalam undang-undang 
persaingan usaha yang terdapat kaitannya dengan penyidik, analisis 
penerapannya baik dari sudut pandang undang-undang persaingan usaha 
tidak sehat dan undang-undang hukum acara pidana, serta analisis dalam 
mendapatkan jalan keluar terhadap ketidakharmonisan dalam pasal-pasal 
undang-undang persaingan usaha yang terkait dengan penyidik sebagaimana 
diatur dalam hukum acara pidana.

Bab keempat merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang memuat 
simpulan dari seluruh pemaparan yang telah diberikan dalam penulisan ini 
dan menjadi jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat dalam bab 
pertama. Selain itu juga akan memuat saran yang merupakan tindak lanjut 
terhadap simpulan.
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Bab II
TINJAUAN PUSTAKA

A. KERANGKA TEORI
Penulisan mengenai “Kerjasama KPPU dengan Penyidik dalam Penanganan 
Tindak Pidana Hukum Persaingan Usaha” ini, berkerangkakan pada teori 
mengenai campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian khususnya 
pengaturan pasar dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang 
diwujudkan melalui UU No. 5 Tahun 1999.  

“A welfare state is a form of government in which the state assumes 
responsibility for minimum standards of living for every person” yang 
terjemahan bebasnya adalah Negara kesejahteraan adalah bentuk 
pemerintahan dimana negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin 
standar hidup minimum bagi setiap warganya24.

Konsep negara kesejahteraan berawal dari gagasan yang muncul dalam 
Beveridge Report, yaitu berisi laporan dari Beveridge, seorang anggota parlemen 
Inggris yang mengusulkan keterlibatan negara di bidang ekonomi dalam hal 
yang berhubungan dengan pemerataan pendapatan masyarakat, kesejahteraan 
sosial sejak manusia lahir sampai ia mati, lapangan kerja, pengawasan atas 
upah pekerja oleh pemerintah, dan usaha dalam bidang pendidikan25. 

Awalnya, para ekonom berpendapat bahwa pada persaingan bebas, yang terjadi 
sebagai hasil interaksi antara kekuatan penawaran dan permintaan dalam suatu 
pasar akan menghasilkan harga terbaik dan masyarakat akan memperoleh 
manfaat apabila individu dibiarkan memenuhi kehendak pribadinya26. Inti 
pendapat para ekonom tersebut adalah, tidak menghendaki campur tangan 

24  A. Briggs, The Welfare State in Historical Prespective, dalam Achieves Europeenes de Sociologie 2: 
221-58, sebagaimana dikutip dari Donald J. Moon (ed.), Responsibility Rights & Welfare, The Theory of 
the Welfare State, Westvies Press Inc., Boulder, Colorado, 1998, hlm. 21 sebagiamana dalam Johnny 
Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, (Malang: 
Bayumedia Publishing, cet. Kedua, 2007), hal. 32. 

25 Muchsan, Peradilan Administrasi Negara, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 1.
26 Harry Landreth and David C. Colander, History of Economic Thought, (Boston: Houghton Mifflin 

Company, 1994), hal. 55. 
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sekecil apapun dari pihak pemerintah dalam urusan ekonomi dan sepenuhnya 
menyerahkan keputusan-keputusan ekonomi yang terpenting pada mekanisme 
pasar27. Dasar pemikiran bahwa campur tangan pemerintah tidak diperlukan, 
karena adanya keyakinan akan bekerjanya tangan tidak terlihat (the invisible 
hands) yang memungkinkan berlangsungnya pasar secara otomatis28.

Dalam pengertian pasar bebas, sistem ekonomi pasar adalah suatu mekanisme 
yang terinci dan terkoordinasi dibawah sadar manusia dan sektor usaha 
melalui sistem harga dan pasar. Mekanisme ini merupakan alat komunikasi 
untuk menghimpun pengetahuan dan tindakan jutaan orang yang berlainan 
dan yang tersebar dimana-mana. Tidak ada seorangpun yang sengaja 
merancang pasar, namun pasar dapat tetap berlangsung dengan baik. Pasar 
adalah suatu mekanisme pada saat pembeli dan penjual suatu komoditi 
mengadakan interaksi untuk menentukan harga dan kuantitasnya, dimana 
harga merupakan poros penyeimbang dalam mekanisme pasar29.

Meskipun mekanime pasar diyakini dapat mengalokasikan faktor-faktor 
produksi dengan cukup efisien, namun perjalanan sejarah membuktikan 
bahwa mekanisme pasar juga menyimpan berbagai unsur negatif sebagai 
efek sampingnya30.

Perlunya pengendalian dan pembatasan terhadap kekuatan-kekuatan pasar 
tersebut adalah untuk mengatasi unsur-unsur negatif yang tidak diharapkan 
sebagai hasil atau akibat dari kekuatan-kekuatan pasar tersebut31. Oleh 
karena itu, peranan negara adalah untuk memodifikasikan berbagai kekuatan 
pasar32 atau dalam bahasa yang berbeda sebagai campur tangan publik dalam 
ekonomi pasar swasta33.

27 Ibid, hal. 70. 
28 As every individual, therefore, endeavours as musch as he can to employ his capital in the support 

of domestic industry, and so to direct that industry that its produce may be of the greatest value; 
every individual nesessarily labours to render the annual revenue of the society as great as he can. He 
generally, indeed, neither intends to promote the public interest, nor knows how much he is promoting 
it. By preffering the support of domestic to that of foreign industry, he intends only his own security; 
nad by directing that industry in such a mannaer as its produce may be of the greatest value, he 
intends only his oen gain, and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote 
and end which was no part of his intention. Nor is it always the worse fot the society that it was no 
part of it. By pursuing his own interest he frequently promotes that of society more effectually than 
when he really intends to promote it”. Adam Smith, An Enquiry into the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations, (New York: Modern Library, 1937) hal. 423. 

29 Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, Microeconomics, Fouthteen Edition, McGraw-Hill, Inc. Edisi 
Indonesia, Microekonomi, alih bahasa: Haris Munandar, et. all., (Jakarta: Erlangga, 1997), hal. 43-45.

30 Johnny Ibrahim, op. cit., hal 87. 
31 Ibid, hal. 32. 
32 “...to modify the play of market forces”, A. Briggs, The Welfare State in Historical Prespective, dalam 

Archives Europeennes de Sociologie 2: 221-58, sebagaimana dikutip dari Donald J. Moon (ed.), 
Responsibility Rights & Welfare, The Theory of The Welfare State, Westview Press Inc., Boulder, 
Colorado, 1988, hal. 21., sebagaimana dalam ibid.

33 “...a public intervention in private market economy”, Robert E. Godin, Reason for Welfare, economic, 
Sosiological and Political but Ultimately Moral, dalam Donald J. Moon (ed.), ibid, hal. 22, sebagaimana 
dalam ibid. hal. 33.
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Kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat membutuhkan campur tangan 
negara, mengingat tujuan dasar kegiatan ekonomi itu sendiri adalah untuk 
mencapai keuntungan. Sasaran tersebut mendorong terjadinya penyimpangan, 
bahkan kecurangan yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu bahkan semua 
pihak. Oleh karena itu, campur tangan terhadap kegiatan ekonomi secara 
umum dalam rangka hubungan hukum yang terjadi tetap dalam batas-batas 
keseimbangan kepentingan umum semua pihak. Campur tangan negara dalam 
hal ini adalah dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak 
dalam masyarakat, melindungi kepentingan produsen dan konsumen, sekaligus 
melindungi kepentingan negara dan kepentingan umum terhadap kepentingan 
perusahaan atau pribadi34.

Tujuan dari campur tangan negara tidak lain adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan umum (promoting public welfare) dan memaksimumkan 
kesejahteraan sosial (to maximize social welfare) sehingga memperkecil 
dampak kegagalan pasar (market failure) terhadap masyarakat yang 
disebabkan oleh apa yang disebutnya moral hazard dan penggunaan yang 
keliru terhadap berbagai sumber daya (missallocation of resources)35.

Disisi lain, azas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi merupakan 
salah satu dari 3 (tiga) azas penting yang dibutuhkan dalam rangka pembinaan 
citra hukum dari azas-azas hukum nasional, ditinjau dari perspektif hukum 
dagang dan ekonomi36. 

Ditinjau dari perspektif ekonomi dan hukum, secara ringkas dapat dinyatakan 
bahwa tujuan kebijakan persaingan (competition policy) adalah untuk 
meminimalkan inefisiensi perekonomian yang diakibatkan oleh perilaku 
pelaku usaha yang bersifat antipersaingan37. 

Pasar memiliki dampak yang merusak nilai-nilai, merendahkan derajat 
terhadap apa yang sebelumnya mulia dan telah dianggap sebagai kebiasaan, 
yaitu jika membiarkan segala sesuatu dapat dipertukarkan dengan segala 
sesuatu yang lainnya. Pada akhirnya kita ditinggalkannya bukan sebagai apa-
apa, tetapi hanya sebagai masyarakat yang menjadi mesin penjual, dimana 
segalanya tersedia untuk sebuah harga38. 

34 Ibid, hal. 15. 
35 Ibid.
36 Dua azas lainnya adalah azas keseimbangan dan azas pengawasan publik. Lihat Sri Redjeki Hartono, 

Kapita Selekta Hukum Ekonomi, (Bandung: Mandar Maju: 2000), hal. 13.
37 “In practice, most forms of competition policy are designed either to undermine the ability of suppliers 

to exercise market power or to inhibit the ability of dominant enterprises to abuse their size. This is 
because the exercise of market power is often incompatible with economic efficiency, and dominance 
allows a supplier to erect private barriers to trade, restrict competition, and compromise the economic 
freedom and visibility of other parties”, Lihat Roger Alan Boner and Reinald Krueger, The Basics of 
Antitrust Policy, (Washington, D.C.: The World Bank, 1991), hal ix-x.

38 ”the market has a ‘corrosive effect’ on values, debasing what was formerly precious and apart from 
mundane world, by allowing everything to be exchanged for everything else. In the end we are left 
with nothing but a ‘vending machine society’ where everything is available for a price”, Robert E. 
Goodin, op. cit. hal. 34.
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Tanpa campur tangan pemerintah, dibawah aturan pasar, mereka-mereka 
yang bergantung pada yang lainnya, akan sangat mudah dieksploitasi tanpa 
belas kasihan sama sekali. Secara ekonomis, anda dapat saja mengusahakan 
penawaran yang terbaik terhadap siapapun yang membutuhkan dan 
bergantung pada anda untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun secara 
moral, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan39.

Sementara itu ada dua penyebab distorsi perekonomian yang dapat mengakibatkan 
pasar menjadi tidak sempurna. Pertama, eksternalisasi pasar yang memungkinkan 
perusahaan-perusahaan yang mempunyai kekuatan pasar menggunakan 
kekuatan tersebut untuk menghancurkan pesaingnya (competitor elimination) 
dengan cara tidak sehat (unfair conduct); kedua, kebijakan/ intervensi pemerintah 
sendiri yang menimbulkan distorsi pasar dan inefisiensi perekonomian. Penyebab 
pertama bersumber dari perilaku perusahaan, sedangkan penyebab kedua 
bersumber dari intervensi pemerintah terhadap pasar40.

Kritik terhadap kekurangan-kekurangan mekanisme pasar yang dapat 
menyebabkan kegagalan suatu perekonomian pasar adalah sebagai berikut41:

1. Kebebasan yang tidak terbatas dapat menindas golongan-golongan tertentu. 
Kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi yang tanpa batas dapat 
merugikan golongan yang lemah dan kaum minoritas. Persaingan yang 
sangat bebas menyebabkan golongan yang kuat kedudukannya menjadi 
bertambah kuat, misalnya pengusaha besar mematikan usaha kecil;

2. Kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya. Mekanisme pasar yang bebas 
menyebabkan perekonomian selalu mengalami naik turun yang tidak teratur. 
Pada saat tertentu ia mengalami kemakmuran yang sangat tinggi, tetapi pada 
masa berikutnya mengalami kemerosotan yang sangat serius. Keguncangan 
seperti ini sekarang terjadi di Indonesia dan sangat merugikan masyarakat;

3. Didalam sistem mekanisme pasar akan timbul kekuatan ekonomi yang 
merugikan. Tidak selalu mekanisme pasar itu merupakan suatu sistem 
pasar persaingan sempurna dimana harga dan barang yang diperjualbelikan 
ditentukan oleh permintaan pembeli dan penawaran penjual yang banyak 
jumlahnya. Didalam perekonomian yang sudah sangat modern seperti di 
Amerika Serikat, Jepang dan perekonomian negara-negara Eropa Barat, satu 
atau beberapa perusahaan raksasa menguasai pasar. Mereka mempunyai 
kekuatan yang sangat besar di pasar dalam menentukan harga, jenis, dan 
jumlah barang yang ditawarkan. Mereka selalu membatasi produksi pada 
tingkat ketika mereka akan memperoleh keuntungan maksimum.

39 “under the law of market, those who are dependent could and would be mercilessly exploited. 
Economically, you can drive a very hard bargain indeed and dependent upon you for satisfaction of that 
need. Morally, however you must do not so”, ibid, hal. 35. 

40 Faisal Basri, Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia, 
(Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 327. 

41 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikroekonomi, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1994), hal. 45-47.
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4. Mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa barang secara efisien. 
Secara bersama-sama masyarakat memerlukan beberapa jasa tertentu, seperti 
jalan raya untuk mempertinggi efisiensi lalu lintas, angkatan bersenjata dan 
polisi untuk keamanan dan ketertiban, dan rumah-rumah sakit umum 
untuk penyediaan jasa kesehatan yang murah. Jasa-jasa seperti ini tidak 
dapat disediakan oleh mekanisme pasar secara efisien. Untuk menyediakan 
jasa-jasa itu dengan baik diperlukan campur tangan pemerintah.

5. Kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan “eksternalitas” 
yang merugikan. Yang dimaksud dengan eksternalitas adalah akibat 
sampingan (buruk atau baik) yang ditimbulkan oleh kegiatan 
mengkonsumsi atau memproduksi, seperti pencemaran lingkungan.

Sebagaimana terjadi di negara-negara berkembang lainnya, pemerintah 
Indonesia menetapkan sejumlah tujuan pembangunan dan berusaha 
mencapainya dengan melakukan intervensi pasar. Tujuan tersebut misalnya: 
penghematan devisa, transfer teknologi, atau penciptaan lapangan kerja. 
Kegagalan pasar sering dijadikan alasan untuk membenarkan campur 
tangan pemerintah yang berlebihan, mulai dari pemilihan industri strategis, 
penentuan pelakunya, hingga penetapan instrumen kebijakan. Dalam 
pandangan seperti ini, secara implisit terkandung keyakinan bahwa campur 
tangan pemerintah lebih superior ketimbang mekanisme pasar42.

Namun, seringkali intervensi ini malah menimbulkan distorsi karena 
membatasi persaingan yang pada akhirnya mengakibatkan inefisiensi 
perekonomian. Dan lebih jauh intervensi pemerintah tersebut malah 
menimbulkan distorsi baru dan yang terjadi adalah government failure karena 
mengatasi market failure43.

Salah satu upaya untuk mencegah intervensi yang menimbulkan distorsi 
yang mengakibatkan inefisiensi perekonomian akibat dari government 
failure, maka harus dilakukan de-intervensi. Salah satu upaya yang dapat 
dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan undang-undang yang 
mengembalikan pada kondisi bahwa campur tangan pemerintah sebagaimana 
konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang tujuannya tidak lain 
adalah guna meningkatkan kesejahteraan umum (promoting public welfare) 
dan memaksimumkan kesejahteraan sosial (to maximize social welfare) 
terhadap masyarakat yang disebabkan oleh apa yang disebut moral hazard 
dan penggunaan yang keliru terhadap berbagai sumber daya (misallocation 
of resources)44.

42 Ibid, hal. 333-334.
43 Ibid, lihat juga UU No. 5 Tahun 1999 pada Penjelasan Umum paragraf 3-5.
44 Robert E. Goodin, Reason for Welfare, Economic, Sociological and Political but Ultimately Moral, 

dalam Responsibility Right & Welfare, The Theory of the Welfare State, Donald J. Moon (ed.) 
Westview Press Inc., Boulder, Colorado, 1988, hal. 21., sebagaimana dalam Johnny Ibrahim, op. cit., 
hal. 33. 
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B. PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG
Kerjasama antara KPPU dengan POLRI yang dituangkan dalam nota 
kesepahaman yang ditandatangani secara bersama oleh Ketua KPPU dan 
Kepala POLRI, membawa implikasi perlunya harmonisasi setidaknya 2 (dua) 
undang-undang, yaitu UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 8 Tahun 1981 yang 
merupakan dasar utama kerjasama tersebut. 

Harmonisasi dalam penafsiran undang-undang tersebut mutlak diperlukan 
karena pada prakteknya, terdapat beberapa hal yang berbeda antara 
pengaturan dalam UU No. 5 Tahun 1999 dengan pengaturan yang tertuang 
dalam KUHAP. Perbedaan tersebut apabila tidak dilakukan penafsiran, akan 
dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur yang mutlak dan tak tergantikan 
demi terciptanya keadilan di mata hukum. Tujuannya untuk membangun 
kepercayaan masyarakat terhadap hukum sekaligus mendorong kesadaran 
masyarakat untuk patuh dan tunduk terhadap hukum. Hukum akan memiliki 
nilai ketika dipatuhi dan dipergunakan secara tepat oleh masyarakat yang 
sepakat menggunakan hukum atau aturan tersebut.

Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud 
dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam 
hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan 
untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, beberapa asas yang 
terkandung dalam asas kepastian hukum adalah45:
1. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
2. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara 

pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
3. Asas non-retroaktif perundang-undangan: sebelum mengikat, undang-

undang harus diumumkan secara layak;
4. Asas non-liquet: hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan 

kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada;
5. Asas peradilan bebas: objektif-imparsial dan adil-manusiawi;
6. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam 

undang-undang dasar.

Salah satu azas yang paling utama dalam hukum adalah azas legalitas. Azas 
ini termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya 
disebut “KUHP”) dalam Pasal 1 angka 1, yang berbunyi:

“tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan 
ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”

Azas ini juga dikenal dalam bahasa latin, “nullum delictum nulla poena sine 

45 http://alikibe.blogspot.com/2009/03/asas-kepastian-hukum-rule-of-law-ground.html, akses tanggal 3 
November 2010.
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praevia legi poenali”. Dalam azas legalitas ini mengandung 3 (tiga) pengertian46:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal 
itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak digunakan analogi (kias);
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Analogi dalam hukum pidana dilarang karena dapat mengakibatkan 
terjadinya ketidakpastian hukum, namun analogi secara terbatas diakui oleh 
beberapa ahli hukum.  

Vos berpendapat bahwa penerapan analogi tidak diizinkan, setidak-tidaknya 
dalam hal yang dengan analogi diciptakan delik-delik baru dan bertentangan 
dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dengan penerapan undang-undang secara analogi 
diartikan penerapan ketentuan dalam hal pembuat undang-undang belum 
memikirkan atau tidak dapat memikirkan, tetapi alasan penerapan ketentuan 
pidana sama dengan kejadian yang diatur dengan ketentuan itu47.

Pompe dapat menerima penerapan analogi secara terbatas dengan mengatakan 
bahwa yang dilarang ialah menjadikan sesuatu perbuatan dapat dipidana dengan 
penerapan analogi. Penerapan analogi terjadi dengan jalan mengabstrakkan 
sesuatu peraturan hukum menjadi lebih umum yang merupakan dasar peraturan 
itu, kemudian dari peraturan umum itu diterapkan kepada kejadian yang 
tidak tercantum dalam teks peraturan tersebut. Penerapan analogi hanya 
diijinkan jika ditemukan adanya kesenjangan di dalam undang-undang yang 
tidak dipikirkan (hal-hal yang dilupakan) atau tidak dapat dipikirkan (hal-
hal baru) oleh pembuat undang-undang dan karena itu undang-undang tidak 
merumuskan lebih luas sehingga meliputi hal-hal itu di dalam teksnya48.

Para ahli hukum pada awalnya berusaha membedakan antara penerapan 
analogis dengan penafsiran ekstensif. Utrecht berusaha untuk menarik garis 
pemisah antara interpretasi ekstensif dan penerapan analogi. Interpretasi 
diartikan sebagai “menjalankan undang-undang setelah undang-undang 
tersebut dijelaskan”, dan analogi sebagai “menjelaskan suatu perkara dengan 
tidak menjalankan undang-undang”49. Kemudian ia sadar bahwa tidak 
mungkin menarik garis pemisah yang jelas antara penafsiran ekstensif dan 
penerapan analogis50. Demikian juga Jonkers menyatakan bahwa sangat sulit 
menarik garis pemisah antara penafsiran ekstensif dan analogi51.

46 Moeljanto, Azas-azas Hukum Pidana, 1987, hal. 25, sebagaimana dalam Andi Hamzah, Azas-azas 
Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta), 1994, hal. 40.

47 H.B. Vos, Leerboek van Nederlands Strafrecht, Haarlem; H.D. Tjeenk Wilink, 1950, hal. 10., sebagaimana 
dalam Ibid, hal. 45. 

48 W.P.J. Pompe, Handboek van het Ned. Strafhrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1950, hal. 50 dan 
seterusnya, sebagaimana dalam Ibid, hal. 48.

49 E. Utrecht, Hukum Pidana I, 1958, hal. 148, sebagaimana dalam Ibid, hal. 50.
50 Ibid, hal. 51.
51 J.E. Jonkers, Handbook van het Ned. Indische Strafrecht, Leiden, E.J. Brill, 1946, hal. 43, sebagaimana 

dalam Ibid. 
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Dapat dikatakan bahwa perbedaan antara penerapan analogi dan interpretasi 
ekstensif merupakan dua jalur tetapi satu hasil. Dapat dilihat pada interpretasi 
“barang” yang tercantum dalam delik pencurian disamakan dengan “aliran listrik” 
menurut arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921, W. 107028 N.J. 1921, 56452. 

Dapatlah ditarik garis pemisah antara penerapan analogi yang dilarang dan 
diizinkan, yaitu dilarang jika diciptakan delik-delik baru berdasarkan analogi 
itu, misalnya yang didasarkan pada perasaan hukum rakyat, sedangkan dalam 
hal penafsiran “barang” sama dengan “aliran listrik” dalam delik pencurian, 
tidak diciptakan delik baru, masih tetap pencurian, hanya kata “barang” 
diartikan luas sehingga meliputi “aliran listrik”. Pada waktu undang-undang 
dibuat (WvS N 1886), belum terpikirkan oleh pembuat undang-undang 
adanya “aliran listrik” yang juga dapat dimiliki, dan karena itu juga dapat 
dicuri atau “diambil” dengan jalan menyambung kabel secara tidak sah (di 
luar meteran pembatas)53.

Dalam hukum perdata dikenal berbagai jenis interprestasi yaitu54:
a. Interpretasi menurut tata bahasa (taalkundige atau grammaticale 

interpretatie);
b. Penafsiran historis;
c. Penafsiran sistematis;
d. Penafsiran sosiologis atau teleologis.

Hakim perdata lebih bebas dalam menafsirkan undang-undang perdata daripada 
hakim pidana. Bahkan dalam hukum perdata dikenal analogi dan penafsiran 
penghalusan hukum (rechtsverfijning) serta juga penafsiran a contrario55.

Mengenai pemakaian penafsiran hukum perdata kedalam hukum pidana, 
dapat kita baca Jonkers yang menunjuk penafsiran yang tercantum dalam 
Pasal 1342 dan seterusnya BW, yang mengatakan bahwa jika kata-kata 
undang-undang jelas, maka dipakai kata-kata yang ada disitu, jadi bukan 
maksudnya, jika dinilai kata-katanya tidak jelas dan dapat ditafsirkan 
bermacam-macam maka dipakai maksudnya (de bedoeling). Jika dipilih dua 
macam pengertian, maka yang akan dipakai ialah yang dapat dilaksanakan. 
Ketentuan hukum perdata ini dapat dipakai juga untuk hukum pidana kata 
Jonkers, dengan alasan kesatuan hukum, kedua karena perjanjian itu berlaku 
sebagai undang-undang, dan ketiga ditunjuknya arrest Hoge Raad yang 
menerapkan interpretasi ini, yaitu putusan tanggal 12 November 1900 W. 
7525 dan 21 Januari 1929 (N.J. 1929, blz. 709)56.

52 H.B. Vos, Leerboek van Nederlands Strafrecht, Haarlem; H.D. Tjeenk Wilink, 1950, hal. 10., sebagaimana 
dalam Ibid, hal. 46.

53 Ibid. 
54 Ibid, hal. 79 .
55 Ibid.
56 J.E. Jonkens, Handbook van het Ned. Indische Strafrecht, Leiden, E.J. Brill, 1946, hal. 43, sebagaimana 

dalam Ibid. 
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57 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, cet. 11, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hal. 29.
58 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum. Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya : 70 Tahun Prof. 

Soetandyo Wignjosoebroto (Jakarta : Elsam, 2002), hal. 146-147. 
59 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2006), hal. 13.
60 Istilah ini menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah data penelitian yang diperoleh dari 

bahan-bahan pustaka. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat, cet. 6, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 12.

61 Menurut Soerjono Soekanto, ciri-ciri umum dari data sekunder antara lain (i) pada umumnya data 
sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera; (ii) baik bentuk maupun 
isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, 
tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data; 
dan (iii) tidak terbatas oleh waktu maupun tempat. Lihat Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian 
Hukum, cet. 3, (Jakarta : UI Press, 2005), hal.12.

C. METODE PENULISAN
Penulisan tentang “Kerjasama KPPU dengan Penyidik dalam Penanganan 
Tindak Pidana dalam Hukum Persaingan Usaha” ini menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada 
kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan 
perundang-undangan57. 

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, metode penelitian dikatakan normatif 
karena khusus untuk meneliti hukum sebagai norma positif as it is written in 
the books58. Sedangkan Soerjono Soekanto menyatakan penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder  belaka, dapat 
dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan59. 
Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

1. Penelitian terhadap azas-azas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematik hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal;
4. Perbandingan hukum;
5. Sejarah hukum.

D. OBYEK PENULISAN
Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa penelitian ini menggunakan 
metode penelitian yuridis normatif dan berlandaskan pada pendapat diatas, 
maka obyek yang diteliti adalah norma hukum, yang dalam hal ini adalah 
UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 8 Tahun 1981.

E. DATA
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder60. Data sekunder 
antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian 
yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya61.  Data sekunder terdiri 
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. 



106

Kerjasama KPPU dengan Penyidik POLRI

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 5 - Tahun 2011

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti: (a) 
Norma (dasar); (b) Peraturan dasar; (c) Peraturan Perundang-undangan; (d) 
Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan; (e) Yurisprudensi; (f) Traktat; dan 
(g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku62. 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai 
bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, 
hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya63. Bahan hukum sekunder 
bernilai penting juga untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum. 

Sedangkan bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan 
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan 
(Library Research), yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang 
berhubungan dengan topik yang dibahas berupa peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, buku-buku, media internet, majalah dan 
sumber-sumber lainnya, yang terkait dengan penelitian ini.

G. TEKNIK PENGOLAHAN DATA
Penelitian hukum normatif ini dilakukan terhadap azas-azas hukum dan 
taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Pada penelitian terhadap azas-azas, 
dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-
kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan tertentu64, 
dalam hal ini kaidah-kaidah dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang terkait dengan 
Acara Pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981.

Pada taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal dilakukan penelitian adalah 
sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi, baik secara vertikal 
maupun sejajar65. Hukum Positif dalam tingkat horisontal adalah Undang-
undang Persaingan Usaha dan Undang-undang Hukum Acara Pidana. Undang-
undang Hukum Persaingan menyebutkan dalam kondisi tertentu, KPPU akan 
meminta bantuan dan atau melimpahkan perkara ke penyidik yang menurut 
penjelasan undang-undang tersebut diatur penyidik sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pada taraf sinkronisasi vertikal, adalah harmonisasi Undang-undang 
Persaingan Usaha dan Undang-undang Hukum Acara Pidana khususnya 

62 Ibid., hal. 52.
63 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op. cit., hal. 13.
64 Soerjono Soekanto, op. cit. hal. 15. 
65 Ibid, hal. 15-17.
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pasal-pasal yang terkait dengan kerjasama antara KPPU dengan POLRI yang 
dituangkan dalam Nota Kesepahaman.

Penelitian dilakukan tidak hanya terhadap kaedah-kaedah hukum yang diatur 
dalam bahan hukum primer, dan yang berkembang melalui pembahasan 
dalam bahan hukum sekunder, serta yang dapat ditemukan dalam bahan 
hukum tertier. 

Hal ini dilakukan karena dalam banyak hal, suatu asas hukum atau kaedah 
hukum tidak dengan mudah dapat kita temukan dalam suatu peraturan 
perundang-undangan, dan hanya dapat ditemukan melalui ikhtiar-ikhtiar 
yang dikembangkan oleh para ahli melalui pendapat-pendapatnya, termasuk 
ulasan-ulasan dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan yang 
dijatuhkan atas penafsiran suatu ketentuan hukum positif yang berlaku.



108

Kerjasama KPPU dengan Penyidik POLRI

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 5 - Tahun 2011

Bab III
KERJASAMA KPPU DENGAN PENYIDIK
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA 

HUKUM PERSAINGAN USAHA

A. LATAR BELAKANG KERJASAMA
Dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, UU No. 5 
Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada KPPU untuk melakukan tindakan 
administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar praktek monopoli dan 
atau persaingan usaha tidak sehat. Wewenang yang dimiliki oleh KPPU cukup 
luas untuk melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan, sampai dengan 
memutus terhadap dugaan pelanggaran persaingan usaha yang meliputi 
pelanggaran terhadap Kegiatan yang Dilarang, Perjanjian yang Dilarang, dan 
Penyalahgunaan Posisi Dominan. Adapun secara lengkap kewenangan yang 
dimiliki oleh KPPU diatur dalam Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang 
dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau 
tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan 
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan 
oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, 
saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan 
huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi; 

d. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan 
penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar 
ketentuan undang-undang ini; 

e. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti 
lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan; 

f. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak 
pelaku usaha lain atau masyarakat; 



109

Mohammad Reza

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 5 - Tahun 2011

g. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga 
melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

h. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha 
yang melanggar ketentuan Undang-undang ini. 

Selain ketentuan tentang pelanggaran administratif, UU No. 5 Tahun 1999 
juga mengatur tentang perbuatan hukum yang dapat dikategorikan sebagai 
tindak pidana persaingan usaha. Perbuatan hukum tersebut meliputi 
ketentuan Kegiatan yang Dilarang, Perjanjian yang Dilarang, Posisi Dominan, 
sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua, Pidana Pokok, Pasal 48  UU No. 
5 Tahun 1999 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 
14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 
diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp25.000.000.000,00 (dua 
puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp100.000.000.000,00 
(seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-
lamanya 6 (enam) bulan;

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, 
Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam 
pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) 
dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), 
atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan;

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam 
pidana denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), 
atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan. 

Pelanggaran terhadap Pasal 41 UU No. 5 Tahun 1999 yang selengkapnya 
berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat 
bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan;

(2) Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan 
informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, 
atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan;

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh Komisi diserahkan kepada 
penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Selain itu juga terdapat sanksi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 49  UU No. 5 Tahun 1999 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 
terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana 
tambahan berupa: 
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a. pencabutan izin usaha; atau 

b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran 
terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris 
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau 

c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya 
kerugian pada pihak lain. 

Pada bagian penegakan hukum pidana, UU No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan 
wewenang kepada KPPU untuk memutus pelanggaran tindak pidana tersebut, 
sehingga dampak Putusan KPPU tidak memiliki efek jera bagi pelaku usaha 
yang diputus bersalah, disisi lain, pelaku usaha yang diputus bersalah melanggar 
ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 sebagian tidak melaksanakan atau tidak 
mengajukan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU tersebut, dan 
terhadap fakta inilah yang kemudian harus ada tindak lanjut dalam koridor 
penegakan hukum yang harus dilakukan oleh penyidik dalam hal ini penyidik 
Polri, proses ini merupakan bagian yang sangat penting guna penegakan hukum 
yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap penanganan perkara 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Wewenang untuk menyidik hanya diberikan kepada Penyidik POLRI dan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diamanatkan UU No. 8 Tahun 1981 juncto 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Dengan wewenang yang diberikan kepada 
POLRI tersebut, maka POLRI berwenang untuk melakukan penyelidikan dan 
penyidikan atas tindak pidana yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. 

Hukum persaingan usaha dalam penegakan hukumnya tidak dapat lepas dari 
sistem hukum yang telah ada, yaitu sistem peradilan pidana dan perdata. 
Dalam tulisan ini tidak akan membahas mengenai penegakan hukum 
persaingan usaha melalui sistem peradilan perdata, namun akan membahas 
mengenai penegakan hukum persaingan usaha melalui sistem peradilan 
pidana, khususnya mengenai kerjasama KPPU dengan Penyidik dalam 
penegakan hukum persaingan usaha.

Alasan pembahasan penegakan hukum persaingan usaha melalui sistem 
peradilan pidana, karena sistem alat bukti yang dipergunakan dalam 
penegakan hukum persaingan usaha, sebagaimana diatur dalam pasal 42 
UU No. 5 Tahun 1999, yaitu:

a.  keterangan saksi;
b.  keterangan ahli;
c.  surat dan atau dokumen;
d.  petunjuk;
e.  keterangan pelaku usaha;

sangat menyerupai dengan alat bukti yang terdapat dalam sistem peradilan 
hukum pidana, sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:
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a.  keterangan saksi;
b.  keterangan ahli;
c.  surat;
d.  petunjuk;
e.  keterangan terdakwa; 

bila dibandingkan dengan alat bukti yang terdapat dalam sistem peradilan 
hukum perdata, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 164 HIR66, yaitu:

a.  alat bukti tertulis;
b.  alat bukti saksi;
c.  alat bukti persangkaan;
d.  alat bukti pengakuan;dan
e.  alat bukti sumpah.

Selain itu, kerjasama antara KPPU dengan POLRI hanya terbatas pada hal-
hal yang terkait dengan masalah pidana dan jelas diatur dalam UU POLRI, 
bahwa POLRI memiliki kewenangan dalam lingkup peradilan pidana. Oleh 
karena itu tidak dimungkinkan KPPU membuat Nota Kesepahaman dengan 
POLRI diluar lingkup UU Persaingan Usaha dan KUHAP.

UU No. 5 Tahun 1999 dalam penegakan hukum persaingan usaha terkait 
dengan kerjasama dengan penyidik, secara spesifik telah diatur dalam 3 (tiga) 
pasal, yaitu Pasal 36 huruf g, Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (4).

Ditinjau dari segi bentuk kerjasama antara KPPU dengan Penyidik, maka 
dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu bantuan untuk menghadirkan sesorang, 
dalam hal ini telah diatur dalam undang-undang persaingan usaha bahwa 
yang dapat dihadirkan adalah Pelaku Usaha, Saksi, Saksi Ahli dan siapa saja, 
dan pelimpahan perkara kepada penyidik.

Apabila dilihat dari segi waktunya, maka kerjasama ini dibagi menjadi 2 
(dua), yaitu kerjasama yang dilakukan sebelum KPPU memutuskan suatu 
perkara dan yang dilakukan setelah KPPU memutuskan suatu perkara. 
Kerjasama yang dilakukan sebelum KPPU memutuskan suatu perkara juga 
dibagi menjadi 2 (dua), yaitu bantuan untuk menghadirkan seseorang dan 
melimpahkan perkara beserta pokok perkaranya.

66 Indonesia. Reglement Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement), Staatsblad 
Nomor 44 Tahun 1941.

B. NOTA KESEPAHAMAN KPPU DENGAN POLRI
 Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan salah 
satu bentuk pelanggaran yang berada dalam cakupan bidang ekonomi yang 
menjangkau aspek administratif dan pidana. KPPU sebagai lembaga yang 
mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999, pada faktanya hanya diberi 
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kewenangan administratif dan tidak diberi kewenangan dalam lingkup 
pidana. Penjelasan umum UU No. 5 Tahun 1999 secara eksplisit menyatakan 
bahwa kewenangan pidana merupakan kewenangan pengadilan negeri yang 
dalam hal ini pengadilan pidana tentunya.

 Berdasarkan hal tersebut, kemudian disusunlah sebuah Nota Kesepahaman 
antara KPPU dengan POLRI yang kemudian ditandatangani pada tanggal 8 
Oktober 2010 oleh Ketua KPPU dan Kepala POLRI.  A d a p u n  r u a n g 
lingkup Nota Kesepahaman tersebut mencakup bidang: a. pembinaan; b. 
operasional; dan c. tukar menukar informasi.

Pada bidang pembinaan meliputi kerja sama pengembangan intelijen ekonomi; 
dan pengembangan pelatihan. Sedangkan bidang operasional meliputi:
a. bantuan untuk menghadirkan terlapor, saksi dan ahli;
b. penyerahan dokumen dan/ atau perkara tindak pidana hukum persaingan;
c. penyerahan putusan KPPU sebagai bukti permulaan yang cukup bagi 

penyidik untuk melakukan penyidikan;
d. bantuan pengawalan dan pengamanan;
e. kerja sama penyelidikan intelijen; dan
f. penugasan Penyelidik dan/ atau Penyidik POLRI dalam penyelidikan dan/ 

atau pemeriksaan di KPPU.

sedangkan tukar menukar informasi meliputi:
a. informasi yang terkait dengan laporan dan/ atau pengaduan dari setiap orang 

atau badan hukum mengenai dugaan tindak pidana hukum persaingan;
b. informasi yang terkait dengan kepentingan penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana hukum persaingan;
c. informasi yang terkait dengan dugaan praktek monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat; dan
d. informasi tentang perkembangan hasil penyidikan tindak pidana hukum 

persaingan.

Nota kesepahaman ini pada prinsipnya dapat langsung dilaksanakan tanpa 
sebuah tatacara pelaksanaan atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai 
Standard Operational Procedure (SOP). Namun SOP tetap perlu disusun 
dengan tujuan pembuatan SOP adalah sebagai sebuah pedoman pelaksanaan 
sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana telah diungkapkan dalam Bab I dalam ruang lingkup penulisan, 
maka agar tetap sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini, 
maka dari 3 (tiga) bidang kerjasama antara KPPU dengan POLRI, maka 
penulis akan memfokuskan pembahasan terhadap butir-butir kerjasama yang 
terkait dengan penerapan pasal-pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 yaitu 
butir a, butir b, dan butir c, dalam kerjasama bidang operasional. Butir-butir 
lainnya tidak akan menjadi fokus dalam penulisan ini, namun akan diuraikan 
secukupnya apabila diperlukan untuk melengkapi dan menjelaskan pokok 
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permasalahan penulisan ini.

Pemilihan pembahasan terbatas terhadap butir a, butir b, dan butir c, karena 
ketiga butir tersebut berkaitan dengan pasal-pasal dalam UU No. 5 Tahun 
1999, yaitu butir a, terkait dengan Pasal 36 butir g; butir b, terkait dengan 
Pasal 41 ayat (3) dan butir c, terkait dengan Pasal 44 ayat (4).

C. PASAL 36 HURUF G UU NO. 5 TAHUN 1999
Pasal 36 huruf g merupakan bagian dari kewenangan KPPU, yang 
selengkapnya berbunyi:

“meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, 
saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f 
yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.”

dan penjelasan Pasal 36 huruf g memberikan pengertian bahwa:

“yang dimaksud dengan penyidik adalah penyidik sebagaimana 
dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.”

Berdasarkan bunyi penjelasan Pasal 36 huruf g tersebutlah menjadi jembatan 
penghubung bagi penyidik POLRI untuk  dapat masuk kedalam ranah 
penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

UU No. 8 Tahun 1981 telah memberikan pengertian mengenai Penyidik, 
yang termuat dalam Pasal 1 butir 1, yaitu 

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melakukan penyidikan”.

Dari pengertian penyidik diatas, dan penjelasan undang-undang disimpulkan 
mengenai pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan yaitu: Pejabat 
POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (untuk selanjutnya disingkat 
“PPNS”) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Mengenai 
PPNS dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) KUHAP, yaitu:

“Yang dimaksud dengan penyidik dalam ayat ini adalah misalnya pejabat 
bea cukai, pejabat imigrasi, pejabat kehutanan yang melakukan tugas 
penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-
undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai penyidik dan penyidik 
pembantu diatas, dapat diketahui bahwa untuk dapat melaksanakan tugas 
penyidikan harus ada pemberian wewenang. Mengenai pemberian wewenang 
tersebut menurut Andi Hamzah, berpendapat bahwa67:

67 http://ajhieb.blogspot.com/2010/11/tahap-penyidikan-dan-penuntutan.html, akses 3 Agustus 2010.
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“Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan 
atas kekuasaan tetapi berdasarkan asas pendekatan kewajiban dan 
tanggung jawab yang diembannya. Dengan demikian kewenangan 
yang diberikan disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, 
pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab 
penyidik”.

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI adalah merupakan 
penyidik tunggal bagi tindak pidana umum. Tugasnya sebagai penyidik sangat 
sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang besar, karena penyidikan 
merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana 
yang nantinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya.

Sedangkan pada pasal 1 butir 2 KUHAP menjelaskan mengenai pengertian 
penyidikan, sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang 
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sehubungan dengan hal tersebut Yahya Harahap, memberikan penjelasan 
mengenai penyidik dan penyidikan sebagai berikut:

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum 
pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidik yang menyatakan, 
penyidik adalah pejabat polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang 
diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti, 
serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara 
yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan 
bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak 
pidana yang terjadi, sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku 
tindak pidananya.

Undang-undang Persaingan Usaha tidak memberikan landasan operasional 
untuk pelaksanaan ketentuan pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 ini. Apabila 
akan ditafsirkan mengenai kalimat dalam pasal ini maka telah jelas tujuan 
dari adanya pasal 36 butir g ini adalah memberikan kewenangan kepada 
KPPU untuk meminta bantuan kepada Penyidik untuk menghadirkan pelaku 
usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan 
huruf f yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 36 butir e., yang berbunyi sebagai berikut:

“memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan Undang-undang ini”,

dan Pasal 36 butir f., yang berbunyi:
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“memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang 
dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini”,

maka dapat ditafsirkan adalah, bantuan untuk menghadirkan seseorang 
tersebut dimintakan oleh KPPU kepada Penyidik dalam hal KPPU telah 
memanggil secara patut kepada orang yang dipanggil namun setelah 
dilakukan panggilan yang patut, pihak yang dipanggil tersebut tetap tidak 
hadir tanpa alasan yang jelas, maka barulah KPPU meminta bantuan kepada 
Penyidik untuk menghadirkan seseorang tersebut.

Pertanyaan awam tentu saja akan muncul, mengapa KPPU membutuhkan 
bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau 
setiap orang padahal KPPU memiliki kewenangan untuk memanggil?

Pertama, perlu untuk dipahami bahwa walaupun KPPU memiliki kewenangan 
untuk memanggil pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang, namun 
kewenangan yang diatur dalam undang-undang persaingan usaha tersebut 
tidak mengatur mengenai sanksi bagi orang yang tidak memenuhi panggilan 
KPPU. Dengan kondisi demikian, maka KPPU tidak memiliki alasan memaksa 
bagi orang tersebut untuk memenuhi panggilan KPPU. 

Kedua, pemahaman mengenai panggilan dengan upaya paksa, berdasarkan 
KUHAP, hanya dimiliki oleh Penyidik. UU No. 5 Tahun 1999 tidak mengatur KPPU 
sebagai penyidik. UU No. 5 Tahun 1999 hanya memberikan kewenangan kepada 
KPPU antara lain untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Sebagaimana 
telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 36 huruf g., Penyidik telah diatur secara 
jelas yaitu penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981.

Permasalahan muncul dalam penerapan Pasal 36 huruf g., misalnya, apabila 
telah dilakukan panggilan dengan upaya paksa, namun tetap saja pihak yang 
akan dihadirkan tersebut tetap tidak bersedia untuk hadir dalam panggilan 
yang dilakukan oleh KPPU. UU No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan 
penjelasan lebih jauh. Untuk menghindari permasalahan tersebut, maka 
kemudian disusunlah bahwa panggilan tersebut diberikan oleh Kepolisian 
secara umum, tidak oleh penyidik, yang termuat dalam naskah sementara 
pedoman pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagai berikut: 

Bantuan dapat diberikan dalam bentuk fungsi pelayanan kepolisian berupa 
pendampingan pada saat pengiriman surat panggilan.

1. Ketua KPPU mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kapolri perihal 
bantuan untuk mendampingi pihak KPPU dalam rangka pengiriman 
panggilan kepada terlapor, saksi dan ahli;

2. Kabareskrim  Polri menindaklanjuti permintaan dari KPPU dengan 
menugaskan personil POLRI sesuai dengan kebutuhan.
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D. PASAL 41 AYAT (3) UU NO. 5 TAHUN 1999
Ketentuan Pasal 41 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999, selengkapnya berbunyi:

“Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh Komisi diserahkan 
kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku”.

dan penjelasannya berbunyi:

“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”. 

 Sedangkan ketentuan ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
ayat (3) adalah sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi 
yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat 
proses penyelidikan dan atau pemeriksaan”. 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwa tindakan 
“menolak diperiksa”, “menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam 
penyelidikan dan atau pemeriksaan”, atau “menghambat proses penyelidikan dan 
atau pemeriksaan” adalah merupakan tindak pidana. Dengan digolongkannya 
tindakan tersebut kedalam tindak pidana, maka POLRI berdasarkan kewenangan 
yang dimilikinya berdasarkan UU POLRI dan KUHAP dapat mengambil 
tindakan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka KPPU akan menyerahkan kepada 
Penyidik untuk dilakukan penyidikan atas tindak pidana “menolak 
diperiksa”, “menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam 
penyelidikan dan atau pemeriksaan”, atau “menghambat proses penyelidikan 
dan atau pemeriksaan”.

Pembahasan dan penyusunan pelaksanaan Pasal 41 ayat (3) UU No. 5 Tahun 
1999 ini relatif tidak ada permasalahan yuridis yang berarti karena ketentuan 
Pasal ini memiliki ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 
48 ayat (3) yang berbunyi:

“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam 
pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), 
atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan”. 

Selain dengan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999, maka POLRI 
berdasarkan Pasal 216 KUHP yang berbunyi:

(1) Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan 
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yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya 
mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat yang tugasnya atau yang diberi 
kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula 
barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau 
menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang 
yang dilakukan oleh sah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana 
penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling 
banyak sembilan ribu rupiah. 

(2) Disamakan dengan pejabat tersebut di atas, setiap orang yang menurut 
ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara diserahi 
tugas menjalankan jabatan umum. 

(3) Bila pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak 
adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu 
juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga. 

Permasalahan muncul ketika penjelasan Pasal 41 ayat (3) menyatakan bahwa 
yang diserahkan oleh KPPU tidak hanya tindak pidananya saja namun juga 
pokok perkara yang sedang ditangani baik dalam tahap penyelidikan atau 
pemeriksaan.

Artinya, dengan menyerahkan tindak pidana “menolak diperiksa”, 
“menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan 
dan atau pemeriksaan”, atau “menghambat proses penyelidikan dan atau 
pemeriksaan”, KPPU juga menyerahkan pokok perkara yang sedang ditangani 
baik dalam tahap penyelidikan atau pemeriksaan kepada Penyidik. Inilah 
permasalahannya, apabila diserahkan kepada Penyidik, artinya penyelidikan 
atau pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU telah dianggap memiliki bukti 
permulaan yang cukup, padahal dalam Pasal 41 ayat (3) tidak mengatur 
mengenai hal ini. Dengan demikian, tidak dimungkinkan untuk menyerahkan 
pokok perkara yang sedang diselidiki atau dilakukan pemeriksaan kepada 
Penyidik untuk dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam 
penjelasan Pasal 41 ayat (3).

Penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan, artinya kewenangan 
POLRI selaku penyidik baru ada setelah adanya surat perintah untuk 
melakukan penyidikan. Penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil 
penyelidikan yang memiliki bukti yang cukup. 

Ahli Hukum Pidana Dr. Chairul Huda, SH. MH., dalam penjelasan dihadapan 
Tim Perumus Naskah Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama ini menjelaskan 
bahwa apabila dalam UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan untuk diserahkan 
kepada Kepolisian, maka akan lebih mudah pelaksanaannya. Namun 
karena undang-undang telah mengatur demikian, maka beliau memberikan 
jalan tengahnya. Dalam tata cara penyusunan undang-undang, memang 
dinyatakan bahwa penjelasan dari undang-undang merupakan bagian yang 
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tidak terpisahkan dari undang-undang. Namun apabila sifatnya adalah 
perintah, maka harus termuat dalam batang tubuh undang-undang bukan 
dalam penjelasan. Inti dari penjelasan tersebut adalah, dapat saja yang 
diserahkan kepada Penyidik adalah tindak pidana “menolak diperiksa”, 
“menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan 
dan atau pemeriksaan”, atau “menghambat proses penyelidikan dan atau 
pemeriksaan”, sedangkan untuk pokok perkaranya tetap berada di KPPU. 
Hal ini tidak bertentangan dengan perintah undang-undang, karena apabila 
dilaksanakan secara penuh maka justru bisa terjadi pelanggaran terhadap 
ketentuan undang-undang.

Berdasarkan hal tersebutlah, kemudian dalam naskah sementara pedoman 
pelaksanaan Nota Kesepahaman ini kemudian diatur pelaksanaan dari 
ketentuan Pasal 41 ayat (3) adalah sebagai berikut:

1) Ketua KPPU cq Sekjen KPPU menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 
kepada Kapolri cq Kabareskrim Polri berkaitan dengan adanya dugaan 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 jo pasal 48 UU No. 
5 Tahun 1999;

2) Kabareskrim meminta kepada Sekjen KPPU untuk melakukan gelar 
perkara sebagaimana dimaksud angka 1), yang dikoordinir oleh Karo Bin 
Opsnal dan atau Karo Was Sidik Bareskrim POLRI;

3) Berdasarkan hasil gelar perkara sebagaimana tersebut pada angka 2), 
maka diputuskan: 

a) bila perkara tersebut merupakan tindak pidana, maka POLRI menerima 
penyerahan perkara dimaksud untuk ditindaklanjuti dengan proses 
penyidikan; 

b) bila perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka 
penanganan selanjutnya diserahkan kembali kepada KPPU.

4) Kabareskrim selanjutnya memerintahkan Direktorat yang memiliki 
kompetensi sesuai jenis tindak pidana untuk melakukan penyidikan.

E. PASAL 44 AYAT (4) UU NO. 5 TAHUN 1999
Ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU No. 5 tahun 1999, selengkapnya berbunyi:

“Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut 
kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

sedangkan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 44 ayat (4) adalah sebagai berikut:
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(1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima 
pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan 
menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi. 

(2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan 
Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima 
pemberitahuan putusan tersebut. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) tersebut, jelas bahwa Putusan KPPU 
yang dapat diserahkan kepada Penyidik hanyalah Putusan KPPU yang tidak 
dilaksanakan oleh Pelaku Usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 
menerima pemberitahuan Putusan KPPU dan tidak mengajukan keberatan 
terhadap Putusan KPPU dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima 
pemberitahuan Putusan KPPU.

Artinya, yang dapat diserahkan hanyalah Putusan KPPU yang telah 
berkekuatan hukum tetap tanpa melalui proses keberatan namun tidak 
dilaksanakan oleh Pelaku Usaha. Apabila Putusan KPPU tersebut sudah 
pernah diajukan keberatan, maka KPPU tidak dapat menyerahkan ke POLRI, 
karena tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (4) yang mensyaratkan 
bahwa Putusan tersebut harus memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) 
secara kumulatif, hal tersebut ditandai dengan kata hubung “dan” dalam 
kalimat “...dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak...”

Permasalahan yang muncul adalah, bagaimana apabila Putusan KPPU 
tersebut pernah dilaksanakan oleh Pelaku Usaha namun tidak dilaksanakan 
sepenuhnya? Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dianggap bahwa Pelaku 
Usaha belum melaksanakan Putusan KPPU.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pihak penyidik POLRI akan memeriksa 
Pelaku Usaha berkaitan dengan perbuatannya mengabaikan Putusan KPPU 
dengan tidak melaksanakan Putusan KPPU dan juga tidak mengajukan 
keberatan terhadap Putusan KPPU tersebut.

Permasalahan lain yang juga muncul adalah, perbuatan Pelaku Usaha 
mengabaikan Putusan KPPU tersebut, tidak dikategorikan sebagai tindak 
pidana sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (3) yang mengkategorikan 
perbuatan sebagaimana diatur dalam ayat (2) nya yaitu tindakan “menolak 
diperiksa”, “menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam 
penyelidikan dan atau pemeriksaan”, atau “menghambat proses penyelidikan 
dan atau pemeriksaan” merupakan tindak pidana.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, Penyidik adalah orang yang melakukan 
penyidikan, artinya kewenangan POLRI selaku penyidik baru ada setelah 
adanya surat perintah untuk melakukan penyidikan. Penyidikan dapat 
dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan yang memiliki bukti yang cukup. 
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UU No. 5 Tahun 1999 memberikan penegasan bahwa Putusan KPPU 
merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik sebagaimana diatur 
dalam Pasal 44 ayat (5) yang berbunyi:

“Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan 
bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan”. 

Permasalahan lain yang juga muncul adalah, berdasarkan KUHAP, bukti permulaan 
yang cukup dinilai oleh Penyidik yang akan melakukan penyidikan. Ketentuan 
yang diatur oleh Pasal 44 ayat (5) pada prakteknya tidak dapat dilaksanakan 
karena penyidik berdasarkan KUHAP, penyidiklah yang menentukan sebuah 
penyelidikan telah memiliki bukti permulaan yang cukup atau belum.

Untuk menjembatani permasalahan tersebut, maka kemudian dalam tata 
cara pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dalam penanganan perkara 
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, penyerahan Putusan 
KPPU sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik POLRI untuk 
melakukan penyidikan adalah Putusan KPPU yang tidak dilaksanakan dan 
juga tidak diajukan keberatannya kepada Pengadilan Negeri oleh pelaku 
usaha (terlapor). Adapun mekanisme penyerahannya adalah sebagai berikut:

a. dilakukan paparan/ gelar perkara (ekspose) oleh KPPU kepada POLRI;

b. pembahasan terhadap materi dan konstruksi hukum perkara yang 
diserahkan dimaksudkan untuk menentukan ada/ tidaknya unsur pidana 
terhadap perkara yang diserahkan;

c. pertimbangan untuk memutuskan diterimanya perkara yang diserahkan 
guna ditindaklanjuti dengan proses penyidikan adalah:

1) perkara tersebut merupakan tindak pidana dan memenuhi unsur pidana 
yang dipersangkakan;

2) memiliki alat bukti yang cukup sebagaimana pasal 184 KUHAP.

d. bila perkara tersebut ditindaklanjuti dengan penyidikan oleh POLRI, maka 
KPPU bertindak sebagai pelapor. 

e. jika syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak terpenuhi dan 
perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penanganan 
selanjutnya diserahkan kembali kepada KPPU.
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Bab IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN 
Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, KPPU tidak berdiri sendiri dalam 
menegakan hukum persaingan usaha. Dalam kewenangan yang diatur dalam 
Pasal 36, diatur bahwa KPPU dapat meminta bantuan kepada penyidik 
untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang 
tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi. Selain itu, KPPU juga dapat 
menyerahkan kepada penyidik dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan 
oleh Pelaku Usaha yang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi 
yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat 
proses penyelidikan dan atau pemeriksaan. Dan juga menyerahkan Putusan 
KPPU yang tidak diajukan keberatan hingga telah berkekuatan hukum tetap 
dan tidak juga dilaksanakan oleh Pelaku Usaha agar dilakukan penyidikan 
terhadap ketidakmauan melaksanakan Putusan KPPU tersebut.

UU No. 5 Tahun 1999 selain memuat mengenai ketentuan materiil hukum 
persaingan usaha, juga memuat ketentuan hukum formil sebagai penegakan 
hukum materiil tersebut. Hukum formil tersebut hanya mengatur hal-hal 
yang pokok saja, sedangkan untuk pelaksanaannya, KPPU dapat membuat 
pedoman pelaksanaannya. Selain itu disiratkan juga agar KPPU menyusun 
kerjasama dengan penyidik, karena UU No. 5 Tahun 1999 memberikan 
keterbatasan bagi KPPU untuk melakukan pemeriksaan administratif, 
sedangkan KPPU tidak memiliki kewenangan dalam ruang lingkup pidana . 
Pada prakteknya ternyata terdapat beberapa perbedaan penafsiran terhadap 
pasal-pasal yang mengatur mengenai formil penegakan hukum persaingan 
usaha dalam UU No. 5 Tahun 1999 apabila ditinjau dari sudut pandang 
hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981. 
Pengertian Penyidik dalam UU No. 5 Tahun 1999 mengacu pada UU No. 8 
Tahun 1981, namun dalam implementasinya dalam UU No. 5 Tahun 1999 
terdapat beberapa perbedaan prinsip yang bertentangan dengan UU No. 8 
tahun 1981. 
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Untuk itulah kemudian dilakukan penafsiran dan dituangkan dalam sebuah 
naskah tata cara kerjasama dan koordinasi dalam penegakan hukum pidana 
hukum persaingan usaha. Naskah tersebut merupakan turunan dari Nota 
Kesepahaman antara KPPU dan POLRI untuk menjembatani perbedaan 
pengaturan dalam UU No. 5 Tahun 1999 dengan UU no. 8 Tahun 1981 
sehingga penegakan hukum persaingan usaha dapat terlaksana secara 
maksimal, efektif dan efisien serta tidak terdapat celah hukum yang dapat 
dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

B. SARAN
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KPPU dengan POLRI merupakan 
langkah maju dalam penegakan hukum persaingan usaha setelah sekian 
lama Pasal 36 huruf g., Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (4) tidak dapat 
dilaksanakan secara efektif. Penandatanganan yang kemudian diikuti dengan 
penyusunan tata cara pelaksanaan merupakan bukti bahwa masing-masing 
lembaga menaruh perhatian dalam penegakan hukum persaingan usaha. Oleh 
karena itu, kerjasama yang disepakati dalam Nota Kesepahaman berlaku 
selama 5 tahun, harus menjadi momentum yang tepat bagi KPPU untuk 
meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum persaingan usaha. 

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang ada, ternyata pada prakteknya 
terdapat hambatan-hambatan berupa pengaturan-pengaturan terhadap hal 
yang sama namun dalam implementasinya berbeda, khususnya dalam formil 
penegakan hukum persaingan usaha sebagaimana terdapat dalam UU No. 5 
Tahun 1999 dengan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 
5 Tahun 1999. Amandemen memang merupakan jalan keluar terbaik namun 
sekaligus berbiaya mahal dan juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. 
Usulan untuk memperbaiki UU No. 5 Tahun 1999 memang sangat kuat, karena 
tata cara penanganan perkara yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 sangat 
sederhana dan pada beberapa bagian sumir, serta tidak sesuai dengan UU No. 
8 Tahun 1981. Namun perlu juga diperhatikan, bahwa UU No. 8 Tahun 1981 
saat ini juga sedang dalam proses untuk diamandemen, dan dalam rencana 
tersebut terdapat beberapa hal yang cukup signifikan perubahannya.

Mengingat hal tersebut, maka saat ini yang terbaik adalah Nota Kesepahaman 
mengenai Kerjasama antara KPPU dengan POLRI harus dilaksanakan secara 
efektif agar tidak hanya sebuah kesepahaman diatas kertas yang tidak pernah 
dilaksanakan. Disatu sisi, Nota Kesepahaman ini setidaknya telah disusun oleh 
KPPU dan POLRI selama lebih dari 5 tahun hingga ditandatanganinya. Terlalu 
besar pikiran dan energi yang telah terserap dalam penyusunan ini dan alangkah 
ironinya apabila setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan disusun 
sebuah pedoman sebagai tata cara pelaksanaannya, namun tidak dilaksanakan.
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A. LATAR BELAKANG MASALAH
PENTINGNYA peranan TKI dalam upaya mengurangi pengangguran didalam 
negeri, menyebabkan pemerintah mengeluarkan banyak regulasi yang mengatur 
tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dimulai dengan Undang-undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian Undang-undang Nomor 
39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenga Kerja Indonesia. Dengan adanya 
peraturan-peraturan tersebut diharapkan para tenaga kerja Indonesia yang 
bekerja di luar negeri dapat bekerja dengan aman dan nyaman. 

Pada Tahun 2004, KPPU telah melakukan kegiatan evaluasi kebijakan 
pemerintah tentang Asuransi Perlindungan TKI, yaitu Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No. KEP-157/MEN/2003 
tentang Asuransi TKI. Hasilnya, KPPU telah menyampaikan pandangan 
terkait dengan penyelenggaraan asuransi TKI kepada Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) RI pada bulan Maret 2005. Dalam 
pandangan tersebut, KPPU meminta agar Menakertrans memahami bahwa 
pembentukan 1 (satu) konsorsium dalam penyelenggaraan asuransi TKI di 
satu sisi dapat memberikan kemudahan pengawasan oleh Depnakertrans, 
namun praktek tersebut berpotensi menciptakan berbagai perjanjian yang 
dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999. Perjanjian yang dilarang tersebut 
khususnya perilaku kartel, penetapan harga, pembagian wilayah, perjanjian 
tertutup, dan penciptaan hambatan masuk pasar. 

KPPU menyimpulkan bahwa untuk menciptakan industri asuransi TKI yang 
lebih sehat, maka pemerintah perlu segera mencabut Kepmenakertrans No. KEP-
157/MEN/2003 tentang Asuransi TKI, dan menggantinya dengan kebijakan 
yang mengadopsi nilai-nilai persaingan, yaitu membuka kesempatan luas bagi 
perusahaan asuransi untuk turut serta dalam program asuransi TKI. Dijelaskan 
pula bahwa penciptaan industri yang sehat antara lain dapat dilakukan dengan 
cara; membuka kesempatan bagi konsorsium lain untuk ikut berpartisipasi; 

Bab I
PENDAHULUAN
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memperbaiki prosedur penunjukan perusahaan asuransi dan pelaksana 
pelayanan satu pintu secara transparan dan non diskriminatif berdasarkan 
kriteria dan persyaratan yang jelas (misalkan dengan melakukan tender).

Seiring dengan adanya pandangan KPPU tersebut, pada bulan Mei 2006 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) kemudian mengubah 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No. 
KEP-157/MEN/2003 tentang Asuransi TKI menjadi Peraturan Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No. PER-23/MEN/V/2006 tentang 
Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Kemudian peraturan tersebut diubah kembali 
dengan Permenakertrans No. PER-20/MEN/X/2007 tentang Asuransi Tenaga 
Kerja Indonesia yang kemudian terakhir diubah dan disempurnakan lagi 
menjadi Permenakertrans No. Per. 23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenaga 
Kerja Indonesia. Walaupun telah beberapa kali diubah, KPPU memandang 
bahwa Menakertrans belum mengubah peraturannya sesuai dengan saran 
pertimbangan yang disampaikan oleh KPPU pada Tahun 2005 tersebut.

Untuk itu, penulis berupaya menganalisa kebijakan asuransi perlindungan 
TKI, terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi (Permenakertrans) yang terbaru yaitu Permenakertrans No. Per. 
23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Hasil analisa 
dikaitkan dengan saran pertimbangan yang telah disampaikan oleh KPPU 
pada Tahun 2005. Apakah peraturan tersebut telah sejalan dengan Undang-
undang No. 5 Tahun 1999 dan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Faktanya setelah dikeluarkan saran dan pertimbangan KPPU, Menakertrans 
telah beberapa kali mengubah peraturan terkait kebijakan perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, namun analisa akan difokuskan pada 
peraturan perlindungan TKI yang terbaru yaitu Permenakertrans No. Per. 
23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

B. PERUMUSAN MASALAH
Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini antara lain  adalah:
1. Sebagaimana disebutkan dalam saran dan pertimbangan KPPU yang telah 

disampaikan kepada Menakertrans pada tahun 2005 (surat KPPU No. 
71/K/III/2005, tertanggal 21 Maret 2005, perihal: Asuransi Tenaga Kerja), 
KPPU mengharapkan agar dibuka kesempatan bagi konsorsium lain untuk 
ikut berpartisipasi, dengan memperbaiki prosedur penunjukan perusahaan 
asuransi dan pelaksanaan pelayanan satu pintu secara transparan dan non 
diskriminatif berdasarkan kriteria dan persyaratan yang jelas (misalkan 
dengan melakukan tender).

 Namun, nampaknya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak 
mengaturnya melalui proses tender sebagaimana yang disarankan KPPU. 
Pada Permenakertrans No. Per. 23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi 
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Tenaga Kerja Indonesia Bab III tentang Perusahaan Asuransi TKI, Pasal 
5 disebutkan bahwa perusahaan yang dapat menyelenggarakan program 
asuransi TKI harus memenuhi persyaratan:
a. Berbentuk badan hukum;
b. Mendapat ijin dari Menteri Keuangan RI untuk melakukan usaha 

perasuransian;
c. Tergabung dalam konsorsium asuransi TKI;
d. Membuat surat pernyataan sanggup menyelenggarakan program 

asuransi TKI;
e. Memiliki kantor cabang sekurang-kurangnya 5 (lima) daerah embarkasi;
f. Memiliki system pendataan on line; dan
g. Memenuhi ketentuan lain yang diatur dalam pedoman pelaksanaan seleksi.

 Dengan demikian maka setiap perusahaan yang memenuhi syarat-syarat 
tersebut dapat menjadi perusahaan yang menyelenggarakan program 
asuransi TKI. Apakah kondisi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip 
persaingan usaha yang sehat?

2. Dalam Permenaker No. 23/MEN/XII/2008 khususnya Pasal 5 yang 
menyatakan bahwa perusahaan asuransi yang akan melakukan usaha di 
sektor asuransi TKI diharuskan tergabung dalam suatu konsorsium asuransi 
yang minimal terdiri atas 5 pelaku usaha. Hal tersebut bertujuan agar TKI 
mendapatkan manfaat yang utuh, meliputi asuransi jiwa dan asuransi 
kerugian secara sekaligus. Namun dalam perjalanannya, TKI sering kali 
mengalami kesulitan untuk mendapatkan klaim. Hal ini menunjukkan 
konsorsium asuransi yang ada saat ini tidak cukup kuat untuk melayani dan 
menanggung perlindungan TKI. Sehingga beberapa pihak menilai konsorsium 
asuransi TKI saat ini hanya mementingkan sisi profit dibandingkan sisi 
pelayanannya. Apakah penetapan konsorsium asuransi tersebut memang 
sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat?

3. Besaran tarif premi asuransi TKI telah ditetapkan dalam Permenaketrans 
No 23/MEN/XII/2008, yaitu sebesar Rp. 400.000,- per orang. Hal tersebut 
diduga memperbesar peluang konsorsium asuransi untuk mendapatkan 
profit yang semakin besar lagi. Karena dalam prakteknya, konsorsium 
asuransi seringkali memberikan diskon kepada PPTKIS dengan besaran yang 
bervariasi, yaitu antara 5-25%, dengan nilai pertanggungan yang sama. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa cost structure perusahaan asuransi sebenarnya 
berada jauh di bawah besaran premi yang ditetapkan oleh pemerintah. 
Apakah penetapan harga premi asuransi dan penetapan standar dan jenis 
pertanggungan yang dicakup sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha?

C. TUJUAN PENULISAN
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini antara lain adalah sebagai berikut:
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1. Menganalisis secara dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Permenakertrans) No. Per. 23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenaga 
Kerja Indonesia dari sudut persaingan usaha dan UU No. 5 Tahun 1999, 
terutama Pasal 5 tentang Asuransi TKI yang menyatakan bahwa perusahaan 
asuransi TKI harus tergabung dalam satu konsorsium asuransi.

2. Menganalisis dampak ataupun potensi hambatan pasar, berkaitan dengan 
aturan dalam Permenakertrans No. Per. 23/MEN/XII/2008 tentang 
Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, yaitu dengan adanya pengaturan tentang 
penentuan konsorsium perusahaan asuransi TKI (Pasal 5) dan penetapan 
besarnya tarif asuransi yaitu sebesar Rp 400.000,- (Pasal 12).

3. Mengetahui secara utuh proses perlindungan TKI tersebut, kekurangan serta 
kelebihannya sehingga dapat merumuskan sistem terbaik yang hendaknya 
dilakukan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan bagi 
TKI. Hal ini dalam kaitan memberikan saran dan pertimbangan oleh KPPU 
kepada pemerintah, dengan memperbaiki saran pertimbangan yang telah 
disampaikan sebelumnya kepada Menakertrans (surat KPPU No. 71/K/
III/2005 tertanggal 21 Maret 2005, perihal: Asuransi Tenaga Kerja).

D. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
 Bab ini terdiri atas; latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penulisan dan sistematika penulisan. Pada bab ini diuraikan 
mengenai gambaran secara umum mengenai apa yang menjadi 
pencetus dilakukannya penulisan ini.

Bab II Tinjauan Literatur/ Kerangka Teori dan Metode Penelitian
 Bab ini berisi uraian tentang landasan konsep dan teori yang 

menjelaskan secara garis besar tentang kebijakan asuransi Tenaga 
Kerja Indonesia (TKI).

Bab III Pembahasan Hasil Penelitian
 Bab ini menjelaskan hasil analisa secara obyektif tentang dampak 

saran pertimbangan KPPU terkait Kebijakan Asuransi TKI terhadap 
Permenaker No. 23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenaga Kerja 
Indonesia dari sudut pandang hukum persaingan usaha.

Bab IV Kesimpulan dan Saran
 Bab ini menjelaskan jawaban pertanyaan penelitian yang didasarkan atas 

hasil analisis yang lebih mengarah pada bentuk abstraksi dan jawaban 
konkret yang sifatnya penyelesaian masalah atas pertanyaan penelitian 
serta merupakan rekomendasi, sehingga dapat ditarik suatu penyelesaian 
masalah dan rekomendasi terhadap permasalahan yang ada.
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Bab II
TINJAUAN LITERATUR/ KERANGKA TEORI 

DAN METODE PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan 
analisis dampak persaingan dengan menggunakan pendekatan model OECD 
(2007)1 yang terdiri dari dua tahapan analisis. Tahapan pertama merupakan 
pengukuran awal dengan serangkaian pertanyaan sederhana (checklist 
competition assessment). Pertanyaan ini dirancang untuk mengidentifikasi 
apakah suatu regulasi berpotensi menimbulkan bahaya terhadap persaingan 
atau tidak. Pada tahap ini, akan diidentifikasi apakah suatu regulasi memiliki 
karakteristik berikut:

1. Membatasi jumlah atau lingkup pemasok, hal ini terjadi apabila dalam 
regulasi tersebut:
a. Memberikan hak ekslusif kepada satu pemasok untuk menyediakan 

barang atau jasa;
b. Membuat lisensi, ijin atau proses otorisasi sebagai persyaratan operasi;
c. Membatasi kemampuan beberapa jenis pemasok untuk menyediakan 

barang atau jasa;
d. Secara signifikan menaikkan biaya masuk atau keluar dari pasar oleh 

pemasok tertentu;
e. Menciptakan halangan geografis bagi kemampuan perusahaan untuk 

menyediakan barang atau jasa, menginvestasikan modal atau menye-
diakan tenaga kerja.

2. Membatasi kemampuan pemasok untuk bersaing, hal ini terjadi apabila 
dalam regulasi tersebut :
a. Mengendalikan atau secara substansial mempengaruhi harga barang 

atau jasa;
b. Membatasi kebebasan pemasok untuk mengiklankan atau memasarkan 

barang atau jasa; 

1 Metodologi diambil dari buku Pengukuran Dampak Persaingan (Competition Assessment Tool Kit)
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c. Menentukan standar mutu produk yang memberikan suatu keuntun-
gan bagi beberapa pemasok atau di atas tingkat yang akan dipilih oleh 
konsumen yang berwawasan luas;

d. Secara signifikan menaikkan biaya produksi bagi beberapa pemasok 
(khususnya dengan memperlakukan pelaku usaha lama dengan cara 
yang berbeda dari pendatang baru).

3. Mengurangi dorongan pemasok untuk bersaing secara ketat, hal ini terjadi 
apabila dalam regulasi tersebut :
a. Menciptakan suatu rezim swa-regulasi atau regulasi bersama; 
b. Mensyaratkan atau meminta informasi mengenai output, harga, pen-

jualan atau biaya pemasok untuk kepentingan publikasi;
c. Membebaskan aktifitas industri atau kelompok pemasok tertentu dari 

pelaksanaan hukum persaingan umum;
d. Mengurangi mobilitas konsumen di antara pemasok barang atau jasa 

dengan meningkatkan biaya eksplisit maupun implisit untuk pindah 
pemasok.

Pada tahap ini, tidak dilakukan pengukuran mengenai besaran dampak yang 
ditimbulkan terhadap persaingan. Apabila suatu regulasi memiliki salah satu 
karakter tersebut maka regulasi tersebut dinilai memiliki dampak negatif 
terhadap persaingan, dan analisis akan dilanjutkan ke tahapan kedua.

Pada tahap kedua, evaluasi akan dilakukan secara lebih menyeluruh mengenai 
pengaruh persaingan yang mungkin timbul. Dalam mengukur dampak 
regulasi dalam kaitannya dengan penentu utama kekuatan tekanan persaingan 
dalam sebuah pasar, maka akan dilakukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah regulasi mempengaruhi persaingan di antara pelaku usaha lama?
2. Apakah regulasi memberikan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru?
3. Apakah regulasi akan memiliki dampak yang signifikan pada harga atau 

produksi?
4. Apakah regulasi akan mempengaruhi kualitas dan keragaman barang dan 

jasa dalam pasar?
5. Apakah regulasi memiliki pengaruh pada inovasi?
6. Apakah regulasi membatasi pertumbuhan pasar?
7. Apakah regulasi memiliki pengaruh terhadap pasar terkait?

Apabila satu dari pertanyaan di atas dijawab dengan “ya” maka perlu untuk 
mempersiapkan ringkasan pengaruh regulasi terhadap persaingan, dengan 
menggarisbawahi pengaruh terhadap harga, produksi, keragaman produk, 
dan kualitas. Pendekatan analisis yang digunakan umumnya adalah melalui 
pendekatan biaya, sehingga kemudian dapat dibandingkan antara keuntungan dan 
biaya dari implementasi kebijakan tersebut (analisis cost-benefit). Dari hasil analisis 
tersebut kemudian disimpulkan apakah suatu regulasi memiliki dampak negatif 
yang serius terhadap persaingan (substantially lessening competition) atau tidak.
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B. DEFINISI ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA
Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 
disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 
pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi 
kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Permasalahan ketenagakerjaan 
menjadi isu yang selalu muncul setiap tahun, dan biasa menjadi komoditas 
politik dari kandidat calon pemimpin daerah, maupun presiden. Salah satu 
jalan keluar dalam mengatasi kekurangan lowongan tenaga kerja di dalam 
negeri adalah dengan menjadi tenaga kerja asing di negara lain yang biasa 
disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). 

Dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia disebutkan bahwa Perlindungan TKI adalah segala 
upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/ TKI dalam mewujudkan 
terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

Selanjutnya asuransi Tenaga Kerja Indonesia diatur lebih lanjut dalam 
Permenaker No. 23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. 
Dalam peraturan tersebut, pada Bab I Ketentuan Umum, disebutkan bahwa 
yang dimaksud dengan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang 
selanjutnya disebut Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI 
dalam bentuk santunan berupa uang akibat resiko yang dialami TKI sebelum, 
selama dan sesudah bekerja di luar negeri.

C. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TKI DI 
INDONESIA2 
Secara historis, dengan latar belakang kebijakan politik yang berbeda, 
penempatan TKI di luar negeri telah terjadi sejak jaman Hindia Belanda 
sekitar tahun 1887, dimana banyak TKI yang dikirimkan oleh Pemerintah 
Hindia Belanda untuk bekerja sebagai kuli kontrak di Suriname, New 
Calidonia, Siam dan Serawak. Di samping itu, banyak pula TKI yang secara 
tradisional berangkat ke luar negeri terutama ke Malaysia untuk bekerja, dan 
sampai sekarang banyak di antara mereka yang menetap disana.

Penempatan TKI yang didasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia baru 
terjadi pada tahun 1969, yang dilaksanakan oleh Departemen Perburuhan. 
Dengan dikeluarkannya PP No. 4 Tahun 1970 diperkenalkan program Antar 
Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN), maka 
penempatan TKI di luar negeri mulai melibatkan pihak swasta.

2 http://ditpolkom.bappenas.go.id



134

Analisis Saran Pertimbangan KPPU Terkait Kebijakan Asuransi TKI

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 5 - Tahun 2011

Dalam upaya perlindungan TKI telah dibentuk Badan Koordinasi Penempatan 
TKI tanggal 16 April 1999 melalui Keppres No. 29 Tahun 1999. Keanggotaan 
Badan Kordinasi Penempatan TKI (BKPTKI) terdiri dari sembilan instansi 
terkait lintas sektoral untuk meningkatkan program Penempatan Tenaga 
Kerja Luar Negeri (PTKLN) sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.

Untuk penyederhanaan prosedur dan mekanisme serta peningkatan pelayanan 
penempatan TKI, telah dibentuk Balai Pelayanan Penempatan TKI (BP2TKI) 
di daerah provinsi pengirim TKI. BP2TKI tersebut berfungsi sebagai 
pelayanan satu atap, untuk mempermudah, mempermurah, mempercepat 
dan mengamankan proses penempatan TKI.

Perkembangan lebih lanjut pada tahun 2004, telah terbit Undang-undang 
Nomor 39 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
di Luar Negeri. Pasal 5 menyatakan bahwa: Pemerintah bertugas mengatur, 
membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan 
perlindungan TKI di luar negeri.

1. Latar Belakang Kebijakan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia3 

Salah satu akibat dari krisis ekonomi adalah meledaknya angka 
pengangguran. Sempitnya peluang usaha yang ada, menjadi TKI adalah 
pilihan. Gaji yang jauh di atas standar hidup rata-rata di Indonesia 
membuat TKI bisa kaya raya. Apalagi untuk menjadi TKI tidak 
dibutuhkan skill dan pendidikan yang tinggi. Karena itu, setiap tahun, 
ratusan ribu orang berebut menjadi TKI. Tahun 2002, total TKI yang 
bekerja di negara Asia dan Timur Tengah mencapai 358.912 orang.

Besarnya jumlah TKI yang bekerja di beberapa negara makmur di luar negeri 
menjadikan TKI memberikan kontribusi yang sangat besar dalam bentuk 
devisa. Tahun 2001, Menakertrans mencatat devisa dari TKI sebesar US$1.1 
juta. Tahun 2002 angka tersebut naik mencapai US$3.1 juta. Diharapkan 
tahun 2004, devisa yang dihasilkan oleh TKI bisa mencapai US$5 juta. 
Tidak hanya memberikan devisa, keberadaan TKI yang mayoritas berasal 
dari pedesaan juga turut mendorong perekonomian di desa. Di desa asal TKI 
berkembang bisnis warung telekomunikasi, jual beli tanah dan bangunan, 
dan usaha kecil yang dibangun dengan gaji TKI sebagai modal. Bisnis yang 
juga berkembang pesat adalah jasa pengiriman TKI sendiri.

Meskipun kontribusinya sangat besar, berita tentang TKI tidak ada yang sedap. 
Kondisi TKI yang sering disebut sebagai duta bangsa justru mengenaskan. 
Sejak awal keberangkatan, TKI menjadi objek pungutan. Tidak hanya oleh 
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), tetapi juga oleh calo di 
berbagai tempat. Di tempat tujuan kerja, nasib TKI setali tiga uang. Banyak 

3 http://www.antikorupsi.org/docs/releaseTKI.pdf
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TKI yang mengalami siksaan, PHK sepihak, bahkan korban pelanggaran 
HAM seperti pemerkosaan dan penganiayaan. Dari data Dirjen PPTKLN 
Depanakertrans RI, dari 319.029 TKI yang pulang melalui Terminal III Bandara 
Soekarno Hatta, 11,76% atau 37.508 kembali ke Indonesia karena bermasalah.

Sementara itu, Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (Kopbumi) 
mencatat, dari Januari - September 2003, sudah 73 TKI meninggal 
dunia. Besarnya angka kematian ini belum menunjukkan angka yang 
sesungguhnya mengingat banyak TKI yang pergi ke luar negeri tidak 
terdaftar atau tidak tercatat.

Banyaknya TKI yang menjadi korban penganiayaan dan perlakuan tidak 
adil mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada 
TKI. Salah satu bentuk perlindungan TKI tersebut berupa asuransi, baik 
asuransi jiwa maupun asuransi umum. Besarnya jumlah TKI dari tahun 
ke tahun juga meningkatkan volume asuransi.

Latar belakang terbentuknya Kepmenakertrans 157/Men/2003 adalah 
tidak adanya asuransi bagi TKI oleh PJTKI dan adanya perang tarif 
premi, serta kesulitan yang dialami oleh TKI dalam pengurusan klaim.

Dalam konteks operasionalisasi kebijakan, ternyata Kepmenakertrans 
tersebut cenderung menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa hal 
yang menjadi keberatan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia 
antara lain proses penunjukkan perusahaan asuransi yang tidak transparan, 
tugas dan fungsi broker yang tidak jelas. Dari sudut pandang persaingan 
usaha, diduga keputusan menteri tersebut berpotensi menimbulkan 
praktek diskriminasi dan dapat menjadi regulasi yang bersifat menghambat 
persaingan khususnya entry barrier bagi pelaku usaha asuransi lain. 

2. Perkembangan Kebijakan tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

Pada tahun 1997, Menteri Tenaga Kerja saat itu, Abdul Latief, menunjuk 
Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia (YPSDMI) untuk 
mengelola dana perlindungan TKI. Kemudian YPDSMI menyalurkan dana 
itu ke konsorsium asuransi yang terdiri dari PT. Bumi Putra Muda 1987, PT. 
Adi Sarana Wana Arta, PT. Bina Griya, PT. Nasional Rey dan PT. Pasar Raya 
Life Insurance. YPSDMI memungut antara US$45 - US$80, tergantung 
negara tujuan. TKI sebetulnya juga menjadi peserta Jamsostek. Dengan 
dalih Jamsostek tidak mengcover semua kebutuhan, TKI harus membayar 
kepada YPDSMI yang diketuai sendiri oleh Menaker Abdul Latief4.

Tahun 1998, berdasarkan Kepmenaker No. 92/1998, program perlindungan 
TKI diselenggarakan oleh perusahaan asuransi kerugian dan asuransi 
jiwa yang tergabung dalam satu konsorsium, dikenal dengan Konsorsium 

4 http://www.antikorupsi.org/docs/releaseTKI.pdf
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INTAN. Dalam perkembangannya, ada sejumlah perusahaan yang tidak 
memenuhi aturan yang ditentukan sebagai pelaksana program perlindungan 
TKI, yaitu persyaratan jaminan deposito sebesar Rp 300 juta. Adanya 
pelanggaran ini, tahun 2002 lalu, Menakertrans Jacob Nuwa Wea juga 
mencabut penunjukan terhadap 15 perusahaan asuransi karena sejak tahun 
1999 tersebut belum memenuhi persyaratan jaminan deposito tersebut5.

Tahun 2003 Menakertrans Jacob Nuwa Wea mengeluarkan Keputusan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) bernomor 
157/Men/2003, 17 Juni 2003, tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia 
(TKI). Keputusan tersebut bertujuan untuk menanggung resiko yang 
dialami oleh calon TKI/ TKI baik di dalam maupun di luar negeri. Lahirnya 
Kepmenakertrans sendiri merujuk kepada Kepmenaker sebelumnya, yakni 
KEP-92/MEN/1998 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri melalui 
asuransi yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu 
diubah. Melalui Kepmenakertrans 158-162/2003, Menakertrans menunjuk 
perusahaan-perusahaan asuransi secara bersama-sama membentuk satu 
Konsorsium yang berhak menerbitkan Polis Induk. Selanjutnya, Konsorsium 
yang telah terbentuk menunjuk satu perusahaan sebagai Koordinator Sistem 
Pelayanan Satu Pintu yang dinotarialkan.Seluruh PJTKI sebagai penyalur TKI 
wajib mengikutsertakan TKI pada program asuransi TKI melalui perusahaan 
asuransi (konsorsium) yang mendapatkan izin khusus dari Depnakertrans6. 

Setelah tahun 2004, yaitu setelah terbit Undang-undang Nomor 39 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, 
pengaturan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia diatur dalam Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans), sebagaimana 
yang diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (2).

Pada tahun 2006, Menakertrans membentuk Permenakertrans No. PER-23/
MEN/V/2006 tentang Asuransi Tenaga Kerja. Dengan berlakunya peraturan 
tersebut maka Kepmenakertrans No. 157/MEN/2003 tentang Asuransi Tenaga 
Kerja Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Bab X Pasal 21).

Pada tahun 2007, Menakertrans mengubah Permenakertrans No. PER-23/
MEN/V/2006 tentang Asuransi Tenaga Kerja menjadi Permenakertrans 
No. PER-20/MEN/X/2007 tentang Asuransi Tenaga Kerja, karena sudah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem perlindungan TKI di luar 
negeri sehingga perlu disempurnakan.

Terakhir tahun 2008, Permenakertrans No. PER-20/MEN/X/2007 tentang 
Asuransi Tenaga Kerja diubah menjadi Permenakertrans No. Per. 23/
MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Peraturan ini 
yang kemudian menjadi objek dalam kajian ini.

5 Ibid
6 Ibid.
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D. EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DI SEKTOR 
INDUSTRI TKI OLEH KPPU PADA TAHUN 20047 
Pada Tahun 2004, Direktorat Kebijakan Persaingan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha melakukan evaluasi kebijakan pemerintah di sektor industri asuransi 
TKI. Evaluasi Kebijakan tersebut fokus pada peraturan Kepmennakertrans No. 
KEP-/MEN/2003 tentang Asuransi TKI. Dalam laporan tersebut dikemukakan 
mengenai kronologis terbentuknya kebijakan tentang perlindungan TKI.

Berikut dikemukakan secara kronologis peristiwa-peristiwa seputar 
penunjukan dan penyelenggaraan pengelolaan asuransi TKI:
1. Pada tanggal 7 Februari 2003, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan 

Tenaga Kerja Luar Negeri Depnakertrans (Dirjen P2TKLN) mengirimkan 
surat dengan No. B 284/D.P2TKLN/II/2003 kepada Direktur Jenderal 
Lembaga Keuangan Depkeu (Dirjen LK) yang pada intinya meminta 
informasi berkaitan dengan kelayakan usaha 24 perusahaan asuransi (terdiri 
dari 17 perusahaan asuransi yang selama ini menjadi peserta program 
perlindungan TKI melalui asuransi dan 7 perusahaan asuransi yang sedang 
mengajukan permohonan untuk menjadi peserta yang baru).

2. Pada tanggal 11 Februari 2003, Direktur Asuransi Direktorat Jenderal 
Lembaga Keuangan Depkeu mengirimkan surat dengan No. S-835/LK/2003 
kepada Dirjen P2TKLN Depnakertrans yang pada intinya menyampaikan 
daftar 14 perusahaan asuransi (terdiri dari 10 perusahaan asuransi kerugian 
dan 4 perusahaan asuransi jiwa) yang layak dipertimbangkan sebagai calon 
peserta program asuransi perlindungan TKI. 

3. Pada tanggal 2 Mei 2003, dikeluarkan Surat Keputusan Mennakertrans 
No.104/MEN/2003 mengenai pencabutan surat penunjukan PT. Pasaraya 
Life Insurance sebagai peserta program perlindungan TKI di luar negeri 
melalui asuransi, namun pencabutan ataupun penghentian kegiatan 
tersebut dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keterangan layak 
tentang kesehatan keuangan dari Dirjen LK Depkeu.

4. Pada tanggal 22 Mei 2003, PT. Asuransi Parolamas dengan suratnya No. 
SD 065/DIR-CM/V/2003 dan PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera 
dengan suratnya No. B 3578/PLN/PLP/V/2003, menyatakan kesediaanya 
untuk menjadi penyelenggara program asuransi TKI kepada Dirjen 
P2TKLN Depnakertrans. 

5. Pada tanggal 23 Mei 2003, PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan suratnya 
No. SD 028 DOR/V/2003 dan PT. Asuransi Bumi Putera Muda 
1967 dengan suratnya No. 74-EXT/DIV-PMS/V/2003, menyatakan 
kesediaanya untuk menjadi penyelenggara program asuransi TKI kepada 
Dirjen P2TKLN Depnakertrans.

7 Laporan Hasil Kegiatan Evaluasi Kebijakan Pemerintah tentang Asuransi Perlindungan TKI, Direktorat 
Kebijakan Persaingan KPPU Tahun 2004
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6. Pada tanggal 26 Mei 2003, PT. Asuransi Binagriya Upakara dengan 
suratnya No. 86/DIR-BGU/052003, menyatakan kesediaanya untuk menjadi 
penyelenggara program asuransi TKI kepada Dirjen P2TKLN Depnakertrans.

7. Pada tanggal 29 Mei 2003, PT. Pasaraya Life Insurance mendapatkan 
Surat Rekomendasi dari Dirjen LK Depkeu melalui suratnya No. S-3199/
LK/2003 yang pada intinya meyatakan bahwa kesehatan keuangan 
perusahaan PT. Pasaraya Life Insurance memenuhi ketentuan SK Menkeu 
No.481/KMK.017/1999 tertanggal 7 Oktober 1999.

8. Pada tanggal 2 Juni 2003, PT. Pasaraya Life Insurance mengirimkan 
surat dengan No. 0072/PAS-Life.0I/VI/2003 kepada Dirjen P2TKLN 
Depnakertrans yang pada intinya mengajukan permohonan peninjauan 
kembali atas pencabutan surat penunjukan penyelenggaraan pelayanan 
TKI, karena PT. Pasaraya Life Insurance telah mendapatkan keterangan 
layak dari sisi kesehatan keuangan dari Diren LK Depkeu.

9. Pada tanggal 9 Juni 2003, Mennakertrans, Jacob Nuwa Wea, 
mengeluarkan 6 Keputusan yakni:
a. Kepmennakertrans No. KEP-157/MEN/2003 tentang Asuransi TKI;
b. Kepmennakertrans No. KEP-158/MEN/2003 tentang Penunjukan PT. 

Asuransi Parolamas sebagai penyelenggara program asuransi TKI;
c. Kepmennakertrans No. KEP-159/MEN/2003 tentang Penunjukan PT. 

Asuransi Jasa Indonesia sebagai penyelenggara program asuransi TKI;
d. Kepmennakertrans No. KEP-160/MEN/2003 tentang Penunjukan PT. 

Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera sebagai penyelenggara program 
asuransi TKI;

e. Kepmennakertrans No. KEP-161/MEN/2003 tentang Penunjukan PT. 
Asuransi Binagriya Upakara sebagai penyelenggara program asuransi TKI;

f. Kepmennakertrans No. KEP-162/MEN/2003 tentang Penunjukan 
PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 sebagai penyelenggara program 
asuransi TKI.

10. Pada tanggal 13 Juni 2003, dilakukan penandatanganan perjanjian 
kerjasama antara PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan PT. Mitra Dhana 
Atmharaksha dan antara PT. Asuransi Parolamas dengan PT. Mitra 
Dhana Atmharaksha yang di dalamnya disamping berisi tentang hak 
dan kewajiban masing-masing pihak juga terdapat butir yang memuat 
penunjukan PT. Mitra Dhana Atmharaksha, baik oleh PT. Asuransi 
Parolamas maupun PT. Asuransi Jasa Indonesia, sebagai koordinator 
penyelenggaraan asuransi TKI. Hal lain yang disuratkan di dalam 
perjanjian kerjasama tersebut juga menyangkut ketentuan bahwa perjanian 
kerjasama tersebut TIDAK DAPAT DIPUTUSKAN oleh kedua belah pihak 
DENGAN ALASAN APAPUN kecuali kedua belah pihak sudah tidak 
ditunjuk sebagai penyelenggara program asuransi TKI oleh Menteri.
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11. Pada tanggal 18 Juni 2003, terjadi 2 peristiwa yang berbeda:

a. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Binagriya 
Upakara dengan PT. Mitra Dhana Atmharaksha dengan butir-butir 
atau ketentuan-ketentuan yang sama sebagaimana dilakukan oleh PT. 
Asuransi Parolamas dan PT. Asuransi Jasa Indonesia pada tanggal 13 
Juni 2003 dengan PT. Mitra Dhana Atmharaksha tersebut di atas. Dirjen 
P2TKLN Depnakertrans mengirimkan surat No.997/D.P2TKLN/KP/
VI/2003 kepada Direktur Pasaraya Life Insurance yang pada intinya 
memberitahukan bahwa Menakertrans telah menetapkan 5 perusahaan 
asuransi sebagai penyelenggara program asuransi TKI sehingga 
permohonan dari PT. Pasaraya Life Insurance belum dapat dipenuhi. 

b. Pada tanggal 19 Juni 2003, dilakukan penandatanganan perjanjian 
kerjasama antara PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 dengan 
PT. Mitra Dhana Atmharaksha dengan butir-butir atau ketentuan-
ketentuan yang sama sebagaimana dilakukan oleh PT. Asuransi 
Parolamas dan PT. Asuransi Jasa Indonesia pada tanggal 13 Juni 2003 
dengan PT. Mitra Dhana Atmharaksha maupun antara PT. Asuransi 
Binagriya Upakara dengan PT Mitra Dhana Atmharaksha tanggal 18 
Juni 2003 sebagaimana tersebut di atas.

c. Pada tanggal 25 Juni 2003, dilakukan penandatanganan naskah 
perjanjian kerjasama antara Ketua Konsorsium yaitu PT. Asuransi 
Jasa Indonesia dan Anggota Konsorsium yaitu PT. Asuransi Binagriya 
Upakara, PT. Asuransi Parolamas, PT. Asuransi Bumiputera Muda 
1967 dan PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera tentang Kerjasama 
Konsorsium Asuransi Perlindungan TKI Paripurna.

d. Pada tanggal 26 Juni 2003, PT. Jasa Indonesia mengirimkan surat 
dengan No. 032.DOR/VI/2003 kepada Dirjen P2TKLN Depnakertrans 
yang pada intinya memberitahukan bahwa PT. Mitra Dhana 
Atmharaksha telah ditunjuk oleh konsorsium asuransi TKI paripurna 
sebagai Koordinator pelaksana program asuransi perlindungan TKI.
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Proses Penunjukan Perusahaan Konsorsium Asuransi
Berdasarkan Kepmenakertrans 157/Men/2003

Departemen Tenaga Kerja & 
Transmigrasi

1

2

3

4

Anggota Konsorsium:
1.  Jasindo (Ketua)
2.  Bringin Life
3.  Parolamas
4.  Binagriya Upakara
5.  Bumiputera

Departemen
Keuangan

Mitradhana 
Atmharaksa

(A’an Sadnan)

Depkeu memberikan rekomendasi 
terhadap 14 perusahaan asuransi

Depnakertrans 
memintakan 

rekomendasi terhadap 
24 perusahaan 

asuransi

Anggota konsorsium menunjuk 
PT. MDA sebagai Koordinator

Depnakertrans menunjuk 
5 perusahaan asuransi 

untuk melaksanakan 
program asuransi TKI

Hasil penelitian KPPU menghasilkan kesimpulan yang pada intinya adalah 
sebagai berikut:

UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Pasal 6 menyatakan 
bahwa penutupan asuransi atas obyek asuransi harus didasarkan pada 
kebebasan memilih penanggung, KECUALI bagi program asuransi sosial. 
Artinya, UU telah menjamin secara jelas bahwa masyarakat diberi kebebasan 
untuk memilih (free choice) perusahaan asuransi manakah yang akan 
dijadikan sebagai penanggung resiko dari obyek yang dipertanggungkan 
oleh mereka. Apakah asuransi TKI merupakan program asuransi sosial? 
Jawabannya adalah JELAS BUKAN, karena program asuransi sosial 
sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 UU No.2/1992 adalah “Program 
asuransi yang diselenggarakan secara WAJIB berdasarkan suatu UNDANG-
UNDANG, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi 
kesejahteraan masyarakat”. Lebih lanjut di dalam Pasal 14 ayat (1) UU 
No. 2/ 1992 menyatakan bahwa “Program asuransi sosial HANYA DAPAT 
diselenggarakan oleh BADAN USAHA MILIK NEGARA.”

Penyelenggara Asuransi TKI sebagaimana telah ditunjuk Mennakertrans 
melalui Kepmennakertrans No. KEP-158/MEN/2003 s/d KEP-162/
MEN/2003 hanya satu yang merupakan perusahaan asuransi yang berstatus 
BUMN, yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia. Itu pun dalam operasionalnya 
telah membentuk Konsorsium yang hanya mengcover resiko tertanggung 
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(TKI) dalam masa pra penempatan dan masa purna kerja, sedangkan resiko 
selama masa penempatan ditanggung oleh Koordinator Konsorsium yaitu PT. 
Mitra Dhana Atmharaksha. Sementara PT. Mitra Dhana Atmharaksha bukan 
merupakan perusahaan asuransi melainkan perusahaan pialang asuransi 
dan bukan BUMN. (Catatan: keberadaan PT. Mitra Dhana Atmharaksha 
tersebut juga patut dipertanyakan secara kritis. Perusahaan pialang 
asuransi sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka 8 UU No.2/1992 adalah 
“Perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi 
dan penanganan ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan 
tertanggung”). Ruang lingkup usahanya hanya dapat menyelenggarakan 
usaha dengan bertindak mewakili tertanggung dalam rangka transaksi yang 
berkaitan dengan kontrak asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf 
a UU No. 2/ 1992. Dalam kasus ini, PT. Mitra Dhana Atmharaksha sebagai 
perusahaan pialang asuransi faktual pada saat bersamaan telah difungsikan 
ataupun telah menyelenggarakan usaha asuransi. Hal ini jelas berseberangan 
dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam UU No. 2/ 1992.

Kewajiban PJTKI untuk mengikutsertakan Calon TKI dalam program asuransi 
perlindungan TKI terkesan diperuntukan kepada semua TKI, meskipun 
sebenarnya penutupan atas resiko-resiko kerugian maupun jiwa mereka 
sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah negara dimana mereka ditempatkan. 
Sebut saja seperti di Singapura, Hongkong, dan Taiwan. Di Singapura misalnya, 
untuk mempekerjakan orang asing, sebagaimana telah diatur di dalam General 
Guide on Employing a Foreign Domestic Workers, majikan harus memperoleh 
In-Principle Approval (IPA) dari Work Permit Department. Majikan harus 
membayar security deposit sebesar S$ 5.000 dan jaminan asuransi minimal 
sejumlah S$ 10.0008. Dalam konteks itu, tidak perlu lagi TKI membayar premi 
asuransi kepada Konsorsium sebagaimana telah di tunjuk oleh Mennakertrans 
tersebut karena akan terjadi double insurance. Justru yang diperlukan adalah 
adanya campur tangan pemerintah guna membantu TKI di dalam pengurusan 
klaim, bukan membuat program perlindungan yang baru.

E. SARAN DAN PERTIMBANGAN KPPU TERHADAP 
KEBIJAKAN ASURANSI TKI TAHUN 2005
Berdasarkan hasil penelitian evaluasi kebijakan pemerintah di sektor industri 
asuransi TKI pada Tahun 2004 tersebut, pada 21 Maret 2005, KPPU 
mengeluarkan Surat No. 71/K/III/2005 yang ditujukan kepada Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Perihal isi surat: Asuransi 
Tenaga Kerja Indonesia. Dalam surat tersebut, KPPU menyampaikan hal-hal 
sebagai berikut:

8 lihat http://www.mom.gov.sg/MOM/CDA
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Bahwa dalam rangka menjalankan amanat UU No. 5 Tahun 1999, KPPU telah 
menganalisa industri asuransi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. 
Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, KPPU merasa perlu menyampaikan 
pandangan terkait dengan penyelenggaraan asuransi TKI sebagai berikut:

1. KPPU berpendapat bahwa perlindungan terhadap TKI luar negeri sangat 
diperlukan untuk menjamin keselamatan kerja, perlindungan hukum dan 
kesejahteraan para TKI. Dalam hal ini, asuransi merupakan salah satu 
bentuk perlindungan terhadap TKI.

2. KPPU memahami bahwa pembentukan konsorsium merupakan praktek yang 
wajar sebagai bentuk penyebaran resiko bersama. KPPU juga memahami 
bahwa penerapan sistem satu pintu (pool service) dan pembentukan 1 
(satu) konsorsium dalam penyelenggaraan asuransi TKI dapat memberikan 
kemudahan pengawasan oleh Depnakertrans. Akan tetapi perlu diperhatikan 
dan dipahami bahwa praktek tersebut berpotensi menciptakan berbagai 
perjanjian yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999, khususnya perilaku 
kartel, penetapan harga, pembagian wilayah, perjanjian tertutup dan 
penciptaan hambatan masuk pasar. Berbagai potensi tersebut perlu diantisipasi 
baik oleh KPPU, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) 
maupun oleh Departemen Keuangan (Depkeu) RI. 

3. Terhadap Kepmenakertrans No. KEP-157/MEN/2003, KPPU berpendapat 
bahwa:

a. Penetapan tarif premi, jenis dan besaran jaminan asuransi perlindungan 
TKI sebagaimana diatur Kepmen tersebut, telah meniadakan persaingan 
karena terdapat produk asuransi TKI lain dalam industri asuransi TKI. 
Akibatnya tidak terdapat persaingan antar pelaku usaha asuransi yang 
dapat melahirkan suatu pilihan produk asuransi lain bagi konsumen 
(para TKI) melalui berbagai inovasi produk asuransi TKI.

b. Kebijakan ini telah memberikan hak monopoli kepada 1 (satu) 
konsorsium tertentu. Walaupun UU No. 5 Tahun 1999 tidak melarang 
hal ini, kondisi (monopoli) tersebut berpotensi dapat disalahgunakan 
untuk menciptakan kartel pembagian wilayah dan hambatan pasar bagi 
perusahaan asuransi lain untuk melakukan kegiatan yang sama dalam 
industri asuransi TKI. Kedua perilaku ini merupakan bentuk-bentuk 
persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5 
Tahun 1999 khususnya Pasal 9 tentang Pembagian Wilayah dan Pasal 
25 tentang Posisi Dominan.

c. Proses pembentukan 1 (satu) konsorsium dan penunjukan anggota 
konsorsium sebagaimana pelaksanaan Kepmenakertrans No. KEP-157/
MEN/2003 bersifat tertutup dan diskriminatif, karena tidak semua 
pelaku usaha secara transparan mengetahui dengan jelas proses dan 
keputusan pembentukan konsorsium tersebut, serta menghilangkan 
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kesempatan yang sama bagi pelaku usaha asuransi untuk bersaing 
dengan sehat.

4. KPPU menyimpulkan bahwa untuk menciptakan industri asuransi TKI yang 
lebih sehat maka pemerintah dalam hal ini Depnakertrans, perlu segera 
mencabut dan mengganti Kepmenakertrans No. KEP-157/MEN/2003 tentang 
Asuransi TKI dengan kebijakan yang mengadopsi nilai-nilai persaingan, yaitu 
dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan asuransi 
untuk turut serta dalam program asuransi TKI. Penciptaan industri yang 
sehat tersebut antara lain dapat dilakukan dengan cara:

a. Menetapkan standar dan jenis pertanggungan yang dicakup oleh asuransi 
TKI, namun tetap memberikan ruang bagi perusahaan asuransi untuk 
melakukan inovasi dalam mengembangkan produk. Dengan demikian, 
perusahaan asuransi dapat bersaing dalam memberikan besaran premi, 
jenis dan nilai pertanggungan, maupun dalam bentuk pelayanan 
berdasarkan preferensi konsumen, target pasar, dan resiko yang dihadapi.

b. Membuka kesempatan bagi konsorsium lain untuk ikut berpartisipasi 
dalam industri yang bersangkutan sehingga tidak mematikan iklim 
persaingan antar perusahaan asuransi.

c. Memperbaiki prosedur penunjukkan perusahaan asuransi dan 
pelaksana pelayanan satu pintu secara transparan dan non diskriminatif 
berdasarkan kriteria dan persyaratan yang jelas (misalkan dengan 
melakukan tender). Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan asuransi 
TKI lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Agar pelaksanaan program asuransi TKI efektif, maka KPPU menyarankan 
agar dilakukan pemisahan yang jelas antara premi asuransi yang seharusnya 
dikelola oleh perusahaan asuransi, dan perlindungan TKI yang merupakan 
tanggung jawab negara yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

6. Sehubungan dengan perkembangan industri asuransi ke depan, maka 
KPPU menyarankan agar setiap kebijakan pemerintah yang ditujukan 
untuk meningkatkan industri dalam negeri, tetap mempertimbangkan 
prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam 
UU No. 5 Tahun 1999.
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F. POHON REGULASI PERLINDUNGAN TKI

UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2

UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 34

UU No. 39 Tahun 2004 Pasal 68

UU No. 39 Tahun 2004

Permenakertrans No. PER-23/MEN/V/2006

Permenakertrans No. PER-20/MEN/X/2007

Permenakertrans No. PER-23/MEN/XII/2008

Gambar Pohon Regulasi Perlindungan TKI

perubahan

perubahan

Hak WNI untuk mendapatkan pekerjaan dan kebebasan memilih pekerjaan 
dilindungi UUD 1945, Pasal 27 ayat 2, bahwa setiap Warga Negara berhak 
atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pengaturan lebih lanjut diatur 
melalui UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Pasal 34 UU 
Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri 
diatur melalui Undang-undang.

Sebagai pelaksanaan Pasal 34 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
tersebut, dibentuklah Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam 
Undang-undang tersebut disebutkan bahwa:

Pasal 68

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib menginstruksikan TKI yang 
diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi. 

(2) Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh TKI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Sesuai Pasal 68 Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dibentuklah Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. PER-23/MEN/XII/2008 tentang 
Asuransi Tenaga Kerja Indonesia menggantikan Permenakertrans No. PER-
20/MEN/X/2007 dan Permenakertrans No. PER-23/MEN/V/2006 tentang 
Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, karena dianggap sudah tidak sesuai lagi 
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dengan perkembangan dan sistem perasuransian, sehingga perlu disempurnakan. 
Peraturan menteri tersebut juga tidak lepas dari Undang-undang No. 2 Tahun 
1992 tentang Usaha Perasuransian.

G. PERMENAKERTRANS NO. 23/MEN/XII/2008 TENTANG 
ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA
Permenakertrans No. 23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenaga Kerja 
Indonesia mengatur jenis Program Asuransi TKI yang ditempatkan di luar 
negeri oleh PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta). 
Program asuransi TKI dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang telah 
memperoleh izin perasuransian TKI dari Menteri Keuangan yang tergabung 
dalam konsorsium asuransi TKI9.

Konsorsium asuransi wajib memilih salah satu anggota konsorsium asuransi 
TKI sebagai ketua konsorsium yang dituangkan dalam perjanjian konsorsium 
di hadapan notaris. Konsorsium asuransi TKI beranggotakan sekurang-
kurangnya 5 (lima) perusahaan asuransi yang terdiri dari asuransi kerugian 
dan perusahaan asuransi jiwa. Ketua Konsorsium asuransi TKI sebagai 
pelaksana sistem pelayanan satu pintu10. 

Konsorsium asuransi TKI juga dapat menggunakan jasa pialang dalam 
melaksanakan program asuransi TKI. Jasa pialang tersebut harus memenuhi segala 
persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian11. 

Konsorsium asuransi TKI yang telah mendaftarkan perjanjian konsorsium 
kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan memenuhi 
persyaratan dapat mengikuti seleksi oleh tim seleksi. Kemudian tim seleksi 
melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada Menteri. Menteri menetapkan 
konsorsium pelaksana program asuransi TKI untuk jangka waktu paling 
lama 5 (lima) tahun. Apabila jangka waktu telah berakhir, maka konsorsium 
dapat mengajukan permohonan kembali dengan memenuhi persyaratan yang 
ditentukan12. 

Adapun jenis program asuransi yang ditanggung oleh Konsorsium program 
asuransi TKI  sebagaimana tertera dalam keputusan tersebut adalah sebagai 
berikut13: 

1. Program Asuransi TKI Pra Penempatan, meliputi:
a. Resiko meninggal dunia;
b. Resiko sakit;

9 Permenakertrans No. Per.23/MEN/XII/2008 Pasal 2, 3
10 Ibid, Pasal 6
11 Ibid, Pasal 7
12 Ibid, Pasal 8 dan pasal 9
13 Ibid, Pasal 4
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c. Resiko kecelakaan;
d. Resiko gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI;
e. Resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan.

2. Program Asuransi TKI Selama Penempatan, meliputi:
a. Resiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI;
b. Resiko meninggal dunia;
c. Resiko sakit;
d. Resiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja;
e. Resiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum berakhirnya 

perjanjian kerja;
f. Resiko menghadapi masalah hukum;
g. Resiko upah tidak dibayar;
h. Resiko pemulangan TKI bermasalah;
i. Resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan;
j. Resiko hilangnya akal budi; dan
k. Resiko TKI dipindahkan ke tempat kerja/ tempat lain bukan kehendak TKI.

3. Program Asuransi TKI Purna Penempatan, meliputi:
a. Resiko kematian;
b. Resiko sakit;
c. Resiko kecelakaan;
d. Resiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke 

daerah asal; dan
e. Resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan.

Besaran tarif premi asuransi TKI yang ditetapkan dalam Permenaketrans No 
23/MEN/XII/2008, yaitu sebesar Rp. 400.000, yang terdiri dari14: 

a. Program Asuransi Pra Penempatan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu 
rupiah);

b. Program Asuransi TKI Selama Penempatan sebesar Rp 300.000,- (tiga 
ratus ribu rupiah);

c. Program Asuransi TKI Purna Penempatan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh 
ribu rupiah).

14 Ibid, Pasal 12 Ayat 2
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Bab III
PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. ANALISIS INDUSTRI ASURANSI TKI
 Pasar Bersangkutan

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah 
sebagai berikut: 

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

Analisa:

Pasar bersangkutan pada penulisan ini adalah Asuransi Tenaga Kerja 
Indonesia khususnya untuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan ditempatkan 
di luar negeri, sebagaimana yang diatur dalam Permenakertrans No. Per. 23/
MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

B. ANALISIS DAMPAK PERMENAKERTRANS NO. PER-23/MEN/
XII/2008 TENTANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA 
TERHADAP PERSAINGAN USAHA DI INDUSTRI ASURANSI TKI
Berdasarkan pendekatan model OECD (2007) yang terdiri dari dua tahapan 
analisis. Tahapan pertama merupakan pengukuran awal dengan serangkaian 
pertanyaan sederhana (checklist competition assessment) yang dirancang 
untuk mengidentifikasi apakah suatu regulasi berpotensi menimbulkan 
bahaya terhadap persaingan atau tidak, sebagaimana yang diuraikan dalam 
metode penelitian. Apakah Permenakertrans No. PER-23/MEN/XII/2008 
tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia:

1. Membatasi jumlah atau lingkup pemasok,

a. Memberikan hak ekslusif kepada satu pemasok untuk menyediakan 
barang atau jasa;
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 Jawab: Permenakertrans No. PER-23/MEN/XII/2008 tidak memberikan 
hak eksklusif kepada satu pelaku usaha saja.

b. Membuat lisensi, izin atau proses otorisasi sebagai persyaratan operasi;
 Jawab: ya, Permenakertrans No. PER-23/MEN/XII/2008 mengatur 

tentang persyaratan konsorsium asuransi.

c. Membatasi kemampuan beberapa jenis pemasok untuk menyediakan 
barang atau jasa;

 Jawab: ya, Permenakertrans No. PER-23/MEN/XII/2008 telah 
menentukan dan menetapkan standar dan jenis pertanggungan yang 
dicakup oleh asuransi TKI dan tidak memberikan ruang bagi perusahaan 
asuransi untuk melakukan inovasi dalam mengembangkan produk.

d. Secara signifikan menaikkan biaya masuk atau keluar dari pasar oleh 
pemasok tertentu;

 Jawab : tidak

e. Menciptakan halangan geografis bagi kemampuan perusahaan 
untuk menyediakan barang atau jasa, menginvestasikan modal atau 
menyediakan tenaga kerja.

 Jawab : tidak

 Analisa:
 Permenakertrans No. PER-23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenaga 

Kerja Indonesia mengatur jenis Program Asuransi TKI yang ditempatkan 
di luar negeri oleh PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja 
Indonesia Swasta). Program asuransi TKI dilaksanakan oleh perusahaan 
asuransi yang telah memperoleh izin perasuransian TKI dari Menteri 
Keuangan yang tergabung dalam konsorsium asuransi TKI. 

 Konsorsium asuransi wajib memilih salah satu anggota konsorsium 
asuransi TKI sebagai ketua konsorsium yang dituangkan dalam 
perjanjian konsorsium di hadapan notaris. Konsorsium asuransi TKI 
beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) perusahaan asuransi yang 
terdiri dari asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa. Ketua 
Konsorsium asuransi TKI sebagai pelaksana sistem pelayanan satu pintu. 

 Konsorsium asuransi TKI juga dapat menggunakan jasa pialang dalam 
melaksanakan program asuransi TKI. Jasa pialang tersebut harus 
memenuhi segala persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan 
di bidang perasuransian.

 Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut 
menentukan izin kepada perusahaan asuransi untuk melaksanakan 
kegiatan asuransi TKI hanya semata-mata terkait persyaratan administratif 
saja, tidak mempertimbangkan kompetensi dan kemampuannya. Sehingga 
sama sekali tidak membatasi jumlah atau lingkup pemasok.
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 Selain itu Permenakertrans No. PER-23/MEN/XII/2008 telah menentukan 
dan menetapkan standar dan jenis pertanggungan yang dicakup oleh 
asuransi TKI dan tidak memberikan ruang bagi perusahaan asuransi 
untuk melakukan inovasi dalam mengembangkan produk.

2. Membatasi kemampuan pemasok untuk bersaing, hal ini terjadi apabila 
dalam regulasi tersebut :

a. Mengendalikan atau secara substansial mempengaruhi harga barang 
atau jasa;

 Jawab : ya, Permenakertrans No. PER-23/MEN/XII/2008 menentukan 
tarif premi asuransi.

b. Membatasi kebebasan pemasok untuk mengiklankan atau memasarkan 
barang atau jasa;

 Jawab : tidak 

c. Menentukan standar mutu produk yang memberikan suatu keuntungan 
bagi beberapa pemasok atau di atas tingkat yang akan dipilih oleh 
konsumen yang berwawasan luas;

 Jawab : tidak

d. Secara signifikan menaikkan biaya produksi bagi beberapa pemasok 
(khususnya dengan memperlakukan pelaku usaha lama dengan cara 
yang berbeda dari pendatang baru).

 Jawab : tidak

3. Mengurangi dorongan pemasok untuk bersaing secara ketat, hal ini terjadi 
apabila dalam regulasi tersebut :

a. Menciptakan suatu rezim swa-regulasi atau regulasi bersama; 
 Jawab : ya, dalam Permenakertrans No. PER-23/MEN/XII/2008 telah 

menentukan dan menetapkan standar dan jenis pertanggungan dan 
tarif premi asuransi.

b. Mensyaratkan atau meminta informasi mengenai output, harga, 
penjualan atau biaya pemasok untuk kepentingan publikasi;

 Jawab : ya

c. Membebaskan aktivitas industri atau kelompok pemasok tertentu dari 
pelaksanaan hukum persaingan umum;

 Jawab : tidak

d. Mengurangi mobilitas konsumen diantara pemasok barang atau jasa 
dengan meningkatkan biaya eksplisit maupun implisit untuk pindah 
pemasok.

 Jawab: tidak

 Analisa untuk metode no. 2 dan 3:
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 Besaran tarif premi asuransi TKI yang ditetapkan dalam Permenakertrans 
No 23/MEN/XII/2008, yaitu sebesar Rp. 400.000, yang terdiri dari: 
a. Program Asuransi Pra Penempatan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh 

ribu rupiah);
b. Program Asuransi TKI Selama Penempatan sebesar Rp 300.000,- (tiga 

ratus ribu rupiah);
c. Program Asuransi TKI Purna Penempatan sebesar Rp 50.000,- (lima 

puluh ribu rupiah).

 Ketentuan harga yang sama tersebut mengakibatkan tidak adanya 
persaingan antar konsorsium asuransi. Bahkan di lapangan, terjadi praktek 
pemberian diskon kepada perusahaan penyalur Tenaga Kerja sebagai upaya 
konsorsium asuransi untuk menarik konsumen. Hal tersebut membuktikan 
bahwa pada dasarnya perusahaan asuransi masih dapat memberikan harga 
yang lebih murah dari harga yang ditentukan oleh pemerintah.

 Sebagaimana diuraikan sebelumnya apabila suatu regulasi memiliki salah 
satu karakter tersebut maka regulasi tersebut dinilai memiliki dampak negatif 
terhadap persaingan, dan analisis akan dilanjutkan ke tahapan kedua.

 Pada tahap kedua, evaluasi akan dilakukan secara lebih menyeluruh mengenai 
pengaruh persaingan yang mungkin timbul. Dalam mengukur dampak 
regulasi yang berkaitan dengan penentu utama kekuatan tekanan persaingan 
dalam sebuah pasar, maka akan dilakukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah regulasi mempengaruhi persaingan diantara pelaku usaha 
lama?

 Jawab : ya

 Penjelasan:
 Besaran tarif yang sama dan penetapan standar dan jenis pertanggungan 

yang diatur dalam Permenaketrans No 23/MEN/XII/2008 tidak 
memberikan ruang bagi perusahaan asuransi untuk melakukan inovasi 
dalam mengembangkan produk dan pelayanan.

2. Apakah regulasi memberikan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru?
 Jawab : tidak

3. Apakah regulasi akan memiliki dampak yang signifikan pada harga 
atau produksi?

 Jawab : ya

 Penjelasan :
 Besaran tarif premi asuransi TKI yang ditetapkan dalam Permenaketrans 

No 23/MEN/XII/2008, yaitu sebesar Rp. 400.000, yang terdiri dari:

a. Program Asuransi Pra Penempatan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh 
ribu rupiah);
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b. Program Asuransi TKI Selama Penempatan sebesar Rp 300.000,- 
(tiga ratus ribu rupiah);

c. Program Asuransi TKI Purna Penempatan sebesar Rp 50.000,- (lima 
puluh ribu rupiah).

 Harga telah ditetapkan seutuhnya oleh regulasi, sehingga tidak terjadi 
persaingan harga antara perusahaan asuransi yang tergabung dalam 
konsorsium. Dengan kata lain konsumen memiliki pilihan yang sama 
jika hendak memilih perusahaan asuransi manapun.

4. Apakah regulasi akan mempengaruhi kualitas dan keragaman barang 
dan jasa dalam pasar?

 Jawab : ya

 Penjelasan :
 Jenis program asuransi yang ditanggung oleh Konsorsium program 

asuransi TKI telah sepenuhnya diatur dalam Pasal 4 Permenaketrans 
No 23/MEN/XII/2008, yaitu sebagai berikut:

1. Program Asuransi TKI Pra Penempatan, meliputi:
a. Resiko meninggal dunia;
b. Resiko sakit;
c. Resiko kecelakaan;
d. Resiko gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI;
e. Resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan.

2. Program Asuransi TKI Selama Penempatan, meliputi:
a. Resiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI;
b. Resiko meninggal dunia;
c. Resiko sakit;
d. Resiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja;
e. Resiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum berakhirnya 

perjanjian kerja;
f. Resiko menghadapi masalah hukum;
g. Resiko upah tidak dibayar;
h. Resiko pemulangan TKI bermasalah;
i. Resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan;
j. Resiko hilangnya akal budi; dan
k. Resiko TKI dipindahkan ke tempat kerja/ tempat lain bukan 

kehendak TKI.

3. Program Asuransi TKI Purna Penempatan, meliputi:
a. Resiko kematian;
b. Resiko sakit;
c. Resiko kecelakaan;
d. Resiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan 

pulang ke daerah asal; dan
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e. Resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan.

5. Apakah regulasi memiliki pengaruh pada inovasi?
 Jawab : ya

 Penjelasan :
 Dengan diaturnya harga dan standar jenis pertanggungan, maka regulasi 

tidak memberikan ruang bagi perusahaan asuransi untuk melakukan 
inovasi dalam mengembangkan produk.

6. Apakah regulasi membatasi pertumbuhan pasar?
 Jawab : ya

 Penjelasan:
 Dengan tidak adanya kesempatan untuk berinovasi dalam pengembangan 

produk, maka dikhawatirkan tidak adanya pertumbuhan pasar. 
Pertumbuhan pasar hanya bergantung pada pertumbuhan jumlah TKI 
yang akan bekerja di luar negeri.

7. Apakah regulasi memiliki pengaruh terhadap pasar terkait?
 Jawab : ya

 Penjelasan:
 Pasar terkait dimaksud adalah Asuransi Tenaga Kerja Indonesia 

khususnya untuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan ditempatkan di luar 
negeri. Permenaketrans No 23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenaga 
Kerja Indonesia (TKI) mengatur secara penuh tentang pembentukan 
konsorsium asuransi, jenis pertanggungan dan premi asuransi.
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A. KESIMPULAN
Hasil analisa tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan  Permenakertrans No. 
PER-23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia memiliki 
dampak negatif yang serius terhadap persaingan (substantially lessening 
competition). Dari rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas, dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa  Permenakertrans No. Per. 23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenaga 
Kerja Indonesia mengatur syarat-syarat perusahaan penyelenggara program 
asuransi TKI. Memang kondisi tersebut tidak membatasi pelaku usaha untuk 
masuk ke dalam pasar, namun prosedur penunjukan perusahaan asuransi 
tersebut hanya berdasarkan kriteria dan persyaratan administratif semata, 
tidak berdasarkan kemampuan dan kualitas perusahaan.

2. Dalam Permenaker No. 23/MEN/XII/2008 khususnya Pasal 5 yang 
menyatakan bahwa perusahaan asuransi yang akan melakukan usaha di 
sektor asuransi TKI diharuskan tergabung dalam suatu konsorsium asuransi 
yang minimal terdiri atas 5 pelaku usaha. Hal tersebut bertujuan agar TKI 
mendapatkan manfaat yang utuh, meliputi asuransi jiwa dan asuransi kerugian 
secara sekaligus. Namun dalam perjalanannya, TKI sering kali mengalami 
kesulitan untuk mendapatkan klaim. Hal ini menunjukkan konsorsium 
asuransi yang ada saat ini tidak cukup kuat untuk melayani dan menanggung 
perlindungan TKI. Beberapa pihak menilai konsorsium asuransi TKI saat ini 
hanya mementingkan sisi profit dibandingkan sisi pelayanannya.

3. Besaran tarif premi asuransi TKI telah ditetapkan dalam Permenaketrans No 
23/MEN/XII/2008, yaitu sebesar Rp. 400.000,- per orang. Hal tersebut diduga 
semakin memperbesar peluang konsorsium asuransi untuk mendapatkan 
profit yang semakin besar. Pada prakteknya, konsorsium asuransi seringkali 
memberikan diskon kepada PPTKIS dengan nilai pertanggungan yang sama. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa cost structure perusahaan asuransi sebenarnya 
berada jauh di bawah besaran premi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bab IV
KESIMPULAN DAN SARAN
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B. SARAN
KPPU perlu memberikan pandangannya kembali terhadap peraturan 
Permenakertrans No. PER-23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenaga 
Kerja Indonesia kepada pemerintah. Sebaiknya konsorsium asuransi TKI 
dilaksanakan dengan memperbaiki prosedur penunjukan perusahaan asuransi 
dan pelaksana pelayanan satu pintu secara transparan dan non diskriminatif, 
yaitu dengan menggunakan metode tender.

Terkait harga premi asuransi, sebaiknya pemerintah memberikan kebebasan 
kepada pelaku usaha (perusahaan asuransi) yang terlibat dalam tender. Dari 
proses tender harga akan terpilih dengan sendirinya dengan memperhatikan 
dokumen tender yang disampaikan. Dengan demikian perusahaan asuransi 
dapat bersaing dalam memberikan premi, jenis, dan nilai pertanggungan, 
maupun dalam bentuk pelayanan berdasarkan preferensi konsumen, 
target pasar, dan resiko, yang dituangkan dalam masing-masing dokumen 
tendernya. Diharapkan penyelenggaraan asuransi TKI menjadi lebih baik dan 
dapat dipertanggungjawabkan, namun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip 
persaingan usaha yang sehat.
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Bab I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
MELEWATI 10 TAHUN penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, 
terdapat berbagai perkembangan yang dapat dilihat, baik dari sisi jumlah 
penanganan perkara maupun dari sisi substansi persaingan yang ditangani. 
Berdasarkan statistik  penanganan perkara dari tahun 2000 – 2010, kasus 
persaingan masih didominasi oleh kasus tender yang persentasenya mencapai 
69% dari kasus yang masuk. Sisanya sebanyak 31% berupa kasus yang terkait 
dengan penyalahgunaan posisi dominan, kartel, monopoli dan kepemilikan 
saham. Dari 31% kasus non tender, kasus kartel yang menjadi salah satu 
perhatian besar dalam hukum persaingan usaha mencapai 2,2%  dari jumlah 
kasus yang masuk. 

Variasi Dugaan Pelanggaran yang Disampaikan Pelapor

Penetapan Harga (Ps. 5, 6, 7, 8)
2; 2%

Oligopoli (Ps. 4)
1; 1%

Pemilikan Saham (Ps. 27)
1; 1%

Jabatan Rangkap (Ps. 26)
2; 2%

Umum (Ps. 25)
2; 2%

Persekongkolan Lain (Ps. 23, 24)
4; 4%

Persekongkolan 
Tender (Ps. 22)

62; 61%

Pembagian Wilayah (Ps. 9)
1; 1%

Kartel (Ps. 11)
1; 1%

Perjanjian Tertutup (Ps. 15)
1; 1%

Monopoli (Ps. 17)
7; 7%

Monopsoni (Ps. 18)
2; 2%

Penguasaan Pasar/
Diskriminasi

(Ps. 19, 20, 21)
15; 15%
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Kasus kartel merupakan salah satu kasus yang sulit untuk dibuktikan. 
Meskipun dari jumlah perkara yang masuk kelihatan besar, akan tetapi 
pembuktian kasus kartel sendiri sulit untuk dilakukan, sehingga tidak heran 
hanya sedikit jumlah kasus kartel yang ditangani.

Kartel menjadi sulit dideteksi karena pada faktanya perusahaan yang 
berkolusi berusaha menyembunyikan perjanjian antar mereka dalam rangka 
menghindari hukum. Jarang sekali pelaku usaha yang secara terang-terangan 
membuat perjanjian antar mereka, membuat dokumen hukum, mengabadikan 
pertemuan, serta mempublikasikan perjanjian, sehingga di mata hukum 
persaingan dapat dijadikan bukti langsung perjanjian.

Sulitnya pembuktian kasus kartel juga dialami berbagai penegak hukum 
persaingan di negara lain. Dalam menangani kasus kartel, pelaku usaha 
merahasiakan kegiatan mereka dan tidak bekerja sama dengan penyelidik 
untuk membuka kasus ini kecuali adanya keuntungan bagi pelaku usaha yang 
terlibat seperti dengan adanya liniency program. Akan tetapi, dalam kondisi 
dimana tidak terdapat program liniency tersebut, pembuktian harus tetap 
berjalan, sehingga pembuktian tidak langsung menjadi salah satu solusinya.

Dalam kasus kartel di luar negeri, pembuktian secara tidak langsung juga 
sering dilakukan pada kasus kartel sebagai substansi pelengkap dari adanya 
bentuk komunikasi kartel.

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, jelas disebutkan bahwa kartel 
termasuk dalam salah satu perjanjian yang dilarang, dimana disebutkan 
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 praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat (pasal 11 UU No. 5/1999). Perjanjian yang disebutkan dalam 
UU adalah berupa 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 (Pasal 1 UU No. 5/1999). Kondisi 
tersebut memungkinkan adanya pembuktian tidak langsung terhadap perilaku 
beberapa pelaku usaha tertentu.

Dari kasus kartel yang ditangani KPPU, pembuktian tidak langsung juga 
pernah dilakukan pada beberapa kasus, seperti kasus fuel surcharge dan 
kasus minyak goreng. Dalam kasus tersebut, terdapat penafsiran mengenai 
kondisi di pasar yang diperkuat dengan teori ekonomi bahwa terjadi paralel 
behaviour yang merujuk terjadinya suatu kolusi. Pendekatan ini memakai 
pembuktian secara statistik terhadap time series harga yang diberikan 
beberapa pelaku usaha di pasar. Pro kontra dari putusan ini terutama 
mengenai adanya pembuktian tidak langsung (pembuktian dari sisi ekonomi) 
terus berjalan, sehingga menarik bagi penulis untuk mencoba memperdalam 
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bagaimana pendekatan tidak langsung dapat diterima dalam pembuktian 
kasus khususnya kartel dan sejauh mana pendekatan ini dapat diterima.

B. PERUMUSAN MASALAH
Pendekatan ekonomi ini memang disikapi berbeda oleh berbagai pihak, baik yang 
pro maupun kontra. Akan tetapi, jika kita lihat secara lebih luas, pendekatan yang 
sama juga dilakukan oleh berbagai lembaga pengawas persaingan di negara-negara 
lain. Hal yang menarik untuk diangkat, apakah pembuktian tidak langsung dapat 
dipakai pada kasus persaingan usaha dan sejauh mana pendekatan ini dapat 
dilakukan. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dibahas mengenai penggunaan 
bukti tidak langsung dalam kasus persaingan usaha khususnya dalam kasus kartel 
yang ditandai dengan kecurigaan adanya harga paralel antar pelaku usaha yang 
tidak dapat dijelaskan dalam kondisi pasar biasa. 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:
a. Menjelaskan mengenai pembuktian tidak langsung  atau pendekatan 

ekonomi pada kasus kartel baik dari sisi teori ekonomi dan hukum;
b. Menjelaskan sejauh mana pembuktian tidak langsung ini dapat diterapkan  

berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh negara lain sebagai perbandingan.

Diharapkan tulisan ini akan bermanfaat dalam memberikan masukan bagi 
KPPU dalam menghadapi kasus persaingan usaha, khususnya kasus kartel, 
dengan pendekatan bukti tak langsung.

D. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam tulisan ini, metodologi yang dipakai berdasarkan data kualitatif  yang 
lebih bersifat menggambarkan (deskriptif) dengan bersumber pada jurnal, 
Putusan KPPU maupun data sekunder lain.

E. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika yang dipakai dalam tulisan ini adalah :

BAB 1. Pendahuluan
 Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan sistematika penulisan yang dilakukan

BAB 2. Tinjauan Literatur dan Metode Penelitian 
 Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kartel dan pembuktian 

tidak langsung. Selain itu juga dibahas mengenai perbandingan dari 
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negara lain serta metodologi penelitian yang dilakukan. 

BAB 3. Pembahasan Hasil Penelitian
 Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai sejauh mana penggunaan  

pendekatan ekonomi dalam kasus kartel dan tinjauan dari sisi 
ekonomi dan hukum

BAB 4.  Kesimpulan dan Saran
 Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari 

pendekatan tidaklangsung dalam kasus kartel, serta saran yang 
dapat direkomendasikan dari tulisan ini
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A. KARTEL DAN PEMBUKTIANNYA
Kartel adalah bentuk kerjasama sejumlah pelaku usaha untuk dapat 
mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang atau jasa sebagai 
upaya mendapatkan keuntungan di atas tingkat keuntungan yang wajar. 
Kartel menggunakan berbagai cara untuk mengkoordinasikan kegiatan antar 
pelaku usaha.

Terdapat berbagai tipe perjanjian dalam perjanjian kartel1. Bentuk umum 
kartel berupa price fixing agreement (perjanjian harga), bid-rigging market 
agreement (perjanjian konspirasi) dan territorial allocation agreement 
(pembagian wilayah). Perjanjian kartel tidak dapat menghilangkan persaingan 
secara total. Hal ini dikarenakan, masing-masing perusahaan yang menyetujui 
harga kesepakatan kartel, tetap bersaing dalam level kualitas, variasi produk 
dan variabel daya saing lainnya. Selain itu, kemungkinan bahwa perusahaan 
akan melakukan kecurangan dalam suatu perjanjian kartel juga besar, bahkan 
kartel menjadi tidak stabil dengan adanya insentif bagi perusahaan untuk 
berbuat curang, apalagi dengan tidak adanya monitoring terhadap perjanjian 
itu sendiri. Hal ini mengakibatkan adanya biaya yang cukup tinggi yang 
ditanggung untuk memonitor pelaku usaha yang melakukan kartel. Oleh 
karena itu, perusahaan cenderung untuk membagi pasar maupun konsumen 
sehingga mengurangi masalah dalam memonitor harga yang disetujui

Bentuk perjanjian juga bermacam-macam. Secara umum bentuk perjanjian 
yang dikenakan adalah harga yang akan dikenakan kepada konsumen akhir. 
Bentuk lain dari perjanjian harga adalah perjanjian terhadap besaran diskon 
tertentu, perjanjian untuk mengumumkan kenaikan harga atau mengadopsi 
standar formula yang sama dalam penentuan harga. Jika produk substitusi 
tidak tersedia dan konsumen tidak dapat mengurangi konsumsinya terhadap 
barang atau jasa tertentu, maka harga otomatis bergerak naik secara signifikan

Bab II
TINJAUAN LITERATUR DAN 

METODE PENELITIAN

1 SADC Competition Law and Policy Seminar M. Gangi: Cartel enforcement, leniency and settlement
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Agar kartel berhasil, biasanya perusahaan akan memasukkan perusahaan 
penting sebagai anggota kartel, jika tidak konsumen akan dengan mudah 
pindah ke sumber supply alternatif ketika terjadi kenaikan harga akibat 
kartel. Bagaimanapun, kartel dapat berjalan ketika tidak semua anggota 
masuk sebagai anggota, dimana pelaku usaha yang tidak masuk anggota 
tersebut terbatas kapasitas produksinya. 

Di sisi lain, terdapat kesulitan dalam membentuk kartel terutama dalam 
membentuk harga kartel. Dalam faktanya, masing-masing perusahaan 
mempunyai struktur harga yang berbeda. Selain itu, pada pembatasan 
wilayah dalam suatu kartel, anggota dalam kartel tersebut harus menyepakati 
bagaimana pembagian pasar dan konsumen. Negosiasi antar pelaku tersebut 
akan memakan waktu yang cukup lama dan kompleks.

Kartel juga pada dasarnya bersifat tidak stabil karena masing-masing pelaku 
dapat menyadari adanya keuntungan signifikan yang didapatkan dengan 
harga yang disembunyikan kompetitor anggota kartelnya, sehingga tidak 
tertutup kemungkinan salah satu anggota kartel berkhianat dan keluar dari 
perjanjian tersebut.

Berdasarkan karakteristik di atas, dapat disimpulkan bahwa kartel yang 
berhasil paling tidak harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain (1) jumlah 
pelaku usaha dalam kartel terbatas, karena semakin sedikit pelaku usaha, 
maka akan semakin mudah perjanjian dilaksanakan; (2) perusahaan yang 
melakukan kartel harus memiliki struktur biaya yang mirip; (3) produknya 
harus homogenous sehingga anggota kartel tidak perlu menyetujui variabel 
output lain seperti kualitas dan sebagainya; dan (4) jumlah informasi yang 
signifikan sebagai informasi publik tentang jumlah dan harga yang dipasok 
oleh pelaku pasar telah tersedia.

Berdasarkan bentuk perjanjian yang dilakukan, kartel dapat digolongkan 
menjadi dua jenis, yaitu:

a. Kolusi eksplisit, dimana para anggota kartel mengkomunikasikan 
kesepakatan mereka secara langsung yang dapat dibuktikan dengan adanya 
dokumen perjanjian, data audit bersama, risalah rapat bersama mengenai 
kebijakan penjualan dan sebagainya.

b. Kolusi tersembunyi, dimana para anggota kartel tidak berkomunikasi 
secara langsung yang dimediasi dalam bentuk pertemuan rahasia maupun 
melalui pertemuan asosiasi. Pengalaman berbagai negara membuktikan 
bahwa setidaknya 30% kartel melibatkan asosiasi.

Kedua bentuk kolusi di atas sangat sulit dideteksi oleh lembaga pengawas 
persaingan, karena bentuk komunikasi antar pelaku tersebut perlu untuk 
didapatkan. 

Dalam beberapa kasus, pembuktian tidak langsung melalui pendekatan 
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ekonomi dapat menjadi sumber informasi mengenai adanya kartel. 
Meskipun demikian, evaluasi spesifik atas informasi yang dimiliki tersebut 
perlu dilakukan agar tidak disalahartikan. Sebagai contoh, kenaikan harga 
secara simultan yang terdapat di pasar dapat memiliki penjelasan lain selain 
perjanjian kartel. Bisa jadi  harga input atau harga dari produk substitusi  
berubah sehingga semua pelaku pasar yang mengamati peristiwa tersebut 
merubah harga mereka bersama-sama. Untuk itu, penggunaan bukti tidak 
langsung seperti paralel harga harus diinterpretasikan dengan hati-hati, dan 
harus dilengkapi bukti tegas dalam membuktikan adanya perjanjian kolusi. 

Dalam struktur oligopoli ketat, perusahaan dapat menyamakan harga 
kompetitor bukan karena adanya perjanjian, tetapi lebih dikarenakan bahwa 
mereka sadar akan independensinya dan menyadari bahwa pengurangan 
harga dapat dengan segera diikuti oleh kompetitornya.

Dalam pembuktian kartel, perlu adanya instrumen bersama yang saling 
mendukung, antara whistle blowers, liniency program dan indirect evidence.

whistle
blowers

leniency

inspection

prosecution

indirect
evidence

Sumber: The Role of Economics in Cartel Detection in Europe, Hans W. Friederiszick 
and Frank P. Maier-Rigaud, European Commission, 2007

Ketiga hal yang digambarkan di atas saling terkait dan saling mendukung 
dalam mendeteksi adanya kartel. Proses ini dapat berlangsung di bawah satu 
pengawasan berkala dan dimaksudkan sebagai bukti awal yang kuat untuk 
memproses kasus kartel.

Whistle blower adalah istilah bagi karyawan, mantan karyawan atau 
pekerja, anggota dari suatu institusi atau organisasi, yang melaporkan suatu 
tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang. 
Berdasarkan gambar di atas, whistle blower yang dimaksud berasal dari 
karyawan pelaku usaha yang ikut melakukan kartel. Whistle blower bersifat 
perorangan yang diberi insentif untuk melaporkan adanya praktek kartel 
sehingga menjadi saksi dalam perilaku kartel. Melalui kesaksiannya, maka 
dapat diperoleh dokumen maupun perjanjian yang mendukung adanya 
praktek kartel. Hal ini diperlukan sebelum dilakukan penyitaan terhadap 
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barang bukti dokumen tersebut. Terkait dengan hal tersebut, perlu adanya 
kekebalan terhadap saksi yang dapat melindungi kunci utama pembuka 
praktek kartel tersebut. Insentif yang diberikan kepada whistle blower 
tergantung pada yurisdiksi negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, di 
Amerika, sumber individual yang mengetahui bukti pada pelanggaran hukum 
persaingan dan memiliki informasi yang spesifik sehingga dapat menjadi 
inisiatif investigasi, oleh pengadilan dapat diberikan denda setidaknya 15 dan 
tidak melebihi 25 persen dari denda yang dikenakan2. Hal ini tidak terdapat 
di Indonesia dan belum diatur dalam UU Persaingan Usaha Indonesia. Agar 
dapat memaksimalkan insentif untuk menghancurkan kartel lebih cepat, 
penting untuk diketahui bahwa tidak hanya perusahaan pertama yang 
mengaku menerima tawaran terbaik, namun juga cakupan dari kesepakatan 
yang dilakukan antara penegak hukum dan wistle blower tersebut dibuat 
sejelas mungkin.

Leniency Program dalam deteksi kartel yang dimaksudkan di atas, adalah 
kekebalan hukum atau keringanan hukum, dan dapat dilakukan baik oleh 
perorangan, karyawan perusahaan, maupun perusahaan yang pertama-
tama memberikan keterangan atau informasi terkait dengan praktek kartel. 
Leniency program yang saat ini banyak diterapkan di negara lain dalam 
mendeteksi kartel juga bertujuan untuk mendapatkan informasi awal 
mengenai keberadaan kartel. 

Leniency  program dapat memecahkan kerahasiaan di antara pelaku kartel. 
Program tersebut telah sangat sukses memberikan pengampunan (amnesty) 
kepada pelaku kartel yang pertama kali mengakui tindakannya serta 
membuka perilaku tersebut kepada penegak hukum. 

Salah satu alasan kenapa leniency program telah menjadi program yang 
lebih sukses akhir-akhir ini adalah karena pinalti bagi perjanjian kartel telah 
meningkat di sebagian negara-negara OECD, terutama ketika individu atau 
perusahaan-perusahaan melihat bahwa apabila tertangkap melakukan kartel 
akan menyebabkan eksekutif mereka masuk penjara, serta dikenakannya 
denda sebesar US$ 500 juta bagi perusahaan tunggal. Dengan demikian 
insentif untuk maju dan menjadi pihak pertama yang membuka perilaku 
kartel tersebut menjadi penting. Dalam hal ini, sebuah leniency program 
yang efektif dan potensi hukuman yang berat menyediakan sumber daya, 
hukuman dan hadiah, serta dorongan untuk menjadi pihak pertama yang 
membuka perilaku kartel.

Tantangan untuk memerangi hardcore cartel adalah untuk memasuki 
kerahasiaannya. Upaya untuk mendorong anggota kartel mengakui dan 
membuka pihak-pihak yang bersekongkol, dengan bukti langsung dari orang 
dalam mengenai rapat-rapat dan komunikasinya, lembaga persaingan usaha 

2 Reward would help leniency program, Cartel Reporting, Law 360, New York
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dapat menjanjikan denda yang lebih kecil, hukuman yang lebih pendek, 
ataupun pengampunan penuh. Leniency  program dapat membuka konspirasi 
yang mungkin tidak dapat terdeteksi dan juga dapat menjadikan investigasi 
yang dilakukan lebih efektif dan efisien.

Pengalaman menunjukkan bahwa leniency program berhasil. Sejak leniency  
program diterapkan di Amerika pada tahun 1993, untuk membuat cakupan 
pengampunan lebih jelas dan luas, jumlah aplikasi untuk mengikuti leniency  
program telah meningkat menjadi lebih dari 20 per tahun dan menghasilkan 
belasan pengakuan serta sanksi lebih dari US$ 1 milyar. Dalam penyelidikan 
mengenai kartel vitamin di Amerika, kerjasama dari pendaftar untuk program 
amnesty, mengarah kepada pengakuan bersalah serta denda sebesar US$ 500 
juta dan US$ 225 juta terhadap 2 perusahaan lainnya.

Beberapa yuridiksi yang lain juga memiliki leniency program. Komisi Eropa 
pada tahun 1996 mengumumkan kondisi dimana kerjasama perusahaan 
dalam leniency program dapat mengarah kepada pengurangan signifikan 
atau pengecualian dari denda, serta leniency  program telah diterapkan 
pada lebih dari 20 kasus hingga saat ini. Kanada dan UK telah menerapkan 
leniency  program, dengan berdasarkan pada pengalaman Amerika Serikat di 
beberapa aspek. Jerman mengumumkan penerapan program ini pada tahun 
2000, sedangkan Swedia sedang mempertimbangkan legislasi yang dapat 
mensyahkan pelaksanaan program ini. Korea, yang telah melaksanakan 
leniency program sejak tahun 1997, sedang mempertimbangkan legislasi untuk 
meningkatkan program tersebut lebih lanjut. Perancis saat ini telah merevisi 
hukum kompetisinya yang dapat mengizinkan lembaga persaingannya untuk 
memberikan leniency kepada perusahaan yang mengakui perilaku kartel 
disertai dengan bukti.

Leniency dapat diartikan sebagai setiap pengurangan pada pinalti dibandingkan 
apa yang akan dijatuhkan tanpa adanya kerjasama penuh dan sukarela. 
Bentuk leniency yang paling jelas dan penuh adalah amnesty. Pada program 
di Amerika Serikat, dimana kartel dapat dikenai sanksi kriminal, leniency 
dapat diartikan sebagai kekebalan dari hukuman tersebut. Pada program di 
Uni Eropa, leniency digambarkan sebagai pengurangan dari sanksi denda. 
Putusan lembaga persaingan lainnya yang dapat dianggap sebagai perilaku 
leniency termasuk menyetujui untuk tidak melakukan tuntutan kriminal, 
atau untuk tidak menjatuhkan pinalti terhadap individu. Sebagai tambahan, 
leniency mungkin juga dihadiahkan kepada perusahaan yang pengakuannya 
menyebabkan lembaga persaingan usaha dapat membuktikan kartel dengan 
lebih mudah. Oleh karena itu, leniency atau bahkan pengampunan penuh 
(amnesty) dapat dihadiahkan kepada suatu perusahaan yang datang setelah 
penyelidikan dilakukan. Saat ini, program ini belum dapat diterapkan di 
Indonesia karena belum ada naungan hukum mengenai hal tersebut.
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Tingkat keseriusan dari pinalti yang mungkin dijatuhkan dan signifikansi dari 
keringanan yang diperoleh sebagaimana yang dijanjikan leniency program 
adalah faktor yang penting. Sebagai tambahan, resiko tanggung jawab pribadi 
dapat menjadi motivasi kuat untuk mengikuti leniency program.

Apabila pinalti terlalu lemah atau dijatuhkan dalam frekuensi yang jarang, 
maka perusahaan mungkin akan tidak takut terhadap pinalti dan cenderung 
mengabaikannya. Lembaga persaingan usaha mungkin melihat bahwa hanya 
sedikit hasil dari leniency program sebelum akhirnya lembaga persaingan tersebut 
sukses menerapkan pinalti yang signifikan terhadap suatu kartel. Meskipun 
demikian, contoh dari pinalti yang diterapkan oleh yuridiksi yang mirip mungkin 
dapat memberikan perusahaan insentif untuk menjadi peserta leniency program. 

Melaksanakan leniency program memerlukan prosedur untuk memverifikasi 
kredibilitas dari informasi yang ditawarkan dan memastikan kelangsungan 
kerjasama dari perusahaan serta pejabat dan pegawainya. Pertimbangan 
keadilan mungkin diperlukan dalam menolak memberikan leniency terhadap 
satu perusahaan yang merupakan pemimpin kartel atau yang memaksa 
perusahaan lain mengikuti kartel. Keputusan untuk melakukan leniency 
diterapkan di akhir proses untuk memastikan bahwa peserta bekerjasama 
sepanjang masa penyelidikan. Implementasi final dapat memerlukan tindakan 
dari institusi lain seperti penuntut dan pengadilan. 

Bukti dari Whistle blower dan Leniency, dapat mendorong adanya bukti 
langsung, baik berupa pengakuan maupun bukti dokumen pihak-pihak terkait 
kartel, pesaing dan konsumen serta tambahan petunjuk bagi pembuktian 
tidak langsung. 

Sedangkan pembuktian tidak langsung lebih ditujukan untuk  memenuhi 
standar pembuktian dan memberikan gambaran penguatan akan praktek 
kartel itu sendiri. Analisa ekonomi yang diberlakukan dalam pembuktian 
tidak langsung lebih menegaskan dampak (harmfull) terhadap kesejahteraan 
masyarakat dari praktek kartel itu sendiri. Secara umum, ketiga hal di atas 
perlu dikembangkan dalam upaya untuk mendeteksi adanya kartel. 

B. METODE-METODE PENDETEKSIAN KARTEL3 
Kartel merupakan perjanjian yang ditegakkan  antar pelaku usaha yang 
bekerjasama dengan maksud mengurangi persaingan antar mereka dan 
menaikkan profit. Bukti kartel di masa lampau dapat menjadi potensi akan 
terjadinya kartel kembali, meskipun tidak harus menjadi dasar terulangnya 
kartel. Oleh karena itu, dalam pembahasan di bawah ini akan dijelaskan 
mengenai metodologi pendekatan deteksi kartel, yang dikenal sebagai 

3 Detecting Cartels in the Indian cement industry: An Analytical Framework, Ritu Raj Arora and Runa 
Sarkar Industrial and Management Engineering Department IIT Kanpur.
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metodologi struktur (“Structural Methodology”) dan metodologi perilaku 
(“Behavioral Methodology”). Pendekatan ini telah dipakai dalam kasus 
industri semen di India. 

1. Pemilihan Pendekatan Ekonomi untuk Memulai Penyelidikan
Mendeteksi kartel dalam suatu industri merupakan tantangan tersendiri, 
dimana terdapat perbedaan yang tipis antara kartel dan perilaku yang 
kompetitif. Metodologi yang diadopsi dalam mendeteksi potensi kartel 
dikenal berdasarkan penelitian (Friederiszick and Rigaud, 2007). 

Metodologi yang didasarkan pada seleksi random, seperti investigasi pada 
sampel random dari industri-industri setiap tahun bukan merupakan mekanisme 
yang efisien walaupun mungkin terdapat potensi deteksi kartel. Kebijakan dari 
metodologi yang diperlukan harus bertujuan menghasilkan kemungkinan 
yang sedikit pada tipe error 1 dan tipe 2, sebagai contoh menolak positif dan 
menerima negatif. Terlebih lagi, metodologi yang digunakan harus memiliki 
deterrence effect. Sebagai contoh, metodologi yang bergantung pada indikator 
individu seperti beberapa pengukuran variasi harga pada level industri lebih 
rentan dari pada metodologi yang bergantung pada beberapa indikator. Selain 
itu, jika dibandingkan, metodologi yang otomatis (an automated methodology) 
dapat menghasilkan outcome yang dapat diperkirakan, dibandingkan dengan 
metodologi yang menciptakan ruang untuk keleluasaan penginterpretasian 
indikator individual (Friederiszick and Rigaud, 2007).

Metodologi perlu mempertimbangkan kapasitas dan sumber daya dari 
lembaga persaingan. Seharusnya tidak diperlukan intensitas analisa 
ekonomi yang rumit yang membatasi sumber dan membutuhkan tim 
yang lebih besar dengan kemampuan ekonomi dan industri. Metodologi 
yang membutuhkan monitoring pasar dengan permanen dan pengetahuan 
industri lebih tepat bagi kemampuan kapasitas lembaga persaingan.

Metodologi juga harus memperhitungkan adanya keterbatasan informasi 
yang dipublikasikan, dengan kata lain bagian informasi yang disediakan 
oleh tambahan indikator individu harus seimbang dengan biaya untuk 
mendapatkan informasi  mengenai indikator tersebut.

2. Metodologi Struktural (Structural Methodology)
Metodologi struktural bergantung pada prinsip supply-demand dan 
indikator ekonomi lain seperti harga, analisa biaya, kapasitas terpakai, 
jumlah perusahaan, ukuran perusahaan, dan konsentrasi perusahaan dalam 
industri. Analisa data untuk semua parameter memberikan bukti empiris yang 
mengindikasikan bahwa perusahaan saling berkolusi atau tidak. Parameter-
parameternya adalah sebagai berikut :
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Jumlah Perusahaan 
Jumlah perusahaan dari industri adalah kebalikan dari kemungkinan 
terjadinya kartel pada industri tersebut (Grout and Sonderegger, 2005), 
seperti sulitnya memonitor peningkatan perilaku pelaku usaha dengan 
jumlah perusahaan yang bertambah. Semakin besar jumlah perusahaan 
mengindikasikan masing-masing perusahaan  mempunyai bagian yang 
lebih sedikit dari jumlah profit yang didapatkan bila bergabung dalam 
kartel. Jumlah perusahaan yang besar mengindikasikan biaya yang tidak 
asimetris yang terdapat pada masing-masing perusahaan yang menyulitkan 
keberadaan kartel.

Entry Barrier
Anggota kartel dapat membuat entry barrier terhadap new entrance dalam 
pasar. Entry barrier yang dimaksud seperti adanya peningkatan capital 
investment dalam teknologi, innovasi R&D untuk mencapai posisi yang 
kompetitif. Anggota kartel dapat juga melakukan perang harga untuk 
menurunkan keuntungan perusahaan baru yang ikut dalam pasar. Dalam 
kasus semen India, analisa data telah dilakukan untuk menemukan 
kejadian dimana perusahaan-perusahaan melakukan perang harga dalam 
upaya melawan perusahaan baru.

Konsentrasi dan Ukuran Pasar
Ukuran perusahaan yang besar dengan konsentrasi pasar yang tinggi 
memudahkan terjadinya kolusi (Grout and Sonderegger, 2005).  Dengan 
economies of scale, perusahaan dapat melakukan perang harga untuk 
menahan masuknya pelaku usaha baru. 

Variabel Demand
Demand yang stabil memudahkan formulasi kartel dan dapat bertahan 
pada suatu periode waktu. Jika terjadi variable demand dan berubah 
secara tahunan, maka kondisi ini tidak mendukung bagi kartel (Grout 
and Sonderegger, 2005). Dalam kondisi demand yang rendah, anggota 
kartel akan menyimpang dari kartel, namun dalam kondisi demand yang 
tinggi akan memberikan insentif bagi anggota kartel untuk memperoleh 
keuntungan yang lebih.

Kapasitas Terpakai
Indikasi kartel dalam industri juga didorong dengan bukti rendahnya 
penggunaan kapasitas atau besar ketersediaan kapasitas yang tidak 
terpakai ketika demand tinggi. Kartel minyak yang dioperasikan OPEC 
merupakan salah satu contoh dari perilaku ini.

Perbandingan Biaya Per Penjualan
Kenaikan harga komoditi atau jasa yang diberikan oleh perusahaan yang 
tidak terkait dengan hubungan kenaikan pada biaya, dapat memunculkan 
kecurigaan adanya kartel. 
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3. Metode Perilaku (Behavioral Methods)
Anggota dalam kesepakatan kolusi membuat aturan dan batasan dalam 
beroperasi yang menentukan perilaku kolusi. Perilaku ini dapat menipu 
kebijakan antitrust. Dengan mempengaruhi faktor yang mendorong stabilitas 
kartel, kebijakan persaingan dapat membuat formasi kartel menjadi tidak 
menarik bahkan memecah kartel (Friederiszick and Rigaud, 2007). Dari 
perspektif ini, metodologi deteksi kartel didorong dengan adanya kebijakan 
sehingga efek terhadap pasar dan konsumen menjadi minimal.

Perilaku lain yang dapat dideteksi adalah parallel conduct yang ditandai 
dengan adanya paralel harga ataupun stabilnya market share dari pelaku-
pelaku utama di pasar. Paralel harga dapat muncul jika perusahaan-
perusahaan tersebut merubah harga secara simultan pada arah yang sama 
dan proporsional. Akan tetapi, parallel conduct sendiri bukanlah bukti 
kolusi4. Kemiripan dapat terjadi sebagai hasil dari interaksi di pasar. Dalam 
kondisi pelaku usaha utama yang sedikit memungkinkan adanya paralel 
harga yang dicurigai kolusi, akan tetapi terdapat kondisi yang membuat 
paralel harga menjadi wajar, apabila misalkan kenaikan harga akibat 
kenaikan biaya atau demand5.

Metode struktural yang berasal dari indirect evidence biasanya didorong 
oleh metodologi ekonomi yang sampai saat ini masih dikembangkan. Dalam 
hal pembuktian tidak langsung, kompetitor atau konsumen dari kartel 
dapat memberikan bukti dampak dari kartel (Apesteguia, Dufwenberg, 
Selten, 2007). Sebagai contoh, konsumen merasakan adanya tanda kolusi 
pelaku usaha dan melaporkannya pada lembaga persaingan. Pembuktian 
tidak langsung juga bisa dilakuan berdasarkan hasil monitoring lembaga 
persaingan terhadap kecurigaan akan adanya kartel.

4. Metode secara Ekonomi
Selain berbagai metode di atas, dua pendekatan deteksi kartel secara 
ekonomi sering ditemui dalam berbagai literatur, yaitu pendekatan top-
down dan pendekatan bottom-up. Pendekatan top-down menyaring 
beberapa sektor untuk mengidentifikasi industri yang cenderung kolusi. 
Contoh pendekatan top-down terdapat dalam studi yang dilakukan oleh 
Grout dan Sonderegger (2005) untuk OFT. Studi tersebut menggunakan 
timbulnya kartel yang dideteksi oleh EC dan lembaga persaingan US 
sebagai ukuran kartel dari industri dan mencoba menjelaskan level kartel 
oleh berbagai industri menggunakan variabel tertentu seperti turn over, 
ukuran biaya, ukuran konsentrasi, perhitungan entry barrier dengan 
menggunakan analisa regresi yaitu metode regresi OLS, Logit, dan Probit. 

4 Does parallel behaviour provide some evidence of collution , Paolo Buccirossi
5 Antitrust : An Economic Approach, Richard A Givens
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Dengan analisa regresi didapatkan asal kemungkinan kolusi pada industri 
yang dicurigai terjadi kolusi di masa lalu. Dengan cara demikian dapat 
memberikan alat untuk lembaga persaingan memfokuskan prioritas 
penegakan hukumnya.

Walaupun metode top-down memberikan pandangan yang membantu, 
seringkali metode ini kurang cocok. Pertama, level agregasi umumnya 
terlalu tinggi untuk mengidentifikasi pasar antitrust yang spesifik. 
Sebagai tambahan, klasifikasi industri tidak cocok dengan pasar dalam 
antitrust, sehingga pendekatan ini hanya memberikan identifikasi spesifik 
industri yang harus diawasi dan bukan pembuktian kartel itu sendiri. 
Kedua, analisis empiris antar berbagai sektor membutuhkan penyaringan 
tersendiri yang diketahui oleh ahli industri maupun konsultan ekonomi. 
Ketiga, hubungan antara faktor-faktor ekonomi dan kemungkinan kolusi 
seringkali tidak linear. Lebih jauh, kombinasi yang berbeda dari berbagai 
faktor-faktor ekonomi mengakibatkan efek yang berbeda. Sebagai contoh, 
level kenaikan pada harga yang paralel dalam pasar yang terkonsentrasi 
dapat disangka sebagai indikasi kemungkinan kolusi, sedangkan paralel 
harga dalam kondisi pecahan pasar (highly fragmented market) sama 
dengan prediksi teori perilaku perusahaan yang kompetitif. Keempat, 
dengan bergantung pada deteksi kartel pada masa lalu untuk mendapat 
indikator deteksi kartel pada industri lain, kemungkinan hasil dipengaruhi 
secara bias. Disebabkan deteksi kartel di masa lalu tidak dapat dijadikan 
representasi contoh untuk semua kartel yang aktif.

Pendekatan bottom up justru fokus pada spesifik industri. Pendekatan  
bottom up tidak tergantung pada data konsisten cross-sector, dimana 
terdapat kriteria yang fleksibel sehingga sesuai dengan kondisi nonlinear 
dari faktor individualnya. Pendekatan ini memiliki hambatan sendiri, 
khususnya akibat ketersediaan data pasar yang terbatas.
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Bab III
ASPEK PEMBUKTIAN TIDAK LANGSUNG 

DALAM KASUS PERSAINGAN USAHA 
KHUSUSNYA KARTEL

Dari penanganan perkara yang ditangani, KPPU tidak jarang mengalami berbagai 
hambatan dalam pembuktian kasus, baik dari sisi bukti langsung maupun 
bukti tak langsung. Hal ini terjadi hampir di semua jenis kasus, baik tender 
maupun non tender. Sebagaimana ditetapkan dalam peraturan komisi mengenai 
penanganan perkara, paling tidak harus terdapat dua bukti dalam memutuskan 
suatu kasus sehingga dapat diajukan sebagai perkara. Kondisi ini tentu saja akan 
menimbulkan tantangan dalam mengolah dokumen yang diperlukan dalam 
penyelidikan. Dalam melakukan penyelidikan, beberapa jenis pembuktian 
dibutuhkan, khususnya bukti langsung maupun bukti tidak langsung.

Bukti langsung merupakan bukti nyata atau berwujud yang menunjukkan 
telah terjadi pelanggaran unsur persaingan usaha (hard evidence). Pembuktian 
langsung dalam praktek penetapan harga (kartel harga) yang menyebabkan 
adanya konspirasi antar pelaku usaha dapat dibuktikan dengan faktor berikut: 
(1) price lists, atau harga yang diterbitkan asosiasi; (2) notifikasi perubahan 
harga; (3) pertemuan atau pembicaraan telepon antar pesaing; (4) pertukaran 
informasi harga antar kompetitor; (5) bukti monitoring competitor atau 
kebijakan kerjasama antar pelaku yang dilakukan; (6) pengakuan dari pihak 
yang berkonspirasi; (7) dokumen, email, fax yang mengakomodir pertukaran 
informasi antar pesaing. 

Mekanisme lain yang sering dilakukan oleh pelaku usaha dalam kartel adalah 
fasilitasi antar pelaku berupa: (1) penggunaan software untuk mengalokasi 
pasar dan konsumen; (2) pertukaran informasi harga yang periodik; (3) 
seminar untuk para karyawan yang terkait; (4) dibuatnya steering committees 
dan audit systems bersama; (5) adanya punishment terhadap perusahaan yang 
tidak mau ikut kerjasama; dan komunikasi melalui badan lain;

Penegakan hukum persaingan selalu berusaha mendapatkan bukti langsung 
berupa perjanjian dalam kasus kartel, dimana dalam kenyataannya sangat 
sulit didapatkan, sehingga dalam hal ini bukti tidak langsung menjadi penting. 
Namun dalam waktu yang sama, terdapat keterbatasan dalam penggunaan 
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bukti tidak langsung. Bukti tidak langsung berarti bukti tersebut tidak secara 
langsung mendeskripsikan istilah perjanjian, namun bisa dalam bentuk 
menfasilitasi adanya perjanjian, atau pertukaran informasi.

Terdapat dua macam tipe pembuktian tidak langsung, meliputi bukti 
komunikasi dan bukti ekonomi. Dari kedua bukti tersebut, bukti komunikasi 
atau fasilitasi lebih penting dibandingkan bukti ekonomi. Bukti komunikasi 
adalah bukti dimana pelaku kartel bertemu melakukan komunikasi akan 
tetapi tidak menjelaskan substansi komunikasi tersebut. Sebagai contoh 
percakapan telepon antar pelaku usaha yang dicurigai kartel, atau perjalanan 
mereka ke suatu tujuan yang sama. Sedangkan bukti ekonomi dapat dibagi 
menjadi bukti perilaku dan bukti struktur.

A. BUKTI TIDAK LANGSUNG DARI SISI EKONOMI
Bukti ekonomi dapat digunakan untuk menunjuk alasan khusus dalam upaya 
membuktikan kartel. Tipe bukti pertama adalah perilaku dimana kesepakatan 
telah dilakukan. Paralel conduct, harga, pengurangan kapasitas, adalah 
tanda utama yang dapat dijadikan acuan. Tipe kedua adalah struktur pasar 
yang menjelaskan adanya kartel, misalkan pasar yang sangat terkonsentrasi 
dimana terdapat produk yang homogen. 

Dari kedua tipe tersebut, tipe perilaku lebih penting daripada tipe struktur. 
Akan tetapi perlu juga terdapat bukti fasilitasi dimana praktek pembuatan 
kerjasama yang mudah dipertahankan. Bukti ekonomi harus secara hati-hati 
digunakan. Bukti seharusnya tidak konsisten dengan hipotesa perilaku ketika 
pelaku pasar bertindak unilateral dalam kepentingan mereka masing-masing. 
Analisa ekonomi yang baik dapat memberikan dasar untuk memutuskan suatu 
perkara, sehingga memperkuat bukti langsung. Berikut analisa ekonomi yang 
dapat dipakai dan dilakukan oleh berbagai negara:

Metodologi Analisa Ekonomi Antar Negara6

NEGARA MARKET
DEFINITON

KONSENTRASI
PASAR LAINNYA EKONOMETRIK

SSNIP, survey kon su -
men, estimasi elastisitas, 
market report

SSNIP, survey kon su -
men, estimasi elastisitas, 
market report

SSNIP, estimasi 
elastisitas

Simulasi merger

Digunakan dalam 
kasus predatory

Argentina

Chile

Bulgaria

6 The use of economic analysis in competition cases, UNCTAD
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NEGARA MARKET
DEFINITON

KONSENTRASI
PASAR LAINNYA EKONOMETRIK

SSNIP, Elzinga-
Hongarty 

Stationary test, 
survey konsumen

SSNIP, OLS

SSNIP, cross elasticity 
estimates

Critical loss analysist, 
Elzinga-Hogarty, Probit 
model, consumer 
survey, elasticity 
estimates, diversion 
ratio analysis

SSNIP, Critical loss 
analysis, elasticity 
estimates, porter 5 force

SSNIP

SSNIP

SSNIP

Qualitative Data

Elasticity estimates, 
costumer survey, 
probit models

SSNIP, Price Correlation, 
Stationerity Test

HHI, CR

HHI, CR

HHI, CR, 
Learner Index

Jarang digunakan 
kecuali untuk 
dasar OLS pada 
market definition

SSNIP, price correlation, 
stationary test, critical 
lost analysist, survey 
konsumen

HHI

Digunakan dalam 
kasus predatory

HHI, CR

Merger 
simulation, HHI

Arreda Turner 
Test

Digunakan pada 
bid rigging

Kadang 
digunakan 
apabila data 
memadai

Kadang 
digunakan

Kolombia

Hungaria

Indonesia

Jepang

Korea

Latvia

Mexico

Rusia

Serbia

Uruguay

Panama

Switzerland

EC

B. BUKTI TIDAK LANGSUNG DARI SISI HUKUM
Letak analisa ekonomi dalam kasus persaingan juga berpengaruh dari sisi 
hukum. Pihak berperkara sering menyatakan kontra pada  pendekatan 
ekonomi sebagai bukti tidak langsung karena pendekatan ekonomi kebalikan 
dari teori bukti hukum, yang tergantung pada model dan asumsi, bahkan 
dapat membuat hasil yang berbeda. Ketidaksepahaman antar ekonom, yang 
menyerahkan analisis yang berbeda bukan merupakan kejadian yang tidak 
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biasa yang merujuk pada kesimpulan mutlak bahwa bukti ekonomi tidak 
dapat diandalkan. Selain itu, hakim dan pengacara memiliki keterbatasan 
pengetahuan mengenai bukti ekonomi.

Berdasarkan argumen yang didapatkan dari para pakar (e.g. Neven, 2007, 
Freeman, 2006; Potocki, 1996), disebutkan bahwa bukti ekonomi bukan 
karakter yang absolut, meskipun demikian dapat dipakai jika bersumber dari 
asumsi logika yang dalam dan digunakan dengan benar sehingga merupakan 
fakta yang relevan. Hukum seringkali berhadapan dengan hal teknis (medical 
dan patent law), sehingga hukum persaingan juga dapat dihadapkan dengan 
hal yang sama. Hukum persaingan berbeda dari teknik hukum lain dimana 
terdapat cabang konsep ekonomi.

Terdapat batasan ekonomi dalam hukum persaingan. Hakim Breyer 
menyatakan dalam perbedaan pendapat pada Putusan Leegin tahun 2007 
bahwa hukum tidak seperti ekonomi, merupakan system administrative. 
Hukum mempunyai efek melalui hakim dan pengacara yang memberikan 
saran pada klien, dimana hukum persaingan harus menjadi sistem actual 
administrative. Hukum antitrust tidak dapat dan tidak seharusnya meniru 
seutuhnya pandangan ekonomi. Pandangan tentang pembatasan ekonomi 
dalam hukum persaingan sama dengan pandangan pakar lain. Mereka 
mengidentifikasi adanya tantangan bagi penegak hukum untuk dapat 
beradaptasi dengan teknik analisa yang secara akurat berbeda dengan perilaku 
pro kompetisi terhadap aturan administratif. Aturan administratif tersebut 
dianggap sebagai aturan yang dapat diterapkan oleh lembaga persaingan dan 
kehakiman karena stabil serta dapat diprediksi sehingga bisnis dapat berjalan 
(Kovacic and Shapiro, 2000:58). 

Akan tetapi, berdasarkan pengalaman Amerika Serikat and EU, pengadilan 
telah menerima dan bahkan meminta penggunaan ekonomi dan bukti ekonomi 
dalam kasus persaingan, meskipun pengadilan tidak selalu menemukan bukti 
ekonomi yang meyakinkan. 

Saat ini banyak kasus di Amerika Serikat mengindikasikan bahwa perilaku 
kartel dapat dibuktikan dengan menggunakan bukti tidak langsung. Walau tidak 
terdapat bukti langsung atas perjanjian, lembaga persaingan dapat mendukung 
unsur pembuktian dengan menggunakan adanya bukti penyesuaian secara 
sadar (conscious parallelism). Ketika terdapat sedikit pesaing di pasar yang 
berkonsentrasi tinggi yang memiliki pola harga yang sama, maka dapat dijadikan 
potensi bukti untuk kesepahaman antar pesaing dalam melakukan penyesuaian 
harga. Namun demikian, dalam pembuktian di pengadilan, bukti paralel tersebut 
harus dilengkapi dengan faktor tambahan yang menunjukkan bahwa perilaku 
tersebut dilakukan secara sadar dan bukan merupakan putusan pelaku usaha 
secara independen. Faktor tersebut dapat mencakup bukti yang menunjukkan 
bahwa pelaku usaha mengambil posisi yang bertentangan dengan kepentingan 
ekonominya, dan memiliki motivasi untuk melakukan kartel.
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Beberapa kasus besar di Amerika Serikat selalu menggunakan bukti tidak 
langsung untuk membuktikan komitmen secara sadar guna melakukan pola 
yang sama dalam melakukan tindakan yang bertujuan anti persaingan. Jika 
pelaku usaha hanya mengandalkan bukti langsung berupa pengakuan atau 
perjanjian tertulis, maka hal tersebut dapat mengurangi kemampuan lembaga 
persaingan dalam membuktikan persekongkolan yang melanggar UU. Jadi 
memang di negara tersebut, bukti tidak langsung dapat digunakan apabila 
secara ekonomis dimungkinkan. Tidak jarang di Amerika Serikat, lembaga 
persaingan cenderung menggunakan teknik ekonometrik dalam membuktikan 
suatu harga yang kolusif, walaupun belum dinyatakan sebagai bukti yang 
cukup bagi adanya harga yang kolusif.

Beberapa kasus di Amerika Serikat menilai bahwa bukti tidak langsung tidak 
cukup dalam membuktikan persekongkolan. Contohnya, kasus Baby Food, 
Blomkest Fertilizer, dan Williamson Oil. Menariknya, terdapat beberapa 
kasus yang mengakui bukti tidak langsung, antara lain kasus High Fructose 
Corn Syrup yang membuktikan persekongkolan hanya dengan menggunakan 
bukti tidak langsung.

Pembuktian tidak langsung menuai kritikan dalam pandangan hukum di 
Indonesia. Pakar hukum di Indonesia melihat bahwa pembuktian dengan 
indirect evidence khususnya pada kasus kartel tidak dapat secara otomatis 
dapat dipakai di dalam hukum di Indonesia. Apalagi kalau pelaku usaha 
tersebut diancam dengan tindak pidana denda. Karena suatu pelanggaran 
tindak pidana harus dibuktikan dengan hukum acara pidana yang lazim7. 

Alat bukti petunjuk merupakan indirect evidence lazim yang dapat diterima 
dalam hukum persaingan sebagaimana terdapat di negara lain. Sebagai 
contoh, pengalaman Finlandia yang bergantung pada teori ekonomi yang 
kompleks, tidak menguatkan dalam argumentasi di pengadilan, dimana 
pengakuan menjadi bukti utama (Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD), 2008). Lebih lanjut di Australia misalnya, untuk 
menentukan adanya kesepakatan (meeting of the minds) yang diharuskan 
dalam pembuktian adanya perjanjian yang melanggar hukum persaingan, 
bukti situasional (circumstantial evidence) bisa dipakai. Bukti ini dapat 
berupa: petunjuk perbuatan yang paralel, petunjuk tindakan bersama-sama, 
petunjuk adanya kolusi, petunjuk adanya struktur harga yang serupa (dalam 
kasus price fixing) dan lain sebagainya. Namun hal ini tetap memerlukan 
bukti langsung. Dengan demikian, apabila indirect evidence digunakan, 
kedudukannya hanyalah sebagai pendukung atau penguat dari salah satu 
alat bukti yang dimaksud. 

7 Erman Rajagukguk: Sudah Saatnya UU KPPU Khususnya UU No 5/1999 Diamandemen, /www.
forum-ngo.com/
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C. APLIKASI BUKTI TIDAK LANGSUNG ATAS KARTEL
Aplikasi terhadap bukti tidak langsung juga dilakukan dalam kasus persaingan 
usaha di negara lain antara lain sebagai berikut:

1.  Kasus Kartel dengan menggunakan Indirect Evidence di Australia

Resume Kasus
Kasus yang terjadi di Australia adalah kasus Ballarat Petrol Cartel. Kasus 
tersebut bermula dengan adanya pengaturan harga petroleum selama 10 
tahun di antara para wholeseller dan retailer petroleum. Hal tersebut 
dilakukan dengan tujuan untuk menjaga terjadinya peningkatan harga, 
yang dibuktikan dengan adanya panggilan telepon di antara wholeseller dan 
retailer petroleum yang saling bersaing, yang menyarankan peningkatan 
harga atau keluhan apabila salah satu wholeseller dan retailer petroleum 
tidak meningkatkan harga. 

Perusahaan yang terlibat dalam kasus ini adalah wholeseller atau retailers 
petroleum yaitu Mobil, BP, Shell, Caltex/Ampol, Swift + Apco Brands. 
Adapun perilaku yang diakui oleh perusahaan-perusahaan tersebut adalah 
69 pelanggaran yang terjadi dari Juni 1999 sd Desember 2000. Sebagai 
hukuman dari perilaku tersebut para pihak yang terlibat dikenai hukuman 
denda sebesar $A 23,3 juta.

Regulasi yang mengatur mengenai Kartel di Australia
Kartel di Australia diatur melalui Trade Practice Act tahun 1974, dimana 
pada Section 45 disebutkan bahwa: 

Sebuah perusahaan dilarang untuk melakukan atau mempengaruhi 
kontrak, pengaturan atau kesepakatan (contract, arrangement or 
understanding/CAU), jika ketentuan dari CAU tersebut memiliki tujuan 
atau dampak yang mengurangi persaingan.

Pada Section 45 A disebutkan bahwa: Sebuah ketentuan dari CAU dianggap 
mengurangi persaingan apabila memiliki tujuan atau berdampak terhadap 
penetapan, kontrol atau mempertahankan harga barang atau jasa.

Adapun tahapan yang dilakukan AAAC dalam menangani perkara ini 
adalah sebagai berikut:

1. Menentukan pelaku yang terlibat dan apa yang dilakukan olehnya.
 Bukti awal yang ditemukan dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

- Retailer petroleum lokal mengeluhkan permintaan suplier untuk 
meningkatkan harga

- Terkait hal tersebut AAAC melakukan wawancara terhadap retailer 
dan suplier.

2. Menentukan distributor berkomunikasi dengan siapa.
 Hal tersebut dilakukan dengan mengumpulkan data pembicaraan 
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telepon perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat. Hal ini disebut 
dengan bukti tidak langsung/circumstansial evidence, yang membuktikan 
bahwa komunikasi antara perusahaan yang saling bersaing telah terjadi 
tetapi hal tersebut belum  membuktikan adanya price fixing.

3. Menemukan orang dalam.
 Orang dalam diperlukan untuk membuktikan apa saja yang disampaikan 

dalam pembicaraan telepon yang dilakukan di antara pesaing di atas. 
Orang dalam ditemukan dengan mewawancarai mantan pegawai, yang 
namanya diperoleh dari retailers. Selain itu juga dengan melakukan 
pendekatan terhadap mantan sopir tanki petroleum. Berdasarkan 
kegiatan ini, tidak diperoleh bukti langsung/direct evidence,  namun 
diperoleh informasi background yang sangat bermanfaat.

 Selanjutnya dilakukan pendekatan yang lebih banyak terhadap mantan 
pegawai, yaitu resepsionis dan clerk. Berdasarkan wawancara dengan 
recepsionis diperoleh informasi bahwa dia telah menerima banyak 
panggilan telepon dari perusahaan pesaing. Adapun dari clerk yang 
telah bekerja selama 20 tahun diperoleh informasi bahwa dia sering 
menelpon pesaing tentang harga, selain itu clerk juga memberikan 
nama mantan pegawai yang memegang posisi penting.

 Cara untuk memperoleh bukti yang lebih kuat dari orang dalam, ACCC 
menawarkan kebijakan kekebalannya kepada saksi. Hasilnya adalah 
mantan orang nomor 2 terpenting memberikan informasi mengenai 
detil dari telepon yang dilakukan perusahaannya kepada perusahaan 
pesaing selama 10 tahun terakhir.

4. Menentukan harga siapa yang meningkat, kapan dan berapa.
 Informasi dari mantan pegawai tidak memberikan bukti yang spesifik 

mengenai perilaku di masa lalu. Cara untuk membuktikan kasus ini 
diperlukan bukti spesific, yaitu tanggal, waktu dan harga. Oleh karena 
itu digunakan kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menyita 
dokumen dan informasi. Berdasarkan hal tersebut diperoleh dokumen 
catatan bisnis selama 2 tahun yang berisi peningkatan harga, tagihan 
telepon dan kesepakatan komersial. Juga diperoleh informasi mengenai 
penjelasan dari hubungan telepon yang dilakukan para pihak tersangka.

5. Menentukan siapa berkomunikasi dengan siapa ketika harga meningkat
 ACCC memperoleh catatan telepon dari 120 nomer telepon yang 

dicurigai. Catatan tersebut hanya tersedia dalam 12 bulan terakhir. 
Data ini memberikan aktivitas telepon di antara distributor petroleum 
yang bersaing.

6. Mengetahui penjelasan distributor terkait bukti awal.
 Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan kekuatan berdasarkan 

UU untuk meminta perusahaan Terlapor memberikan bukti tersumpah. 
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Selanjutnya informasi yang diperoleh dari para saksi dikumpulkan 
sehingga terbentuk satu cerita yang utuh. Dalam melakukan 
wawancara tersebut, urutan yang dipergunakan adalah (1) junior dan 
sales staff,  (2) senior staff,  dan (3) peserta leniency.

7. Menentukan pihak lain yang terlibat.
 Dilakukan dengan cara memperluas penyelidikan hingga ke level retail, 

dengan menggunakan metode yang sama. Pada tahap ini diperoleh 
bukti yang lebih terpercaya dari saksi tingkat atas yang menggunakan 
hak kekebalan saksi. Dengan demikian proses penyelidikan dapat 
dilakukan dengan lebih cepat.

8. Apabila diringkas maka langkah-langkah yang digunakan adalah 
sebagai berikut:
a. mewawancarai pengecer dan distributor.
b. menemukan saksi orang dalam baik mantan pegawai maupun 

pegawai aktif.
c. menawarkan program kekebalan bagi saksi.
d. mengumpulkan bukti dokumen.
e. menggunakan kekuatan yang dimiliki lembaga berdasarkan UU 

untuk merampas data dan dokumen.

9. Berdasarkan tahapan penyelidikan yang dilakukan ditarik kesimpulan 
sebagai berikut:
a. Terdapat perusahaan yang berada di lingkaran dalam (Triton, Swift, 

Chisholm, Balgee), level kedua (Leahy, Brumar), dan level ketiga 
(Apco, Ampol + Alien, United).

b. Perusahaan pada lingkaran dalam memiliki tugas untuk membuat 
dan menerima telepon, menyetujui komitmen terhadap suatu 
tindakan, menjadi kontak dari level di bawahnya.

c. Level kedua memiliki kewenangan untuk melakukan dan menerima 
panggilan telepon yang lebih sedikit dibanding perusahaan lingkaran 
dalam, melakukan komitmen yang lebih ambigu atas suatu perilaku.

d. Level ketiga memiliki tugas menerima telepon, komitmen yang lebih 
rendah terhadap suatu perilaku.

10. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan diperoleh fakta sebagai 
berikut: pengaturan harga dilakukan untuk jangka panjang yaitu 10 
tahun yang diikuti oleh banyak peserta. Para peserta kartel melakukan 
pencatatan harga dimana perilaku tersebut terbukti dilakukan 
sebanyak 16 kali selama 3 bulan, dan menggunakan catatan telepon 
dibuktikan adanya 69 pelanggaran dalam waktu 19 bulan.

11. Tahapan yang dilakukan dalam melakukan analisis dan teknik 
investigasi dan litigasi adalah:
a. mengumpulkan data dari pegawai, mantan pegawai dan 
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menggunakan kebijakan kekebalan bagi saksi.
b. menguatkan bukti para saksi dengan menggunakan catatan dokumen.
c. memperoleh bukti untuk membantah penjelasan alternatif atas 

perilaku Terlapor atau pembelaan lain dari Terlapor.
d. tidak berlebihan dalam menggunakan circumstancial evidence, 

menggunakan direct evidence sebanyak mungkin.
e. menyusun kasus untuk menggambarkan bukti yang diperlukan.
f. menggunakan pendekatan lain untuk menghadapi bukti-bukti yang 

menyerang kesimpulan ACCC.

Pembuktian tidak langsung yang dilakukan ACCC pada kasus ini adalah:
a. motif, insentif dan kesempatan masing-masing pihak untuk meraih 

kesepakatan.
b. parallel behaviour yang terjadi dari para pelaku usaha yang terlibat, 

juga adanya pertemuan dan pertukaran informasi.
c. ketidakmampuan para pihak yang terlibat untuk menjelaskan perilaku 

mereka.
d. pola yang tidak umum dari parallel behaviour yang tidak dapat 

dijelaskan kecuali melalui adanya kerjasama.
e. para pelaku bertindak tidak rasional secara ekonomi melawan 

kepentingan ekonominya sendiri.

2.  Pembuktian Kartel menggunakan Indirect Evidence di Italia

Sumber informasi mengenai aktifitas kartel di Italia biasanya melibatkan 
pemohon leniency dan pengaduan yang diajukan baik oleh konsumen 
maupun end users. Dalam beberapa kasus, ICA memulai penyelidikan 
secara aktif berdasarkan hasilnya dalam memonitor aktivitas pasar dan 
analisa ekonomi terhadap pasar.

Meskipun direct evidence yang terkumpul melalui penggerebekan 
digunakan untuk menguatkan temuan awal, namun bukanlah hal yang 
mustahil untuk membuktikan perjanjian horizontal hanya dengan 
menggunakan indirect evidence saja.

Batasan Hukum
Berdasarkan hukum EU/Italia, perilaku kolusif dapat berbentuk perjanjian 
terbuka ataupun tindakan bersama tanpa adanya perjanjian (concerted 
practice). Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk membuktikan 
tindakan bersama tersebut adalah sebagai berikut:

a. Concerted Practice memberikan kebebasan bagi pelaku untuk 
mengadopsi perilaku paralel di dalam pasar.

b. Ketika ditemukan adanya bukti kontak di antara pesaing baik direct 
maupun indirect, dapat diasumsikan bahwa perilaku paralel tumbuh 
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dari kolusi yang anti persaingan. Apabila hal ini terjadi, beban 
pembuktian berada pada para pelaku yang tertuduh.

c. Apabila tidak terdapat bukti kontak di antara peserta, beban 
pembuktian berada di tangan otoritas persaingan.

Contoh Kasus Susu Bayi
Pasar susu bayi Italia, telah lama dikarakteristikkan sebagai pasar dengan 
harga yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain 
di Eropa. Pada bulan Mei 2002, seiring dengan keluhan dari masyarakat 
atas kondisi tersebut, Kementrian Kesehatan mengundang pemain utama 
di pasar untuk menurunkan harganya sebesar 10%. Sebagai hasil dari 
himbauan tersebut, pada tanggal 8 Juli 2004, ICA melakukan investigasi 
resmi untuk mengetahui apakah produsen susu bayi telah melanggar 
hukum persaingan usaha dengan melakukan kartel.

Pembuktian Relevan Market
ICA mengidentifikasi 2 relevan market berdasarkan jenis produk yaitu:
1. Susu formula untuk bayi berumur 1-6 bulan
2. Susu formula untuk bayi berumur 6-12 bulan

Kebutuhan yang berbeda pada konsumen akhir ditunjukkan dengan 
perbedaan yang signifikan pada biaya produksi dan harga akhir dari kedua 
tipe produk tersebut. ICA juga menggunakan spesifikasi produk berdasarkan 
regulasi untuk meyakinkan pengklasifikasian kedua pasar produk tersebut.

Dari sisi geografis, pasar relevan adalah pasar nasional, karena merk 
komersial bersifat spesifik untuk tiap negara dan terdapat perbedaan yang 
signifikan di antara negara-negara Eropa dalam hal strategi distribusi dan 
harga pasar untuk susu bayi.

Analisa Pasar
Tidak seperti negara Eropa lainnya, di Italia, susu bayi didistribusikan 
terutama melalui apotek (dimana pada tahun 2004 penjualan melalui 
apotek menguasai 60% pemasaran). Pangsa dari rantai pemasaran retail 
besar meningkat dari 8% menjadi 20% antara tahun 2000-2004. Pasar 
relevan relatif terkonsentrasi dimana 5 pemain besar menguasai hampir 
90% dari total penjualan. Market sharesnya tetap stabil antara tahun 
2000 sampai dengan 2004. Impor dari negara tetangga dapat diabaikan, 
meskipun pasar susu luar negeri dari sisi nutrisi sama dengan produk susu 
bayi Italia, namun persyaratan pelabelan dan pengaturan logistik menutup 
kemungkinan impor tersebut. 

Analisa Harga
ICA membandingkan strategi harga per channel distribusi setiap 
produsen susu bayi di Italia, Prancis, Spanyol, Belgia, Jerman, Austria, 
dan Belanda. Data yang relevan disediakan oleh pihak terkait juga dari 
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otoritas persaingan usaha negara-negara tersebut. Analisa terhadap harga 
menunjukkan bahwa seluruh pemain di pasar Italia, menerapkan harga 
yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan negara lain. Perbedaannya 
berkisar di antara 100% dan 150% (puncaknya pada 350%) sesuai dengan 
relevan market yang ditentukan sebelumnya. Pola harga tersebut tidak 
berubah antara tahun 2000-2004. Pada periode yang sama, harga dari 
susu bayi di Itali meningkat dengan besaran rata-rata 18%.

Berikut pergerakan harga susu pada farmasi dan modern retail:

Sumber: ICA

Disaat bukti yang tersedia menunjukkan tidak adanya pemusatan harga 
yang diterapkan di Italia oleh produsen susu bayi, ICA menemukan bahwa 
perilaku pasar yang paralel telah dilakukan secara konsisten dalam:
a. menjaga harga minimum dari susu bayi pada level yang secara signifikan 

lebih tinggi dibandingkan harga di negara tetangga.
b. Tidak melakukan aktivitas iklan yang ditujukan kepada konsumen akhir.

ICA selanjutnya melakukan analisa apakah paralelisme tersebut, dapat 
muncul dari respon yang rasional atas perilaku pesaing yang dapat diduga, 
atau lebih sebagai hasil dari kolusi yang anti persaingan.

ICA mengamati bahwa seluruh produsen susu bayi menganjurkan 
harga retailnya kepada distributor dan farmasi. Anjuran harga tersebut 
diupload di satu atau lebih database. Seluruh produsen susu bayi 
diketahui menentukan harga yang ditagihkan kepada wholesalers/farmasi 
berdasarkan harga ritel yang disarankan. Harga tersebut dihitung dengan 
mengurangi harga ritel dengan prosentase tetap (biasanya sebesar 2-6% 
untuk wholesalers dan 23-26% untuk farmasi).
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Graph 4 – Start Milk sold through pharmacies: prices

Sumber: ICA

Akses terhadap basis data dimana harga ritel yang disarankan disimpan, 
tidak terlalu diperlukan untuk mengontrol perilaku komersial dari pesaing. 
Dikarenakan harga ritel dapat dicek dengan mudah di farmasi. Meskipun 
secara prinsip, farmasi dapat dengan bebas untuk menentukan harga 
di luar harga yang disarankan, pada prakteknya farmasi hampir tidak 
memiliki variasi dibandingkan harga yang diindikasikan oleh produsen.

Niat produsen untuk menghilangkan ketidakpastian akibat strategi 
pemasaran dari setiap perusahaan, dipastikan dengan adanya tindakan 
bersama yang dilakukan saat Kementrian Kesehatan menyarankan 
penurunan harga sebesar 10% dari harga susu bayi pada tahun 2004. 
Para perusahaan tersebut melakukan serangkaian pertemuan di kantor 
asosiasi untuk mendiskusikan reaksi yang tepat atas anjuran Menteri 
Kesehatan tersebut. Bukti yang dikumpulkan melalui penggerebekan 
menunjukkan bahwa paling tidak 3 pertemuan telah dilakukan dalam 
rangka pembahasan tersebut. 

Kontak antara produsen susu bayi dimaksudkan untuk memeriksa 
reaksi setiap perusahaan terhadap inisiatif Menteri Kesehatan. Adapun 
respon yang disepakati atas inisiatif menteri tersebut adalah bahwa 
setiap produsen tidak akan menurunkan harga susu bayi di bawah 10%. 
Meskipun perbedaan kecil terjadi dalam hal respon terhadap anjuran 
Menteri tersebut, namun hal tersebut menegaskan adanya kesepakatan 
antara produsen susu bayi yaitu untuk konsisten dengan niat mereka 
dalam menjaga keseimbangan sebagai akibat kolusi.

Atas dugaan tersebut, produsen susu memberikan penjelasan sebagai 
berikut:
a. Permintaan Konsumen susu bayi di Italia berada dalam kondisi inelastis. 

Pembeli cenderung untuk memilih produk berdasarkan saran dari 
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dokter anak atau rumah sakit, yang ditunjukkan dengan loyalitas 
terhadap merk tertentu.

b. Persaingan antar merk susu bayi dilemahkan dengan adanya permintaan 
konsumen yang bersifat inelastis tersebut.

c. Persaingan di dalam satu merk susu bayi lemah, karena konsumen lebih 
menyukai pembelian dari farmasi.

d. Produsen menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi, menunjukkan 
konsumsi susu bayi per kapita di Italia yang lebih rendah.

e. Struktur pasar tidak mendukung adanya kolusi.

ICA menolak pembelaan Terlapor di atas dalam hal keterkaitan dengan 
penawaran yang inelastis, dengan alasan sebagai berikut:
a. Dampak inersia dari resep dokter tidak unik di Italia dan tidak dapat 

menjelaskan diferensiasi harga.
b. Praktek penentuan harga yang lebih agresif dari rantai retail besar yang 

memasarkan susu bayi dengan merk khusus telah sangat sukses.
c. Kurangnya persaingan antar merk tidak dapat dijelaskan dengan 

diferensiasi produk, karena standar kualitas untuk susu bayi ditentukan 
dengan regulasi.

d. CIA menemukan bukti bahwa persaingan dalam satu merk, dimana 
konsumen beralih dari farmasi ke rantai ritel besar, untuk memperoleh 
keuntungan dari perbedaan harga. 

Terkait dengan alasan bahwa struktur dari pasar susu bayi Italia tidak 
sesuai dengan aktifitas kolusi yang cukup stabil, CIA berpendapat bahwa:
1. Kartel tidak digoyahkan dengan banyaknya pelaku di pasar, karena 

hanya ada empat perusahaan besar dan pelaku usaha yang lebih 
kecil tidak dapat menyebabkan tekanan yang cukup kuat untuk 
menggoyahkan kartel tersebut.

2. Tidak ada perusahaan baru yang masuk ke pasar di masa yang menjadi 
periode penyelidikan.

3. Pemain utama bersifat setara dari sisi pangsa pasar, tingkat integrasi 
vertikal dan strategi distribusi.

4. Pembukaan data harga retail yang disarankan kepada farmasi, 
meningkatkan transparansi pasar, sehingga adanya perbedaan dari aksi 
yang telah disepakati secara langsung menjadi bukti.

5. ketersediaan data biaya tidak konsisten dengan insentif untuk 
melakukan kolusi.

Karena penjelasan alternatif yang diajukan oleh para produsen tidak dilakukan 
dengan penelitian yang cermat, maka ICA berhak untuk menyimpulkan 
bahwa strategi paralel untuk menjaga harga minimum susu bayi di Italia pada 
tingkat yang lebih tinggi dibandingkan harga di negara tetangga menghasilkan 
praktek anti persaingan bersama-sama. ICA juga melakukan observasi 
terhadap perilaku menghalangi iklan untuk konsumen akhir. 
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Karena tidak ada bukti langsung maupun tidak langsung, mengenai kontak 
di antara pelaku yang dapat menjelaskan perilaku paralel di antara mereka, 
ICA mempertimbangkan hal tersebut dapat dijelaskan selain dengan 
keberadaan tindakan bersama. 

Paralelisme yang terjadi, tidak dapat dijelaskan dengan adanya regulasi 
yang membatasi perusahaan untuk mengiklankan produknya. Regulasi 
yang ada hanya berlaku untuk susu bayi umur 1-6 bulan. Selain itu, tidak 
ada larangan absolut untuk melakukan iklan. Larangan hanya dilakukan 
terhadap konten yang mengarahkan bahwa susu formula lebih baik 
dari susu ibu. Untuk itu, keputusan untuk tidak melakukan iklan tidak 
dapat menjelaskan elastisitas permintaan yang rendah, sehingga terdapat 
kontradiksi dengan bukti yang tersedia.

Produsen susu bayi tetap menyatakan bahwa mereka melakukan aktifitas 
promosi, meskipun hanya ditujukan kepada dokter dan rumah sakit. Secara 
umum, mereka menyediakan contoh gratis dari susu bayi di rumah sakit, dengan 
asumsi bahwa produknya dapat menjadi pilihan bagi bayi yang baru lahir.

Namun, sebagian besar rumah sakit telah memiliki sistem dimana setiap 
susu bayi digunakan untuk periode tertentu secara bergantian. Karena 
mereka tidak memilih produk berdasarkan kualitas (yang mana sama) atau 
harga (karena susu tersebut disediakan dengan gratis), aktivitas produsen 
tidak memiliki dampak persaingan. Untuk alasan yang sama, aktivitas 
iklan yang ditujukan kepada dokter (untuk mengenalkan merk) tidak dapat 
mengganti preferensi konsumen, karena para dokter memahami bahwa 
tidak ada susu bayi yang lebih baik dibandingkan merk lain.

 ICA menyimpulkan bahwa perilaku paralel di antara produsen diperoleh 
secara sistematis bukan dari iklan, tidak dapat dijelaskan selain dari 
adanya kesepakatan bersama. Pertama kalinya di Italia, perilaku kolusif 
dibuktikan tanpa adanya bukti langsung maupun tidak langsung dari 
adanya kontak di antara peserta kartel, namun semata-mata dengan 
menggunakan bukti ekonomi. Karena perbuatan tersebut, ICA menetapkan 
denda sebesar 9 juta euro.

3. Penggunaan Indirect Evidence dalam Investigasi JFTC

Berdasarkan kasus kartel harga dua belas perusahaan minyak, Mahkamah 
Agung Jepang menganggap bahwa kesepahaman yang menguntungkan 
antar pesaingan dapat menjadi bukti yang cukup untuk membuktikan 
penetapan harga. Pemahaman yang baik di lingkungan penegak hukum 
Jepang atas bukti tidak langsung ini tidak dapat dilepaskan dari tingginya 
kasus kartel yang ditangani setelah ditetapkannya program leniency 
di tahun 2005 dan adanya penambahan sumber daya manusia JFTC 
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untuk kasus kartel pada tahun 1990-an. Salah satu kasus penting dalam 
penanganan perkara di Jepang adalah kartel Paper Phenol Copper Clad 
Laminater sebagaimana berikut.

Kasus kartel Paper Phenol Copper Clad Laminater
Relevant market dalam kasus ini adalah paper phenol coppper clad 
laminates yang digunakan sebagai insulasi listrik untuk printed – wiring 
boards. Sifat dari produk ini adalah homogen dimana produk tersebut 
diproduksi secara masal (tidak terdapat perbedaan produk yang besar). 
Dalam pasar produk ini terdapat 8 pelaku usaha yang menguasai pangsa 
pasar yang besar pada tahun 1987. Tiga perusahaan terbesar memiliki 
70% pangsa pasar. Pada industri ini terdapat asosiasi yang diduga menjadi 
tempat berlangsungnya kolusi.

Bukti yang ditemukan ada 2 jenis yaitu adanya perang harga dan 
peningkatan harga. Perang harga menyebabkan penurunan harga 
produk, yang diikuti dengan peningkatan bahan baku untuk produk ini. 
Selanjutnya pada Agustus 1987, 8 perusahaan tersebut mulai menawarkan 
harga yang lebih tinggi kepada konsumen, yang ditunjukkan dengan trend 
peningkatan harga.

Bukti lain yang ditemukan adalah adanya pertukaran informasi mengenai 
tingkat harga dan peningkatan harga di antara anggota asosiasi. Sejak awal 
1987, 8 perusahaan melakukan pertukaran opini terkait harga produknya. 
Pada bulan April 1987, 8 perusahaan setuju untuk melakukan survei atas 
harga domestik dan ekspor.  Pada bulan Juni 1987, 3 perusahaan utama 
mengumumkan niatnya untuk meningkatkan harga dari produk relevan 
dan meminta kelima perusahaan yang lain untuk juga meningkatkan harga. 
Kelima perusahaan tersebut tidak secara eksplisit keberatan terhadap 
permintaan ketiga perusahaan besar tersebut.

Sebagai hasil dari perilaku di atas maka terdapat perilaku yang dilakukan 
secara bersama di antara perusahaan tersebut. Setelah rapat pada bulan 
Juni 1987, kedelapan perusahaan mengumumkan peningkatan harga 
mereka kepada konsumen dan distributor. Kedelapan perusahaan tersebut 
melakukan rapat dan menegaskan bahwa setiap anggota akan menaikkan 
harga. Adapun insentif untuk bergabung dalam kolusi tersebut (bagi 
Toshiba Chemical, yang mengaku kepada JFTC) adalah karena perusahaan 
tersebut baru saja mendaftar di Tokyo Stock Exchange dan oleh sebab itu 
berusaha sekuat mungkin untuk memperoleh keuntungan.

Di tingkat Pengadilan Tinggi Tokyo, diperjelas beberapa hal sebagai berikut:
- Menghambat aktivitas bisnis (sebagaimana dilarang dalam hukum 

anti monopoli Jepang) berarti tidak hanya melakukan perjanjian yang 
bersifat eksplisit, namun juga melakukan perjanjian tertutup. 

- Keberadaan perjanjian tertutup, tergantung kepada apakah pelaku 



188

Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 5 - Tahun 2011

usaha saling mengetahui peserta perjanjian tersebut, serta menyetujui 
perjanjian peningkatan harga secara tertutup. 

- Perjanjian tertutup dapat dibuktikan secara umum dengan : (a) adanya 
pertukaran informasi dan opini mengenai peningkatan harga, dan (b) 
adanya perilaku yang dilakukan secara bersama sebagai hasil dari 
pertukaran informasi tersebut.

Pengadilan Tinggi Tokyo menyimpulkan berdasarkan berbagai fakta dan 
bukti di atas bahwa:

- Toshiba Chemical menyadari bahwa ketujuh perusahaan yang lain 
meniatkan untuk meningkatkan harga produk.

- Toshiba Chemical meningkatkan harga berdasarkan prediksi bahwa 
ketujuh perusahaan yang lain akan meningkatkan harga dan dengan 
niat untuk mengikuti peningkatan harga ketujuh perusahaan tersebut.

- Ketujuh perusahaan lain juga menyadari bahwa Toshiba Chemical 
berniat untuk meningkatkan harga.

Kasus Kedua: Bid Rigging dalam tender yang dilakukan oleh Angkatan 
Udara Amerika
Relevan produk untuk kasus ini adalah jasa operasi dan pemeliharaan fasilitas 
telekomunikasi. Perusahaan telah berkolusi satu sama lain untuk mendesain 
pemenang tender yang dilakukan oleh Angkatan Udara Amerika. 

JFTC tidak dapat menemukan direct evidence untuk menunjukkan 
perjanjian bid rigging yang konkret dan eksplisit. Keberadaan perjanjian 
dasar diperlukan untuk menunjukkan hambatan perdagangan yang tidak 
semestinya.

Terkait kasus tersebut, Pengadilan Tinggi Tokyo menilai bahwa perjanjian 
bid rigging dapat ditunjukkan dengan fakta-fakta indirect. Adapun bukti-
bukti indirect yang ditemukan adalah:

a. Pendirian Kabuto Club.
 Tujuan pendirian klub ini harus diperjelas apakah untuk meningkatkan 

hubungan personal di antara perusahaan ataukah untuk melakukan 
praktek anti persaingan.

b. Rapat-rapat Kabuto Club
 Anggota Kabuto Club melakukan rapat sebelum mengikuti proses 

lelang. Dalam setiap rapat, perusahaan menegaskan bahwa setiap 
peserta ingin menjadi pemenang tender. Perusahaan yang telah 
mendeklarasikan keinginannya untuk menang, menyusun dokumen 
tender peserta lain. 

 Apabila terdapat peserta non anggota yang memenangkan tender, rata-
rata nilai kontrak turun hingga 40%.
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Terkait dengan fakta tersebut, Pengadilan Tinggi Tokyo menilai bahwa 
pendirian Kabuto Club menunjukkan adanya perjanjian yang kolusif. 
Meskipun Kabuto Club memiliki fungsi untuk meningkatkan hubungan 
personal di antara pegawai perusahaan, namun hal tersebut tidak dapat 
menghilangkan adanya perjanjian tertutup yang kolusif. Meskipun perjanjian 
kolusif tersebut tidak memiliki aturan konkrit yang mengatur perusahaan 
mana yang akan memenangkan tender, hal tersebut tidak berarti bahwa 
perjanjian tersebut tidak termasuk dalam unreasonable restraint of trade.

Perusahaan-perusahaan yang melanggar telah dengan sangat hati-hati 
berusaha untuk tidak meninggalkan bukti mengenai perjanjian kartel 
(misalnya risalah rapat). Oleh karena itu diperlukan pembuktian 
dengan menggunakan indirect evidence. Meskipun leniency system telah 
diperkenalkan di Jepang sejak Januari 2006, penentuan fakta dengan 
berdasar kepada indirect evidence masih penting. Meskipun setelah 
penerapan leniency program, JFTC masih melakukan investigasi dengan 
berdasarkan indirect evidence (tanpa aplikasi leniency).  Pada kasus dimana 
JFTC menerima aplikasi leniency, kita perlu mengevaluasi kredibilitas dari 
pernyataan perusahaan yang mengikuti program tersebut.

4. Penggunaan Indirect Evidence dalam Putusan KPPU
Kartel Fuel Surcharge dalam Industri Penerbangan Domestik Indonesia
Kasus ini melibatkan tiga belas Terlapor yaitu 13 perusahaan penerbangan 
di Indonesia. Tuduhan terhadap ke-13 maskapai tersebut adalah mereka 
melakukan kartel dalam menetapkan fuel surcharge. Fuel surcharge adalah 
tambahan biaya yang dibebankan kepada konsumen penerbangan, yang 
besarnya dihitung dari selisih harga fuel yang digunakan Pemerintah dalam 
menetapkan tarif pesawat dengan harga fuel yang sebenarnya saat itu.

 Awalnya fuel surcharge dilakukan sebagai kesepakatan Indonesian National Air 
Carrier Association (INACA), dengan menentukan besaran sebesar Rp 20.000/
penumpang pada bulan Mei 2006. Besaran ini dibuat dengan berpatokan pada 
harga avtur rata-rata yang naik ke posisi Rp 5.600/liter sejak 1 Mei 2006, 
sehingga komposisi bahan bakar dalam biaya meningkat menjadi sekitar 40%. 

 Dasar perhitungan lainnya yang digunakan adalah tipe pesawat Boeing 
737-400 dengan tingkat isian (load factor) 70%. Salah satu asumsi juga 
disampaikan oleh Menteri Perhubungan saat itu, Bapak Hatta Rajasa, yang 
menyatakan bahwa fuel surcharge diterapkan dengan memperhitungkan 
kenaikan harga avtur sebesar 14% dari posisi awal Rp 4.912. Melalui asumsi 
ini, maka disampaikan bahwa fuel surcharge akan hilang dengan sendirinya 
apabila harga avtur kembali ke posisi tersebut. Menteri Perhubungan 
memperbolehkan pemberlakuan fuel surcharge asal diterapkan secara 
transparan dan dipisahkan dari harga tiket.
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Perbandingan FS Maskapai 1 Jam dengan FS Acuan 
Departemen Perhubungan

Penetapan fuel surcharge oleh INACA kemudian mendapatkan penentangan, 
termasuk dari KPPU karena dianggap merupakan bentuk nyata dari 
kartel. Menyikapi hal ini maka kemudian INACA menyatakan keputusan 
menetapkan besaran fuel surcharge dibatalkan dan besaran fuel surcharge 
diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar oleh setiap maskapai 
penerbangan.

 Selepas INACA membatalkan penetapan harga fuel surcharge dan 
menyerahkannya kepada mekanisme pasar, maka kemudian setiap maskapai 
melakukan penetapan masing-masing. Setiap maskapai memiliki kebebasan 
untuk menetapkan tarif tanpa terpengaruh pihak maskapai lain.

Akan tetapi, meskipun INACA telah menyerahkan penetapan fuel 
surcharge kepada setiap maskapai, KPPU menemukan bukti antara lain 
sebagai berikut:

a. Adanya perjanjian INACA untuk menetapkan besaran fuel surcharge 
sebesar Rp. 20.000/penumpang pada tanggal 4 Juni 2006. Keberadaan 
asosiasi maskapai tersebut juga menunjukkan adanya wadah berdiskusi 
antara pesaing, meskipun tidak serta merta menunjukkan adanya kartel.

b. Korelasi yang negatif antara harga minyak mentah dengan fuel 
surcharge yang diterapkan Terlapor.

c. Meskipun perjanjian INACA tersebut sudah dibatalkan, namun KPPU 
menemukan bahwa pada periode Mei 2006 s/d Maret 2008 untuk zona 
waktu tempuh 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam terdapat trend 
yang sama, korelasi positif dan variasi yang sama dalam pergerakan 
fuel surcharge di antara para Terlapor, meskipun formula perhitungan 
fuel surcharge, asumsi harga avtur, asumsi konsumsi avtur dan asumsi 
load factor yang dibuat oleh masing-masing Terlapor berbeda-beda. 
Hal ini  yang membuktikan adanya penetapan harga fuel surcharge,
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d. Adanya excessive price antara fuel surcharge yang diterapkan Terlapor 
jika dibandingkan dengan fuel surcharge yang menjadi acuan dari 
Pemerintah, dimana selisihnya terus meningkat antara tahun 2006 s/d 
tahun 2009.

 Berdasarkan pemeriksaan awal, KPPU menemukan adanya bukti langsung 
berupa perjanjian yang dilakukan INACA pada Juni 2006. Perjanjian 
tersebut menyapakati besaran fuel surcharge pada besaran Rp 20.000,-. 
Selanjutnya akibat dari saran KPPU maka perjanjian tersebut dibatalkan. 
Upaya untuk membuktikan apakah penetapan harga fuel surcharge 
tersebut tetap dilakukan, meskipun tanpa perjanjian resmi, maka KPPU 
melakukan beberapa pendekatan, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan uji korelasi terhadap harga fuel surcharge dengan harga 
minyak mentah sebagai bahan fuel penerbangan. Hal tersebut bertujuan 
untuk mengetahui apakah dinamika harga fuel surcharge searah dengan 
dinamika harga minyak mentah. Seharusnya harga fuel surcharge searah 
dengan harga minyak mentah, dimana apabila minyak mentah naik 
maka fuel surcharge naik dan sebaliknya.

2. Melakukan uji korelasi terhadap nilai fuel surcharge di antara 
maskapai. Uji ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh 
fuel surcharge satu maskapai terhadap fuel surcharge maskapai lain. 
Apabila hasilnya positif berarti bahwa ketika terjadi peningkatan nilai 
fuel surcharge satu maskapai, maka fuel surcharge maskapai lain juga 
meningkat dan sebaliknya. Semakin tinggi nilai uji korelasi, maka 
semakin tinggi keterkaitan di antara fuel surcharge maskapai.

3. Melakukan uji variasi di antara nilai fuel surcharge maskapai. Uji varian 
yang digunakan adalah Uji Bartlett dan Levene. Tujuan dari kedua uji 
tersebut adalah untuk mengetahui apakah variasi fuel surcharge di 
antara maskapai sama atau tidak. Apabila secara statistik menunjukkan 
bahwa variasinya sama maka perubahan nilai fuel surcharge di antara 
maskapai sama dari waktu ke waktu. Seharusnya dengan metode dan 
pertimbangan yang berbeda maka variasi fuel surcharge di antara 
maskapai juga berbeda.

4. Membandingkan fuel surcharge yang ditetapkan maskapai Terlapor 
dengan fuel surcharge yang ditetapkan Pemerintah sebagai acuan. 
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pergerakannya sama, 
apakah terdapat selisih di antara dua hal tersebut serta besar selisihnya.

Berdasarkan berbagai uji tersebut maka KPPU menemukan bukti indirect 
antara lain sebagai berikut:

a. Adanya perjanjian INACA untuk menetapkan besaran fuel surcharge 
sebesar Rp 20.000/penumpang pada tanggal 4 Juni 2006. Adanya 
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asosiasi maskapai tersebut juga menunjukkan adanya wadah berdiskusi 
antara pesaing, meskipun tidak serta merta menunjukkan adanya kartel.

b. Korelasi yang negatif antara harga minyak mentah dengan fuel 
surcharge yang diterapkan Terlapor.

c. Meskipun perjanjian INACA tersebut sudah dibatalkan, namun KPPU 
menemukan bahwa pada periode Mei 2006 s/d Maret 2008 untuk zona 
waktu tempuh 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam terdapat trend 
yang sama, korelasi positif dan variasi yang sama dalam pergerakan 
fuel surcharge di antara para Terlapor, meskipun formula perhitungan 
fuel surcharge, asumsi harga avtur, asumsi konsumsi avtur dan asumsi 
load factor yang dibuat oleh masing-masing Terlapor berbeda-beda,  
yang membuktikan adanya penetapan harga fuel surcharge, 

d. Adanya excessive price antara fuel surcharge yang diterapkan Terlapor 
dengan fuel surcharge yang menjadi acuan dari Pemerintah, dimana 
selisihnya terus meningkat antara tahun 2006 s/d tahun 2009.

Dengan adanya bukti-bukti indirect di atas maka KPPU memutuskan 
bahwa 11 dari 13 maskapai Terlapor bersalah dalam melakukan kartel 
penetapan harga fuel surcharge pada penerbangan komersial di Indonesia. 
Dua perusahaan yang lain yaitu PT. Air Asia dan PT. Trigana dinyatakan 
tidak bersalah dengan alasan bahwa PT. Air Asia tidak ikut menandatangani 
kesepakatan pada tahun 2006 dan telah menghentikan penerapan fuel 
surcharge sejak tahun 2008. Adapun PT. Trigana dinyatakan tidak bersalah 
karena PT. Trigana tidak melayani penerbangan komersial namun lebih 
fokus kepada angkutan kargo sehingga tidak termasuk dalam relevant 
market kasus ini. 

Atas kesalahannya, ke-11 perusahaan tersebut dikenai denda pada kisaran 
Rp 1-25 Milyar dan ganti rugi. Saat ini ke-11 perusahaan tersebut sedang 
melakukan banding atas putusan KPPU ini. 
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A. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan ini adalah:

1. Pembuktian tidak langsung merupakan salah satu cara untuk 
menyempurnakan adanya bukti langsung. Terdapat dua macam tipe 
pembuktian tidak langsung, meliputi bukti komunikasi dan bukti ekonomi. 
Dari kedua bukti tersebut, bukti komunikasi atau fasilitasi lebih penting 
dibandingkan bukti ekonomi.

2. Dari sisi ekonomi, pendekatan tidak langsung tidak dapat langsung menjadi 
bukti kolusi. Bukti ekonomi lebih pada penjelasan mengenai kondisi pasar 
dan perlu pengujian yang lebih kompleks, sehingga di sisi hukum hal ini 
menjadi perdebatan. Bukti ekonomi terbagi atas dua, yaitu tipe pembuktian 
struktur dan perilaku. Tipe bukti pertama adalah perilaku dimana 
kesepakatan telah dilakukan. Paralel conduct, harga dan pengurangan 
kapasitas adalah tanda utama yang dapat dijadikan acuan. Tipe kedua 
adalah struktur pasar yang menjelaskan adanya kartel, misalkan pasar yang 
sangat terkonsentrasi dimana terdapat produk yang homogen. 

3. Dari sisi hukum, bukti ekonomi bukan karakter yang absolut. Meskipun 
demikian bukti ekonomi dapat dipakai jika bersumber dari asumsi logika 
yang dalam dan digunakan dengan benar sehingga merupakan fakta yang 
relevan. Apabila indirect evidence digunakan, kedudukannya hanyalah 
sebagai pendukung atau penguat dari salah satu alat bukti yang dimaksud. 

4. Bagi beberapa negara dengan lembaga persaingan dan sistem hukum yang 
telah berkembang, pembuktian ekonomi merupakan hal yang lumrah dan 
kadang sangat dibutuhkan dalam memberikan bukti adanya kesepahaman 
antar pelaku usaha, serta motivasi untuk melakukan kartel tersebut. 

5. Pemakaian pembuktian tidak langsung memang diperlukan, akan tetapi 
sejauh mana pembuktian tidak langsung tergantung pada penerimaan 
sistem hukum di negara tempat lembaga persaingan berada. 

Bab IV
KESIMPULAN DAN SARAN
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6. Beberapa kasus yang memakai pendekatan tidak langsung adalah 
kasus persaingan yang ditangani di negara Italia, Jepang, Amerika dan 
Eropa. Meskipun demikian, ada juga beberapa negara yang juga tetap 
menomorsatukan bukti langsung seperti di Australia. Di negara lain tersebut, 
indirect evidence diperkuat dengan adanya liniency program dan kekebalan 
saksi, sehingga memudahkan adanya pengakuan dari pelaku kartel. 

7.  Di Indonesia sendiri, bukti tidak langsung dipakai sebagai pembuktian 
kasus, seperti dalam kasus fuel surcharge dan minyak goreng. Akan tetapi, 
masih terdapat pro kontra dari pemakaian bukti tak langsung sebagai 
bukti tunggal di pengadilan.

B. SARAN
Dari tulisan ini, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, pembuktian tidak langsung 
merupakan salah satu hal penting. Diperlukan adanya penguatan kapasitas 
dan pelatihan bagi personel KPPU untuk mendalami pembuktian tak 
langsung, serta pendekatan ekonomi yang dilakukan.

2. Perlu adanya kesepahaman yang menyeluruh dalam memandang kasus 
kartel dan penanganannya, baik dari Komisi dan Sekretariat KPPU, 
dengan penegak hukum lain. Oleh sebab itu, diperlukan adanya satu buku 
panduan mengenai hal ini.

3. Dari pengalaman negara lain, untuk pembuktian kasus kartel, pembuktian 
tidak langsung diperkuat dengan adanya liniency program dan kekebalan 
saksi. Perlu adanya pertimbangan kedepan untuk mengajukan liniency 
program dan kekebalan saksi sebagai salah satu alat yang diperlukan 
KPPU dalam pembuktian kasus kartel.

4. Perlunya sosialisasi mengenai bukti tidak langsung kepada pihak 
pengadilan agar dapat memperoleh pandangan menyeluruh tentang suatu 
kasus persaingan.
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Bab I
PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG
LEMBAGA NEGARA yang efektif merupakan idaman setiap rakyat dalam 
meyakinkan mereka bahwa pajak yang mereka bayarkan telah dikembalikan 
kepada mereka secara layak bagi peningkatan kualitas hidup mereka. Untuk 
mewujudkan efektifitas suatu lembaga, dibutuhkan strategi yang menyeluruh 
dan mencakup setiap aspek di lembaga tersebut.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan salah satu lembaga negara 
yang dibiayai oleh negara (dari pajak yang dibayarkan maupun penghasilan 
negara lainnya), serta dari sumber lain yang tidak mempengaruhi independensi 
komisi. Untuk itu, komisi ini harus membuktikan pada rakyatnya bahwa 
setiap rupiah pajak yang dibayarkan telah digunakan secara efektif dan 
efisien oleh komisi ini.

Komisi selama ini menggunakan dua pendekatan, dengan mengukur dampak 
yang dihasilkan dari tindakan yang dilakukan komisi, yaitu dari total besaran 
denda yang diberikan dan estimasi penghematan konsumen dari perubahan 
yang dibuatnya. Dampak ini tidak dapat dipungkiri dapat dirasakan oleh 
masyarakat, namun dalam pelaksanaannya perlu dipertimbangkan faktor 
lain yang turut memicu dampak tersebut. Oleh karenanya argumen komisi 
dapat dengan mudah dibantah.

Efektifitas suatu lembaga persaingan tidak hanya diukur dari rupiah yang 
diperoleh, namun lebih kepada aspek menyeluruh yang ada di lembaga 
tersebut. Lembaga persaingan di negara lain mungkin juga mengalami hal 
yang sama dengan apa yang dirasakan komisi ini. Bahkan tidak tertutup 
kemungkinan bahwa negara lain belum lebih baik dari Indonesia. Dalam 
menjajaki faktor-faktor yang menentukan efektifitas suatu lembaga dan 
bagaimana implementasi faktor tersebut di Indonesia itulah kenapa tulisan 
ini disusun. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan pandangan pengambil 
keputusan di komisi atas kondisi di internasional, dan bagaimana posisi 
efektifitas komisi jika ditelaah dari praktek internasional yang ada.



200

Bentuk Lembaga yang Efektif dalam Perspektif Internasional

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 5 - Tahun 2011

II. PERUMUSAN MASALAH
Penelitian ini membahas dua permasalahan utama, yaitu (1) bagaimana standar 
internasional atas lembaga persaingan usaha yang efektif, (2) apakah Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha Indonesia telah sesuai dengan standar yang ada.

III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Tulisan ini ditujukan untuk memberikan gambaran bagaimana praktek 
internasional mewujudkan efektifitas suatu lembaga persaingan, serta menilai 
posisi dan efektifitas lembaga persaingan usaha Indonesia jika dibandingkan 
dengan praktek terbaik di Internasional, baik di negara berkembang maupun 
negara maju. 

Dalam melakukan perbandingan tersebut, tulisan ini akan membedakan 
efektifitas tersebut dari tiga sudut pandang, yaitu dari sisi kelembagaan, 
penegakan hukum, dan advokasi. Pembedaan tiga sudut pandang ini 
merupakan elemen utama dalam praktek internasional untuk mengevaluasi 
atau melakuan studi perbandingan atas berbagai lembaga persaingan usaha 
di dunia. Setiap elemen juga akan membutuhkan berbagai pembedaan. Seperti 
pada sisi penegakan hukum, efektifitas tersebut dapat dilihat pada efektifitas 
putusan yang dihasilkan dan sebagainya. 

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi tentang 
bagaimana bentuk lembaga persaingan yang baik. Dengan adanya tulisan ini, 
lembaga mampu memperkirakan faktor-faktor yang perlu ditetapkan dalam 
menjamin dan meningkatkan efektifitas lembaga.

IV. SISTEMATIKA PENULISAN
Penelitian ini terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang 
penulisan, tujuan, dan sistematikan tulisan.

Bab II Tinjauan Praktek Internasional Pencapaian Efektifitas melalui Aspek 
Kelembagaan. Bab ini menjelaskan bentuk praktek terbaik bagi suatu 
lembaga persaingan yang efektif.

Bab III Pembahasan dan Aplikasi Praktek Internasional KPPU dan Standar 
Internasional. Bab ini menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu 
dipenuhi komisi dalam membentuk lembaga persaingan berstandar 
internasional.

Bab IV Kesimpulan dan Saran. Bab ini menjelaskan kesimpulan kegiatan 
dan saran yang dihasilkan oleh tulisan ini.
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Bab II
TINJAUAN PRAKTEK INTERNASIONAL
PENCAPAIAN EFEKTIFITAS MELALUI

ASPEK KELEMBAGAAN

Efektifitas suatu lembaga dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu 
mendefinisikan tujuan dan prioritas; alokasi sumber daya; dan penciptaan 
efektifitas putusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya yang langka 
merupakan ciri khas lembaga persaingan di negara manapun. Bahkan 
Amerika yang telah memiliki pengalaman seabad dalam implementasi hukum 
persaingan, masih memiliki permasalahan yang sama. Terdapat intervensi 
politik dalam mencurahkan dana kepada lembaga persaingan. “Mengemis” 
kepada parlemen untuk memperoleh dana hingga saat ini masih terjadi 
di Amerika, dan tentu saja, tidak jarang intervensi masuk dalam bentuk 
pertukaran antara kesepakatan tertentu dengan besaran dana yang akan 
dilimpahkan.

Walaupun memiliki sumber daya yang langka, lembaga persaingan dapat lebih 
proaktif daripada reaktif, khususnya dalam hal advokasi dan penyelidikan 
ex-officio. Perubahan pola tersebut akan tercermin pada profil lembaga. 
Sebagian besar negara di dunia menjelaskan bahwa mereka menyusun suatu 
rencana strategis dalam memprioritaskan pekerjaannya. Perencanaan strategis 
ini diyakini akan mampu mempertahankan efektifitas lembaga dalam kondisi 
anggaran, sumber daya, dan sistem hukum yang terbatas.

Prioritas dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain menetapkan 
batasan merger review, prioritas berdasarkan sektor tertentu, atau cara khusus 
seperti perhatian atas dampak kepada konsumen, signifikansi pekerjaan, 
resiko keberhasilan, dan implikasi sumberdaya antara memilih penegakan 
hukum atau advokasi.

Alokasi sumberdaya juga perlu mendapat perhatian khusus dalam perencanaan. 
Pengembangan kemampuan, perencanaan karir, dan upaya mempertahankan 
pegawai merupakan hal yang perlu dilakukan untuk menjamin efektifitas 
lembaga. Beberapa cara dapat dilakukan dalam meminimalisir turnover 
pegawai yang tinggi, antara lain dengan memberikan kesempatan pelatihan 
dan belajar, remunerasi, peningkatan suasana kerja, dan mengupayakan 
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profesionalitas tumbuh seiring bertambahnya tanggung jawab.

Bagi efektifitas putusan, penyusunan laporan tahunan atau laporan statistik 
perkembangan tidaklah cukup. Namun juga perlu dilakukan melalui 
penilaian secara menyeluruh (peer review), dan pengakuan oleh lembaga atas 
pentingnya proses evaluasi secara kontinu dan bukan insidental.

Pada tulisan ini, kita akan fokus kepada bidang kelembagaan. Khusus 
kelembagaan, kita dapat berangkat dari tujuan yang hendak dicapai lembaga 
persaingan. Di Indonesia, tujuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
diterjemahkan dari tujuan sebagaimana dicantumkan pada pasal 3 UU No. 
5/ 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat. Pasal tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum persaingan 
usaha di Indonesia diarahkan kepada beberapa tujuan, yaitu (1) melindungi 
kepentingan publik dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai 
bagian dari peningkatan kesejahteraan rakyat, (2) menciptakan lingkungan 
bisnis yang kondusif melalui kesetaraan kesempatan berusaha, (3) mencegah 
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan (4) menciptakan 
efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan bisnis.

Beberapa negara dalam laporan peer review oleh UNCTAD atas Indonesia 
dan KPPU, menggarisbawahi bahwa hukum persaingan usaha di Indonesia 
memiliki tujuan yang terlalu banyak (multiple objectives), yakni mulai dari 
kesejahteraan konsumen, efisiensi pelaku usaha, hingga kesetaraan dalam 
melakukan kegiatan bisnis. Tujuan yang banyak ini dinilai dapat berpotensi 
menimbulkan konflik dalam implementasinya. Oleh karena itu, perlu 
dilakukan suatu strategi dan prioritas dalam pencapaian tujuan tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu lembaga persaingan harus memutuskan 
apa yang harus dicapai dalam periode tertentu. Suatu strategi harus fokus 
pada kebijakan dan tujuan kualitatif, dan harus jelas dalam memberikan 
landasan bagi kegiatan penetapan prioritas. Strategi tersebut haruslah mampu 
memotivasi pegawai dalam menjalankan strategi tersebut. Oleh sebab itu, 
akan sangat baik apabila stakeholder non pemerintah selalu dilibatkan dalam 
penetapan strategi tersebut.

A. PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
Keberadaan rencana strategis merupakan hal penting dalam menjamin 
keefektifan suatu lembaga. Oleh karenanya patut diancungi jempol bahwa 
lembaga persaingan Indonesia memiliki perencanaan strateginya, jauh sejak 
lembaga tersebut didirikan. Hingga saat ini, rencana strategis tersebut telah 
melewati dua periode dan akan dibentuk rencana strategis baru menuju lima 
tahun mendatang. 
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Sebagian besar negara juga dijalankan berdasarkan rencana strategis 
yang ditetapkan, baik berdasarkan rencana tahunan, jangka panjang, dan 
mendesak. Di Amerika, rencana strategis lembaga persaingan juga dikaitkan 
dengan rencana strategis pemerintah, dimana setiap lembaga diwajibkan 
untuk menyampaikan ukuran performa dan pencapaian lembaganya di bawah 
suatu keputusan Presiden. Dengan demikian, pencapaiannya akan terukur 
secara menyeluruh dan merupakan kombinasi penegakan hukum, advokasi 
persaingan, dan studi atas kebijakan dan industri. 

Di negara yang sama, rencana strategis internal digunakan sebagai pedoman 
bagi tiap bagian untuk menetapkan area prioritas mereka. Rencana ini 
kemudian ditinjau kembali secara periodik dan sepanjang tahun oleh 
pimpinan. Fokus peninjauan dilakukan dalam mengetahui perlu tidaknya 
ditetapkan isu atau penyelidikan yang baru, prioritas penyidikan, hingga 
beban kerja lembaga. Apa yang dilakukan Indonesia dalam hal perencanaan 
strategis telah baik, khususnya dengan ditetapkannya suatu biro khusus yang 
menangani perencanaan lembaga. Inggris juga memiliki tim khusus untuk 
mengatur strategi dan perencanaan lembaga. Tim mereka nantinya akan 
mengamati perkembangan capaian lembaga, mulai dari pendefinisian tujuan, 
pengembangan, hingga pengkomunikasian strategi lembaga.

Lembaga persaingan memang seharusnya menetapkan apa yang ingin 
dicapainya dalam suatu periode tertentu yang menunjukkan strategi 
utamanya. Bisa jadi tujuan tersebut adalah liberalisasi suatu sektor ekonomi 
tertentu, penekanan penuh atas perilaku kartel, pemahaman yang tinggi 
atas persaingan usaha yang sehat kepada para pelaku usaha, atau bentuk 
lainnya. Strategi utama merupakan faktor utama yang menjamin efektifitas 
suatu lembaga. 

Suatu strategi harus fokus pada tujuan kebijakan atau kualitatif dan harus 
jelas dalam mendefinisikan landasan bagi penciptaan prioritas dalam 
kegiatannya. Jikalau tidak, maka akan cukup sulit untuk menarik garis antara 
strategi dengan berbagai program kegiatan untuk implementasinya. Strategi 
juga sebaiknya dapat memotivasi karyawannya, baik tingkat manajemen 
maupun bukan. Kombinasi masukan keduanya merupakan hal yang dapat 
dilakukan untuk menciptakan strategi yang tepat. 

Dalam menjalankan strategi tersebut, dibutuhkan perencanaan untuk 
mengimplementasikannya dalam bentuk program kegiatan. Program kegiatan 
tersebut seharusnya fleksibel sehingga dapat dirubah (jika dibutuhkan) sesuai 
dengan perkembangan yang terjadi, misalnya dalam hal peningkatan jenis 
kasus tertentu atau perubahan lingkungan ekonomi atau perubahan yang 
tidak dapat diantisipasi sebelumnya. 

Tidak jarang, program kegiatan tersebut merupakan bagian dari anggaran 
nasional dan mencakup kombinasi fungsi lembaga lainnya. Lembaga 
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persaingan harus mampu menarik keseimbangan dari kombinasi berbagai 
fungsi tersebut, khususnya pilihan antara fokus pada penegakan hukum atau 
pencegahan (seperti advokasi, kajian, dan sebagainya).

B. PENETAPAN PRIORITAS
Setelah rencana strategis ditetapkan, maka lembaga persaingan harus 
menetapkan prioritas pelaksanaan tugas dengan menetapkan mana kasus 
yang membutuhkan analisa yang lebih mendalam. Harus dapat ditetapkan 
mana kasus prioritas dan mana yang bukan. Prioritas melibatkan penetapan 
apa yang tidak boleh dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan 
dengan apa yang boleh dilakukan lembaga. Lembaga persaingan memiliki 
sumber daya yang terbatas dan mungkin tidak mampu menangani semua 
kasus. Sumber daya yang terbatas tersebut harus diarahkan pada kasus dan 
industri yang memiliki dampak yang signifikan. Namun demikian,  sangat 
penting bagi suatu lembaga untuk tidak dengan mudah mengabaikan sektor 
yang bukan memiliki prioritas tinggi. Satu cara untuk mengatasinya adalah 
dengan mempertimbangkan dampak potensial dan signifikansinya, berikut 
dengan resiko potensial dan sumber daya yang dibutuhkan. Penggunaan 
hasil evaluasi kegiatan sebelumnya juga dapat digunakan untuk menetapkan 
prioritas mendatang tersebut.

Sebagian besar lembaga persaingan di dunia menjelaskan bahwa prioritas 
lembaga ditetapkan oleh pimpinan lembaga, khususnya kepala lembaga dan 
atau dewan pimpinannya (komisioner). Di negara maju, seperti Inggris dan 
Amerika, prioritas ditetapkan secara final oleh pimpinan lembaga, namun 
setelah diskusi intensif dengan staf di lembaganya.

Kriteria penetapan prioritas dilakukan secara berbeda antar negara, namun 
sebagian besar prioritas ditetapkan berdasarkan dampaknya kepada 
perekonomian dan kesejahteraan konsumen. Negara di Amerika Utara dan 
Selatan menetapkan prioritas berdasarkan perilaku anti persaingannya yang 
dianalisa berdasarkan industri dan wilayah dimana pelanggaran sering terjadi, 
dan dampak kepada penyelidikan dan efek jeranya. Agak sedikit berbeda 
dengan Inggris yang merubah prioritasnya dari prioritas berdasarkan sektor 
kepada hal-hal yang paling berdampak bagi konsumen. Oleh karena itu, 
mereka akan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu dampak langsung 
atau tidak langsungnya kepada kesejahteraan konsumen; signifikansi kegiatan 
yang dilakukan, resiko keberhasilan, dan implikasinya pada sumber daya 
yang dimiliki (keuangan dan manusia).

Tingkat otonomi lembaga persaingan dalam menetapkan tujuan strategi 
dan perencanaan kegiatannya dapat berbeda satu sama lain. Dalam hal 
penetapan strategi, banyak lembaga persaingan yang terafiliasi dengan 
pemerintah. Mereka harus mengintegrasikan strateginya dengan strategi 



205

Deswin Nur

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 5 - Tahun 2011

pemerintah dan tidak jarang strategi tersebut merupakan bagian dari strategi 
pemerintah. Lembaga persaingan harus secara tegas mempertimbangkan 
kegiatan penegakan hukum maupun kegiatan utama lainnya. Salah satu cara 
yang dapat dilakukan agar lembaga persaingan dapat fokus adalah melalui 
pendekatan sektor atau proyek yang tidak terkait kasus. Dengan pendekatan 
itu akan dapat diketahui keseimbangan antara investasi kedepan pada 
kegiatan diluar kasus, dan tekanan eksternal untuk melakukan penanganan 
kasus yang high profile. Bahkan tidak jarang beberapa lembaga persaingan 
diminta oleh pemerintah untuk melakukan studi atas sektor tertentu.

Informasi yang cukup merupakan suatu landasan dalam menetapkan strategi 
dan prioritas. Ini dapat mencakup informasi penyelidikan yang dilakukan 
sebelumnya, dan informasi pasar. Beberapa lembaga menyatakan bahwa 
mereka mengatur informasi tersebut dalam database, yang merupakan alat 
manajemen yang sangat bermanfaat.

Lembaga persaingan yang muda mungkin mengalami permasalahan dalam 
menetapkan strategi dan program kegiatannya, khususnya disebabkan 
oleh kurangnya sumber daya (manusia dan dana), kurangnya kewenangan 
penegakan hukum, kurangnya budaya persaingan, dan tekanan politik. 
Semakin kecil dan semakin rendah sumber daya suatu lembaga persaingan 
usaha, maka prioritas semakin menjadi hal yang sangat penting. Misalnya, 
lembaga persaingan Brazil dalam penegakan hukumnya, memberikan prioritas 
pada kasus kartel dan pengenalan kebijakan leniency, serta dilengkapi dengan 
penilaian cepat atas aksi penggabungan usaha yang dilaporkan.

C. PENETAPAN KEGIATAN YANG EFEKTIF
Terdapat tiga isu dalam penetapan kegiatan yang efektif, yaitu manajemen 
kegiatan, struktur organisasi, dan sumber daya manusia. Manajemen kegiatan 
dalam lembaga persaingan umumnya terkait dengan manajemen penanganan 
perkara, serta kajian atau advokasi. Dalam manajemen penanganan perkara, 
hal yang paling utama untuk dikemukakan adalah kriteria prioritasi. Kriteria 
ini tidak hanya mencakup tingkat kepentingan kasus itu, tetapi juga potensi 
dampak kasus tersebut, serta kekuatan bukti yang dimiliki. Keterlibatan 
manajemen senior dalam memutuskan tingkat kepentingan suatu kasus adalah 
penting. Beberapa lembaga persaingan memiliki proses dua tahap dalam 
menentukan kasus yang akan dianalisa lebih dalam, dengan filter pertama oleh 
sekelompok orang atau komite yang membuat rekomendasi manajemen senior 
untuk diberikan suatu putusan akhir. Pada beberapa lembaga persaingan, 
prioritas dapat mengarah pada pengakhiran kasus yang tidak sesuai dengan 
sasaran lembaga atau memiliki dampak yang relatif kecil. 

Dilihat dari sisi sumber daya, merupakan sesuatu hal yang mahal apabila 
melanjutkan kasus yang tidak menjanjikan. Penghentian segera kasus tersebut 
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harus dipertimbangkan untuk dilakukan, khususnya melalui optimalisasi 
batasan jangka waktu penanganan perkara. Di beberapa lembaga persaingan, 
pimpinan menganalisa kumpulan kasus secara teratur (misalnya setiap 
bulan) untuk dapat mengidentifikasi permasalahan sehingga dapat dilakukan 
penetapan secara cepat atas kegiatan tersebut. Tidak jarang aplikasi perangkat 
lunak sering digunakan pimpinan dalam menganalisa kumpulan kasus yang 
diterima. Tentu saja dengan konsekuensi biaya penyusunan perangkat lunak 
yang tidak sedikit.

Struktur organisasi juga penting dalam menjamin kegiatan yang efektif. 
Umumnya struktur itu dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pendekatan yang 
menggunakan sektor dan instrumen, atau bahkan model campuran. Kadang 
bentuk struktur berdasarkan instrumen dibutuhkan ketika berbagai instrumen 
membutuhkan kemampuan yang sangat berbeda (misalnya penyelidikan dan 
analisa penggabungan usaha). Bentuk sektoral didasarkan apabila pekerjaan 
tertentu membutuhkan penanganan yang khusus. Bentuk struktur organisasi 
yang tepat akan sangat ditentukan oleh ukuran lembaga, landasan hukum, 
dan keseimbangan pekerjaan dengan prioritas lembaga. 

Fleksibilitas realokasi sumber daya dibutuhkan dalam setiap bentuk struktur 
organisasi. Permasalahan pengaturan kasus dapat berbeda di lembaga yang 
lebih muda dan kecil. Masalah organisasi mungkin bukan permasalahan yang 
utama, sumber daya cenderung terbatas dalam menggunakan perangkat lunak 
yang kompleks, dan kumpulan kasus cenderung sedikit untuk terus dianalisa. 
Pembentukan reputasi lembaga tersebut tidak jarang menjadi hal yang utama, 
sehingga menjadikan advokasi merupakan kegiatan yang paling utama.

Permasalahan sumber daya manusia merupakan hal lain yang sangat 
mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kegiatan di lembaga persaingan, 
sehingga pemilihan dan pemeliharaan staf menjadi hal yang penting. Lembaga 
persaingan membutuhkan staf yang berkualitas tinggi. Permasalahannya, 
pendapatan mereka tidak dapat ditandingkan dengan sektor swasta 
(pengacara). Oleh karena itu, lembaga persaingan perlu melakukan lebih 
dari sekedar pelatihan yang berkualitas tinggi, kesempatan terlibat dalam 
kegiatan akademik, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-
hari, pengembangan karir, dan sebagaimnya. 

Dalam suatu organisasi, tidak semua staf memiliki kesempatan menduduki 
posisi di manajemen, walaupun mereka mampu untuk itu. Akibatnya lembaga 
persaingan perlu mempertimbangkan pemberian variasi pekerjaan kepada 
staf jenis tersebut. Selain itu ada baiknya juga kalau staf dilibatkan dalam 
penetapan prioritas lembaga, agar mereka memiliki perasaan bangga dalam 
menetapkan jalannya lembaga tersebut.

Cara terbaik yang dapat dilakukan lembaga persaingan untuk dapat 
memperoleh staf baru dan mempertahankan staf yang ada adalah dengan cara 



207

Deswin Nur

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 5 - Tahun 2011

mempertahankan reputasi yang luar biasa, sehingga dapat menjadi pilihan 
utama para pencari kerja. Jika tidak demikian, lembaga hanya akan dipenuhi 
oleh staf yang kurang berpengalaman yang akan pindah ke sektor swasta 
setelah memperoleh pengalaman di lembaga persaingan. Ini tentu saja akan 
membantu pihak pengacara swasta dalam hal penanganan perkara dan litigasi 
kasus persaingan usaha. Namun demikian, jumlah perputaran staf tertentu 
juga dapat bernilai positif dalam menjamin kesempatan pengembangan bagi 
mereka yang tetap setia berada di lembaga. 

Memelihara hubungan baik dengan “mantan” pegawai persaingan usaha 
juga penting dalam hal kontak di luar lembaga. Pada kasus-kasus tertentu, 
mantan pegawai tersebut dapat kembali ke lembaga dengan alasan tertentu 
seperti motivasi dan kecintaan pada pekerjaan lamanya, maka ada baiknya 
apabila lembaga persaingan tetap membuka pintu bagi mantan pegawai 
tersebut untuk kembali ke lembaga persaingan.

Terkait rekrutmen, ada baiknya selain merekrut pegawai berlatarbelakang 
hukum dan ekonomi, lembaga persaingan harus merekrut beberapa project 
management atau ahli manajemen bisnis dalam membantu lembaga 
persaingan menetapkan strategi dan prioritas kedepannya. Khusus bagi 
pelatihan, ia haruslah diarahkan pada tujuan lembaga. Kadang pelatihan 
terlalu fokus pada aspek akademik (teori) hukum persaingan usaha dan jarang 
membahas mengenai contoh kasus aktual. Pelatihan dalam teknik komunikasi 
dan advokasi juga perlu mendapat perhatian penting bagi suatu lembaga. 

D. EVALUASI EFEKTIFITAS LEMBAGA
Evaluasi atas keberhasilan atau efektifitas suatu lembaga akan cukup 
sulit dilakukan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa fakta, khususnya 
menyadari bahwa sebagian besar kegiatan lembaga berorientasi pada manfaat 
masa depan dan evaluasi atas dampaknya dapat dilihat atau dianalisa 
setelah periode waktu tertentu. Intervensi lembaga persaingan juga memiliki 
dampak langsung dan tidak langsung pada kesejahteraan konsumen melalui 
penanganan perilaku pelaku usaha dan struktur pasar. Bahkan kegiatan 
advokasi lebih sulit diukur karena lebih menimbulkan hasil tidak langsung 
dalam mempengaruhi lembaga publik lainnya dalam penyusunan kebijakan. 
Efek jera juga akan sulit dianalisa. Oleh karena itu, dampak lembaga atas 
pasar harus diisolasi dari seluruh faktor yang mempengaruhi perkembangan 
pasar. 

Evaluasi tidak hanya dilakukan atas penangana perkara, namun lebih 
kepada seluruh aspek lembaga, termasuk evaluasi atas kegiatan advokasi 
dan komunikasi yang dilakukan. Biasanya evaluasi dilakukan melalui survei 
atau wawancara dengan stakeholder. Teknik tersebut umumnya lebih kepada 
persepsi dan belum terlihat dampak nyata yang dihasilkan dengan metodologi 
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ekonomi yang jelas. 

Umumnya evaluasi atas kegiatan lembaga dilakukan dengan beberapa 
cara. Pertama adalah evaluasi atas prosedur lembaga, khususnya proses 
penanganan perkara dan litigasi, yang didasarkan oleh beberapa indikator, 
yaitu jumlah kasus, jumlah denda, kecepatan pengadopsian putusan, dan 
sebagainya. Evaluasi kedua yang biasa dilakukan adalah evaluasi atas 
dampak kasus pada pasar yang dipengaruhi. Evaluasi tersebut dilakukan 
dengan cara pengecekan compliance, tingkat harga, dan tingkat persaingan 
setelah beberapa waktu putusan dijatuhkan. Evaluasi juga dilakukan antar 
pasar dalam mengukur efek jera. Selain terkait perkara, evaluasi juga perlu 
dilakukan atas fungsi advokasi dan komunikasi yang dilakukan.

Terdapat perdebatan di dunia dalam menentukan evaluasi, apakah melalui 
evaluasi internal atau eksternal. Banyak lembaga persaingan melakukan 
evaluasi secara internal walaupun mungkin terdapat kekurangan sumber daya 
dalam melakukan evaluasi tersebut. Parlemen, kantor audit, atau lembaga lain 
dapat melakukan evaluasi, antara lain organisasi internasional. Kadang suatu 
analisa mendalam atas kasus-kasus sebelumnya juga dilakukan. Oleh karena 
itu, jenis kasus-kasus tertentu perlu dimasukkan dalam analisa, misalnya 
kasus yang sukses dan yang tidak sukses. Ini dibutuhkan agar mereka dapat 
berkaca pada kasus tersebut dalam menetapkan hambatan dan strategi untuk 
mengatasi hambatan tersebut.

E. AKUNTABILITAS DAN KOMUNIKASI
Ada berbagai tipe akuntabilitas, antara lain akuntabilitas formal kepada 
lembaga politik seperti parlemen dan pemerintah, atau akuntabilitas pada 
semua stakeholder, antara lain kepada konsumen. Berbagai jenis stakeholder 
itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan lembaga 
persaingan, sehingga tekanan eksternal merupakan hal yang tidak dapat 
dihindarkan. Tak jarang parlemen menyatakan kepada konsumen atau 
masyarakat bahwa semua permasalahan dapat diselesaikan oleh lembaga 
persaingan. Akibatnya demand atas tindakan lembaga persaingan akan 
semakin tinggi, walaupun kadang informasi atau kasus yang disampaikan 
tidak terkait dengan permasalahan persaingan usaha. Oleh karena itu, 
lembaga persaingan harus mampu mengkomunikasikan kepada stakeholder 
(khususnya parlemen) bahwa lembaga persaingan tidak akan mampu 
menyelesaikan semua permasalahan.

Akuntabilitas juga dikaitkan dengan permasalahan independensi, dimana 
mereka satu sama lain saling berinteraksi atau saling melengkapi. 
Akuntabilitas dibutuhkan untuk mempertahankan independensi di jangka 
panjang. Independensi dapat diperoleh dari undang-undang, struktur 
institusi, dan atau kualitas pimpinan lembaga. Suatu lembaga yang tidak 
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terlalu fokus pada agendanya sendiri bisa jadi dikecilkan, sehingga akan 
sulit melakukan advokasi yang efektif dengan pemerintah. Independensi 
akan menjadi tertahan dalam periode yang cukup lama. Di lain pihak, 
lembaga persaingan yang terlalu dekat dengan politik, juga kurang baik, 
karena akan kehilangan kredibilitas di mata konsumen dan pelaku usaha. 
Lembaga persaingan haruslah independen, dimana tindakannya dilandasi 
oleh fakta dan hukum, dan bukan berdasarkan pertimbangan politik. Namun 
demikian, ini juga masih terpengaruh oleh posisi organisasi dalam struktur 
kelembagaan nasional.

Beberapa negara memberikan kekuasaan pada pemerintah untuk 
membatalkan putusan lembaga persaingan dengan landasan kepentingan 
publik. Di beberapa negara, lembaga persaingan berada di bawah 
kementerian, bahkan di salah satu negara, apabila ketua lembaga persaingan 
berhalangan, pimpinan pemerintahan dapat menjalankan kepemimpinan di 
lembaga persaingan. Lembaga persaingan di  Eropa, sebagaimana Indonesia, 
memberikan kewenangan secara kolegial kepada anggota komisi untuk 
memberikan putusan. Anggaran juga dapat mempengaruhi akuntabilitas dan 
independensi. Banyak lembaga persaingan dibiayai oleh anggaran nasional, 
dan kadang memiliki sumber dana tersendiri, seperti biaya pendaftaran 
laporan atau konsultasi merger. Proses pengambilan putusan yang transparan 
adalah sangat penting dalam menunjukkan akuntabilitas dan mengamankan 
independensi lembaga persaingan.

Komunikasi merupakan kegiatan penting yang dilakukan lembaga persaingan. 
Advokasi yang efektif akan sangat bergantung pada komunikasi. Bahkan 
akuntabilitas tidak akan tercipta tanpa komunikasi yang baik dan efektif. 
Komunikasi merupakan bagian dari prioritas dalam rencana strategis lembaga 
persaingan. Tujuan dari komunikasi adalah untuk mencapai penanganan 
perkara yang efektif sehingga mencegah pengaturan kebijakan yang melanggar 
persaingan usaha oleh pemerintah. Selain itu, komunikasi yang efektif 
membantu membentuk budaya persaingan usaha serta pemahaman yang 
sama atas aplikasi persaingan usaha yang sehat.

Komunikasi yang baik harus dilakukan kepada target kelompok, termasuk 
pembuat kebijakan (pemerintah dan parlemen), media, pelaku usaha, 
lembaga konsumen, akademis, pengadilan, pengacara, dan lembaga 
pendidikan. Berbagai upaya harus dilakukan dalam menjalankan hubungan 
dengan seluruh kelompok ini. Kegiatan yang dinilai paling tepat adalah 
melalui pelaksanaan workshop atau seminar yang ditujukan kepada setiap 
kelompok target komunikasi, publikasi artikel di media massa, dan jurnal 
atau majalah. Beberapa lembaga persaingan memiliki jaringan yang kuat 
dengan pihak media tertentu, sehingga dapat dengan mudah melakukan 
diseminasi informasi.
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Salah satu tantangan dalam melakukan komunikasi adalah intervensi lembaga 
persaingan memiliki manfaat jangka panjang, dan dampak terbalik untuk 
jangka pendek kepada kelompok tertentu. Dampak intervensi lembaga 
persaingan tak jarang bersifat kompleks dan sulit dijelaskan kepada setiap 
orang. Tantangan lainnya adalah mengatasi ekspektasi stakeholder yang 
berlebihan. Kadang komunikasi defensive dibutuhkan dalam menjawab lobi-
lobi yang dilakukan perusahaan guna mengatasi putusan lembaga persaingan. 
Komunikasi juga penting dalam menciptakan efek jera.

Terdapat perdebatan menarik tentang cara mengkomunikasikan informasi 
penanganan perkara yang sedang dilakukan, karena akan terkait dengan 
sifat kerahasiaan. Beberapa lembaga menyatakan bahwa mereka kesulitan 
dalam menyampaikan informasi yang cukup, sebab menyampaikan informasi 
yang terlalu banyak kepada publik dapat mempengaruhi penyelidikan yang 
dilakukan dalam definisi yang negatif.

Sebagian lembaga persaingan usaha yang besar memilki tim komunikasi 
khusus, dan bahkan menyewa ahli komunikasi yang bukan spesialis 
persaingan usaha. Tim komunikasi ini harus terintegrasi dengan fungsi 
lembaga persaingan lainnya dan terlibat dalam pengambilan keputusan oleh 
lembaga. Hubungan yang kurang baik antara bagian komunikasi dengan 
bagian penegakan hukum akan buruk bagi lembaga persaingan.

Komunikasi haruslah berbentuk hubungan dua arah, dimana harus terdapat 
timbal balik dari stakeholder dan media agar dapat diperhatikan oleh lembaga 
persaingan dalam mengambil keputusan dan strategi selanjutnya. Biaya dapat 
merupakan hambatan bagi kegiatan komunikasi lembaga persaingan. Cara 
mengatasinya dengan menjalin hubungan dengan lembaga non pemerintah 
(atau lembaga swadaya masyarakat) atau lembaga publik lainnya. 

Lembaga harus mencegah sifat memaksa atau menggurui dalam melakukan 
komunikasinya. Pendekatan atas manfaat persaingan usaha cukup esensial 
kepada stakeholder, khususnya bagi lembaga yang masih baru. Kejujuran dan 
konsistensi dalam komunikasi merupakan hal yang penting dalam membina 
hubungan baik dengan stakeholder. Berbagai media sering digunakan dalam 
melakukan komunikasi, antara lain melalui seminar, website, video streaming 
melalui media online, sosialisasi di sekolah, dan menggunakan kartun dalam 
mengajarkan persaingan usaha kepada murid di sekolah. Oleh sebab itu, 
kreatifitas haruslah dimiliki oleh tim komunikasi di lembaga persaingan.

Tidak luput dari pentingnya komunikasi eksternal, komunikasi kepada 
internal juga sangat penting dan harus dilakukan. Staf internal harus dianggap 
stakeholder suatu lembaga. Pertukaran informasi internal akan memiliki 
dampak langsung pada efektifitas suatu lembaga.
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E. EFEKTIFITAS PUTUSAN
Putusan yang efektif adalah putusan lembaga persaingan yang diikuti 
oleh para terlapor, dihasilkan secara efisien, dan berdampak besar bagi 
perekonomian atau pasar. Suatu putusan yang efektif akan sangat dipengaruhi 
oleh bagaimana putusan tersebut dihasilkan. Apakah putusan tersebut 
dihasilkan oleh mereka yang kompeten di bidangnya, apakah putusan tersebut 
memberikan efek jera yang memadai, atau apakah putusan tersebut dihasilkan 
oleh suatu proses yang transparan dan akuntabel?

Literatur persaingan usaha menjelaskan bahwa efektifitas dalam putusan 
dapat dicapai melalui beberapa kriteria. Pertama adalah kualitas putusan 
dan implementasi , serta monitoring putusan yang baik. Setiap putusan 
haruslah menujukkan suatu konsistensi (antar putusan), pemberian denda 
atau tindakan perbaikan yang tepat, dan pelaksanaan sanksi yang memadai. 
Faktor kedua adalah kecukupan isi putusan dan efek jera yang diharapkan 
muncul sebagai akibat dari putusan tersebut. Faktor ketiga adalah tingkat 
pemahaman pelaku pasar, kewenangan dalam meningkatkan penerimaan 
pelaku usaha atas sanksi, dan kualitas sumber daya dalam menghasilkan 
putusan tersebut. 

Faktor lain yang mempengaruhi efektifitas putusan dapat berasal dari proses 
manajemen dalam meyakinkan bahwa prioritas penanganan perkara sesuai 
dengan rencana strategi yang ditetapkan lembaga. Selain itu, independensi 
lembaga persaingan dan tingkat denda, serta publikasi putusan juga dapat 
mempengaruhi efektifitas dan keberhasilan suatu putusan.

F.  CONTOH PRAKTEK DI AMERIKA
Gambaran lengkap mengenai efektifitas suatu lembaga persaingan, dapat kita 
lihat pada Amerika. Mereka memang telah sangat dewasa dalam ukuran suatu 
lembaga persaingan, karena telah mengembangkan hukum persaingan sejak 
tahun 1890, lebih dari satu abad yang lalu. Dalam ulang tahun seabadnya, 
lembaga ini pernah melakukan suatu survey yang sangat komprehensif dan 
melibatkan banyak pihak, baik domestik maupun internasional. Berdasarkan 
evaluasi yang dilakukannya, Amerika mengidentifikasi beberapa praktek 
terbaik bagi lembaga persaingan, yaitu:

a. Pernyataan jelas atas tujuan lembaga persaingan, serta hubungan antar 
tujuan tersebut dengan kegiatan dan output lembaga persaingan, baik 
secara eksternal dan internal dengan fleksibelitas untuk melakukan 
perubahan jika dibutuhkan;

b. Mekanisme perencanaan internal untuk menetapkan strategi (dengan 
menyeimbangkan antara resiko dan hasil, berdasarkan pertimbangan 
pada sumber daya);
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c. Pendekatan problem solving atas aktivitas lembaga persaingan yang 
mencerminkan seluruh kebijakan dan instrumen penegakan hukum;

d. Mekanisme pengawasan kualitas internal (seperti penilaian independen 
oleh berbagai unit operasional, maupun bentuk lainnya);

e. Investasi dalam membentuk dan mempertahankan ilmu pengetahuan 
(termasuk melalui hubungan dengan lembaga publik lainnya, pusat penelitian 
akademis, dan memberikan sumber daya pada aset infrastruktur fisik);

f. Upaya untuk memperoleh dan mempertahankan staf yang tepat (termasuk 
perencanaan bagi pengembangan profesional dan sistem pencatatan 
memori institusi);

g. Perencanaan komunikasi yang mencakup pendidikan dan upaya pemasaran 
serta jaringan dengan lembaga publik, baik nasional maupun internasional;

h. Proses untuk program evaluasi rutin, organisasi lembaga, dan prosedur 
(evaluasi output dan outcome program, operasional dan kecepatan, serta 
pelaksanaan penilaian internal).

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan 
bahwa lembaga persaingan juga merupakan lembaga publik yang dibiayai 
oleh pembayar pajak, sehingga perlu membuktikan bahwa mereka ada 
dan bermanfaat bagi setiap uang yang dikeluarkan oleh masyarakat. 
Lembaga persaingan merupakan lembaga yang tidak bisa sendirian, karena 
mereka harus melakukan interaksi dengan stakeholder yang sangat luas. 
Tak jarang lembaga dianggap menjadi jawaban atas segala permasalahan, 
sehingga menempatkan komunikasi sebagai elemen penting bagi lembaga. 
Permasalahan sumber daya juga menjadi catatan penting lembaga persaingan, 
karena cenderung kalah dengan lembaga swasta. Oleh karena itu, sistem 
yang baik, kredibilitas, dan akuntabilitas menjadi daya tawar yang kuat bagi 
pegawai lembaga tersebut.
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Bab III
PEMBAHASAN DAN APLIKASI
PRAKTEK INTERNASIONAL

KPPU DAN STANDAR INTERNASIONAL

A. PRIORITAS DAN STRATEGI
DG COMP EU (The Directorate General for Competition – European 
Commission) menjelaskan bahwa terdapat tiga indikator untuk mengukur 
efektifitas suatu lembaga, yaitu produktivitas, kualitas, dan dampak. Ukuran 
untuk produktivitas, dalam hal manajemen internasional umumnya digunakan 
indikator beban kerja dan performa yang harmonis dengan kegiatan yang 
ada. Mereka mengukur capaian menengah dan final (seperti penetapan dan 
putus an) dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan. Salah satu 
caranya adalah dengan menghitung berapa putusan yang dilaksanakan. Tetapi 
kendalanya, ini hanya mengukur capaian di tahapan final dan bukan di tingkat 
hulu, misalnya perfoma penanganan laporan atau kegiatan lain yang memiliki 
dampak tanpa harus mencapai level putusan. Terkait kualitas, mereka mengukur 
kualitas prosedur kegiatan yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan. Mereka 
juga melakukan survey atas stakeholder secara komprehensif mengenai kualitas 
kerja mereka dan bagaimana mereka mengkomunikasikan hasilnya.

Hal lain dalam mengukur efektivitas adalah dampak. Suatu lembaga perlu 
mengukur dampak putusannya atas pasar. Cara mengukur tujuan manajemen 
perencanaan, mereka mengukur penghematan konsumen langsung di masa 
mendatang akibat penegakan hukum, saran, dan analisa penggabungan usaha 
yang dilakukannya. Contohnya, pada tahun 2008 mereka menghitung bahwa 
dampaknya mencapai kurang lebih 9 miliar euro, diluar pertimbangan efek jera. 
Permasalahannya di dalam konteks ini memang keandalan metode perhitungan 
yang dilakukan. Secara khusus, mereka telah mengukur bahwa dalam konteks 
kartel, total kerugian akibat kartel selama ini adalah sekitar 7,6 miliar euro, 
sedangkan yang diatasi oleh putusannya mencapai 4,6 miliar euro.

Pada intinya, keberhasilan suatu lembaga didasarkan pada dua hal pokok, 
yaitu pemilihan prioritas dan penetapan strategi. Ini berlaku untuk lembaga 
yang masih baru, atau yang telah maju karena pada intinya hampir seluruh 
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lembaga persaingan di dunia mengalami permasalahan yang sama, baik dalam 
hal keuangan, sumber daya manusia, status kelembagaan, dan sebagainya. 
Jadi tidak perlu mengeluh menghadapi permasalahan yang dihadapi di 
Indonesia. Karena, you are definetely not alone. Oleh karena itu, sebelum 
mengacu pada bagaimana standar suatu lembaga persaingan internasional, 
kita perlu mengaca pada dua hal utama ini. Apakah kita telah melakukan 
pemilihan prioritas, dan apakah kita telah menggunakan strategi yang tepat?

Prioritas di KPPU berdasarkan berbagai pernyataan pimpinan lembaga yang 
ditetapkan pada penegakan hukum persaingan usaha. Hal tersebut diterjemahkan 
dalam rencana strategis lima tahunan komisi dan diterjemahkan pada berbagai 
kegiatan yang berfokus pada penegakan hukum. Mulai dari penanganan 
laporan, kasus inisiatif, penanganan perkara, hingga litigasi. Permasalahannya, 
prioritas ditetapkan secara kepemimpinan dan belum melibatkan berbagai 
pihak sebagaimana praktek yang berlaku di internasional. Sebagaimana 
informasi sebelumnya, penetapan prioritas harus mempertimbangkan kondisi 
dalam lembaga maupun eksternal dan sebisa mungkin melibatkan berbagai 
tingkatan staf internal maupun stakeholder. Hingga saat ini, jika diperhatikan, 
komisi belum melibatkan pihak eksternal dalam membantu komisi untuk 
menetapkan prioritas lembaga. Akibatnya, penetapan prioritas berdasarkan 
kombinasi kelembagaan menjadi jarang dilakukan.

Khusus bagi prioritas dalam penegakan hukum, khususnya penanganan 
perkara, selama ini komisi selalu berargumen bahwa prioritas atau pemilihan 
kasus yang ditangani tidak bisa dilakukan, khususnya bagi kasus yang 
berdasarkan laporan. Akibatnya, kasus yang ditangani komisi sangat bervariasi, 
mulai dari kasus kecil hingga kasus besar. Sebenarnya prioritas penanganan 
perkara (khususnya dalam hal laporan) dapat dilakukan melalui dua hal. 
Pertama, kuncinya adalah kelengkapan laporan, karena laporan yang akan 
dilanjutkan pada kasus adalah laporan yang telah lengkap dan memiliki bukti 
yang cukup. Tanpa hal tersebut, kasus tidak dapat dilakukan pada pemeriksaan. 

Kekuasaan inilah yang dapat digunakan, yaitu dengan benar-benar 
memperoleh bukti yang meyakinkan (hard evidence) bagi kasus yang kecil. 
Dengan demikian, kasus kecil dapat ditangani dengan periode yang lebih 
singkat. Apabila tidak terdapat bukti yang meyakinkan, cukup dianggap 
bahwa kasus tersebut tidak layak untuk diangkat menjadi perkara. 
Dibutuhkan suatu aturan mengenai percepatan penanganan perkara atau 
dengan memperkenalkan penyelesaian (settlement) sebelum kasus diputuskan. 
Cara kedua adalah dengan mulai menyerahkan penanganan kasus persaingan 
usaha yang kecil, misalnya pengadaan dengan nilai rendah, kepada penyidik. 
Hal ini dapat diatur melalui peraturan komisi tersendiri dan tentunya setelah 
memperoleh restu dari Mahkamah Agung dan kesepakatan dengan penyidik. 

Penetapan prioritas di beberapa negara cukup berbeda. Sebagai contoh di Uni 
Eropa, prioritas kasus ditetapkan melalui prosedur internal berdasarkan jenis 
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kasus yang ditangani. Jika merupakan pelanggaran perilaku anti persaingan, 
maka pada laporan hasil klarifikasinya akan mencantumkan status prioritas 
kasus tersebut, dan besaran sumber daya manusia yang akan dibutuhkan 
untuk menangani perkara tersebut. Pemberian skala prioritas ini juga dilakukan 
oleh negara-negara lainnya. Namun, apabila kasus tersebut merupakan kasus 
penggabungan usaha, maka prioritas hampir tidak bisa dilakukan karena analisa 
merger harus dilakukan atas semua notifikasi atau konsultasi merger.

Terkait penanganan perkara, tahun lalu prioritas diberikan pada sektor dengan 
beberapa indikasi, yaitu harga yang tinggi atau tidak wajar, kelangkaan, 
struktur monopoli melalui regulasi, dan pengadaan. Prioritas belum ditetapkan 
berdasarkan industri atau sektor yang spesifik, misalnya sektor farmasi atau sektor 
infrastruktur. Penetapan prioritas sektor tertentu ini akan membantu cabang lain 
di lembaga dalam mengarahkan semua kegiatannya pada sektor prioritas tersebut, 
baik itu melalui survey pasar, kajian, advokasi, dan sebagainya.

Apabila prioritas telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menetapkan 
strategi lembaga. Strategi tentu saja akan disesuaikan dengan prioritas yang 
ditetapkan. Misalnya, prioritas diberikan pada perbaikan sektor farmasi, maka 
seluruh instrumen lembaga akan diarahkan kepada sektor tersebut, mulai dari 
strategi komunikasi, advokasi yang dilakukan, hingga kajian atau monitoring. 
Semua akan diarahkan pada sektor tersebut. Dalam konteks penanganan 
perkara, strategi akan membutuhkan proses yang kompleks, khususnya dalam 
menetapkan tim perkara yang tepat. Penetapan tim perkara merupakan awal 
dari kesuksesan suatu penanganan perkara. Penetapan tim tidak dapat hanya 
didasarkan pada aspek kesetaraan beban kerja staf, tetapi harus diupayakan 
pertimbangan latar belakang anggota tim. Oleh sebab itu, bagian penanganan 
perkara harus memiliki penyelidik yang berlatar belakang pendidikan, spesialisasi, 
daftar kasus yang telah ditangani, hingga pelatihan yang pernah diterima. 

Anggota tim biasanya terdiri dari dua jenis latar belakang, yaitu hukum dan 
ekonomi. Kombinasi ini banyak dilakukan di berbagai negara, misalnya 
Perancis dan New Zealand. Lembaga persaingan Inggris mempertimbangkan 
anggota tim dengan sistem lengkap sebagaimana di atas, yaitu dengan 
mempertimbangkan latar belakang pendidikan, pengalaman, spesialisasi, 
dan sebagainya. Maka tidak heran jika di lembaga tersebut, anggota tim 
penanganan perkaranya dapat terdiri dari staf yang memiliki latar belakang 
yang berbeda, mulai dari ahli kebijakan, ahli industri, hingga ahli komunikasi.

Tanpa adanya proses penetapan prioritas dalam melaksanakan kegiatan lembaga 
berdasarkan signifikansi hukum dan ekonominya, suatu lembaga persaingan 
akan sulit fokus pada apa yang menjadi permasalahan sebenarnya di negara 
tersebut. Tanpa strategi, agenda lembaga persaingan usaha hanya akan mengikuti 
kemana angin membawanya. Lembaga akan sangat terbawa oleh bentuk laporan 
yang disampaikan oleh masyarakat (misalnya hanya terfokus pada penanganan 
perkara pengadaan publik), permintaan atau masukan pelaku bisnis, dan 
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permintaan anggota parlemen atau pemerintah yang notabene mungkin belum 
dapat membedakan definisi persaingan usaha (competition) dengan daya saing 
(competitiveness). Akibatnya, lembaga hanya terbatas pada penyesuaian diri 
dengan kondisi eksternal dan harus berjuang dalam menetapkan kriteria untuk 
menentukan mana persoalan yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Penetapan prioritas dan strategi tentu saja akan membutuhkan disiplin 
suatu lembaga persaingan usaha. Ini tentu saja akan membutuhkan proses 
pendefinisian strategi dan menjelaskan tujuan lembaga pada staf internal dan 
stakeholder (eksternal). Komunikasi pada dua pihak ini akan memberikan 
suatu strategi yang menyeluruh dan dapat dilaksanakan oleh semua pihak. 
Komunikasi kepada mereka mampu mendekatkan lembaga persaingan 
dengan stakeholdernya dalam membantu percepatan penciptaan lingkungan 
persaingan usaha yang sehat. Seorang pimpinan lembaga persaingan harus 
mampu menjelaskan apa yang mereka ingin capai. Terdapat istilah bahwa 
suatu pimpinan lembaga persaingan yang hebat akan mampu menyebutkan 
berbagai prioritas lembaganya hanya dalam waktu kurang dari satu menit.

Beberapa lembaga persaingan di dunia membuktikan bahwa proses penetapan 
prioritas dipermudah dengan konsultasi eksternal yang dilakukan dengan 
dunia akademik, pelaku bisnis, pengacara, dan pemerintah. Berbagai metode 
seperti workshop dan seminar dapat dilakukan untuk memperoleh masukan 
bagi prioritas dan rangkaian kebijakan yang dapat digunakan untuk mencapai 
prioritas tersebut. Prioritas akan semakin lengkap apabila dilakukan evaluasi 
atas pengalaman lembaga sebelumnya.

B. STANDAR INTERNASIONAL LEMBAGA PERSAINGAN
Setelah memenuhi dua hal utama dalam menjamin efektifitas suatu lembaga 
persaingan, maka barulah suatu lembaga dapat beroperasi secara optimal 
berdasarkan praktek yang berlaku di dunia internasional. Apakah lembaga 
persaingan Indonesia telah sesuai dengan standar tersebut? Apabila belum, 
bagian mana yang perlu disesuaikan agar komisi ini berada pada kondisi 
optimal? Jawaban dari berbagai pertanyaan tersebut dapat mengacu pada 
penelitian yang dilakukan oleh asosiasi lembaga persaingan internasional.

 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) hal yang perlu 
diwujudkan dalam menciptakan lembaga persaingan usaha berskala 
internasional yang efektif, yaitu profil pimpinan, mekanisme, investasi, 
evaluasi, dan stakeholder. Berikut penjelasan atas kelima faktor tersebut.

1.    Profil Pimpinan
Hal utama yang perlu diwujudkan adalah profil pimpinan lembaga yang 
kuat, baik ke dalam maupun pencitraan keluar. Seorang ketua lembaga 
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atau pejabat tinggi sebaiknya memiliki kemampuan yang lengkap, baik 
secara teknis maupun secara administratif. Secara teknis, ia memiliki 
kemampuan substansi persaingan usaha yang kuat. Secara administratif, 
ia memiliki kemampuan mengelola administratif lembaga, baik dalam hal 
penetapan prioritas, pemanfaatan atau optimalisasi sumber daya (keuangan 
dan manusia), dan pengukuran dampak lembaga. Bagi fungsi eksternal, 
profil ini merupakan profil utama yang selalu ditonjolkan kepada publik. 
Oleh karena itu, diperlukan pencitraan yang maksimal bagi suatu sosok 
pimpinan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Satu profil inilah 
yang nantinya akan selalu mewakili lembaga dalam berbagai forum utama.

Kondisi di KPPU, keputusan dilakukan secara kolegial dan pimpinan 
dapat berubah setiap tahunnya. Hal itulah yang mungkin dapat 
menghambat upaya penciptaan sosok profil pimpinan tersebut. Berbeda 
dengan lembaga publik lain yang memiliki satu pimpinan utama untuk 
periode yang cukup lama. Sebagai contoh adalah, Japan Fair Trade 
Commission, Korea Fair Trade Commission, dan Bundeskartelamt, 
dimana kepala lembaganya dapat memiliki jangka waktu kepemimpinan 
yang tidak terbatas. Model kepemimpinan dengan jangka waktu tidak 
terbatas ini memang akan menuai perdebatan, namun di lain sisi akan 
sangat membantu dan mempermudah lembaga untuk menetapkan dan 
mewujudkan target jangka panjangnya.

Lalu, bagaimana mengoptimalkan sistem yang saat ini ada di KPPU? Salah 
satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui sistem peng-cluster-an. 
Putusan tertinggi mungkin dapat dilakukan secara kolegial, namun sisi 
pencitraan dan penguatan substansi serta administratif dapat dilakukan 
melalui pengalokasian pimpinan untuk fungsi-fungsi tertentu, antara lain 
penegakan hukum, merger, advokasi, internasional, manajemen strategis, 
dan administrasi keuangan. Upaya untuk membantu hal itu, pada sebagian 
besar lembaga persaingan usaha internasional, ketua atau komisioner tidak 
lagi merupakan pengambil putusan atau sebagai penyelidik. Mereka adalah 
manajer dengan kemampuan administratif dalam menghadapi tantangan 
efektifitas lembaga di masa mendatang.

2.    Mekanisme Penciptaan Efektifitas Internal
Karakter kedua adalah adanya mekanisme penciptaan efektifitas 
internal, yaitu penetapan prioritas, alokasi sumber daya yang baik, 
dan manajemen capaian (dampak). Penetapan prioritas telah dijelaskan 
sebelumnya, jadi tidak perlu dijelaskan lebih lanjut pada bagian ini. 

Alokasi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang 
penting dalam menciptakan lembaga yang efektif. Saat ini, jumlah 
pegawai di komisi telah mencapai 300 staf yang bervariasi mulai 
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dari pegawai tidak tetap hingga manajemen puncak. Khusus bagi 
investigator yang memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan 
perkara, saat ini komisi memiliki sekitar 80-an investigator, baik yang 
merupakan fungsional murni maupun investigator yang ditempatkan 
sebagai pegawai struktural. Pertanyaannya adalah, apakah jumlah 
pegawai itu telah sesuai untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga? 

Perbedaan jumlah penyelidik di lembaga persaingan sangat berbeda 
dan tergantung pada keadaan ekonomi di negara bersangkutan. 
Akibatnya hubungan antara jumlah pegawai dengan kecukupan bagi 
optimalisasi kegiatan akan sangat berbeda antar negara atau lembaga 
persaingan. Sebagai perbandingan, lembaga persaingan dengan jumlah 
staf terbesar adalah Federal Antitrust Service (FAS) di Rusia dengan 
jumlah staf sebanyak 2.079 orang (dimana 80% diantaranya terdapat 
di kantor daerah). Japan Fair Trade Commission memiliki 795 staf, 
dengan lebih dari setengah diantaranya ada pada fungsi penyelidikan. 
US DoJ memiliki staf hingga 779 orang, dimana setengah diantaranya 
merupakan pengacara dan hanya 60 diantaranya merupakan ahli 
ekonomi. Hal ini mungkin masuk akal mengingat US DoJ berfokus pada 
perilaku kartel yang dianggap sebagai pelanggaran kriminal (pidana). 

Memang tidak ada jumlah yang pasti atas berapa jumlah staf yang 
tepat bagi suatu lembaga, karena akan sangat bergantung pada kondisi 
ekonomi, dana, dan prioritas atau strategi lembaga. Banyak lembaga 
persaingan internasional memberikan jumlah staf yang relatif banyak 
pada penyelidikan penggabungan usaha, karena akan membutuhkan 
analisa yang kompleks. Mengingat dimulainya rezim aturan merger di 
Indonesia, maka tidak ada salahnya konsentrasi juga diberikan pada 
fungsi merger. Dalam konteks keterbatasan jumlah staf, beberapa 
negara mengalami kesulitan dalam memperoleh staf yang kompeten 
pada bidang persaingan usaha karena studi persaingan usaha belum 
termasuk dalam bidang yang dipelajari di bangku kuliah. Oleh sebab 
itu, tidak sedikit lembaga persaingan yang memperkerjakan ahli atau 
penasehat persaingan usaha untuk jangka waktu tertentu.

Manajemen capaian atau ketersediaan metode dilakukan secara rutin 
oleh lembaga persaingan dalam menetapkan dampak yang dihasilkan 
dari fungsi yang dilakukan lembaga, baik itu dari sisi kelembagaan, 
komunikasi, maupun penanganan perkara. Di beberapa negara, 
misalnya Australia, mereka memiliki indikator persaingan usaha sebagai 
indikator utama yang menujukkan keberhasilan suatu lembaga. 

Khusus manajemen capaian, komisi kita telah menunjukkan 
keseriusannya dalam meyakinkan publik atas dampak adanya lembaga 
persaingan tersebut. Manajemen capaian tersebut telah dilakukan mulai 
dari hulu hingga hilir, artinya ia telah diterjemahkan ke setiap unit 
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di lembaga. Lembaga mulai mempertimbangkan penggunaan indeks 
persaingan usaha sebagai indikator capaian, dan mulai menjelaskan 
manfaat rupiah dari denda serta penghematan yang dilakukan konsumen 
dari putusan yang dihasilkan. Namun masalahnya, perlu menjadi catatan 
bahwa dampak ini tidak boleh dicampur adukkan dengan output yang 
dihasilkan. Jumlah putusan yang dihasilkan bukanlah ukuran capaian 
atau dampak, namun lebih kepada output. 

Terkait penanganan perkara, capaian dapat diukur dari jumlah rupiah 
yang dibayarkan terlapor, seberapa cepat rupiah tersebut dibayarkan, 
persentase keberatan yang diajukan, hingga seberapa besar efek jera pada 
pasar yang dipengaruhi oleh putusan. Dalam mengetahui efek jera, perlu 
dilakukan analisa khusus untuk mengetahui seberapa besar penurunan 
laporan pelanggaran pada sektor tertentu akibat putusan yang dihasilkan 
oleh sektor tersebut. Apabila statistik kita menujukkan bahwa jumlah 
laporan atau putusan terkait pengadaan publik mengalami peningkatan, 
itu artinya efek jera belum terjadi oleh putusan yang diberikan komisi. 

Dampak dari komunikasi dan advokasi (pada pemerintah) juga perlu 
dilakukan dalam melihat seberapa besar penerimaan publik dan 
pengambil kebijakan atas kebijakan persaingan usaha. Manajemen 
atas dampak ini perlu dilakukan secara reguler dan kontinu dalam 
memberikan gambaran capaian-capaian lembaga secara terukur.

3.    Investasi pada Advokasi dan Penegakan Hukum Inisiatif
Karakter ketiga adalah adanya investasi pada kegiatan advokasi dan 
penegakan hukum secara pro aktif dan bukan reaktif (melalui komplain). 
Ini menjelaskan bahwa kegiatan advokasi dan penegakan hukum pro 
aktif merupakan kegiatan yang perlu mendapat perhatian lebih. 
Investasi dalam advokasi pada definisi ini adalah menjelaskan seberapa 
banyak kegiatan dan dana yang dialokasikan dalam mendukung fungsi 
advokasi kepada pembuat kebijakan dan stakeholder. 

Advokasi dalam konteks ini tentu saja diarahkan kepada dua hal, 
yaitu pada hubungan dengan pemerintah melalui saran, pendapat, dan 
keterlibatan dalam pembuatan kebijakan pemerintah; serta pada hubungan 
dengan stakeholder lain dalam membentuk budaya persaingan usaha. 
Investasi tersebut dilakukan dengan koordinasi intensif dengan lembaga 
terkait, baik melalui rapat rutin, audiensi, hingga pada workshop dan 
seminar dengan lembaga tersebut. Investasi pada advokasi harus dilakukan 
bagi stakeholder secara luas, yaitu pelaku usaha, pemerintah, akademik, 
parlemen, partai politik, dan sebagainya.

Lembaga persaingan internasional juga melakukan investasi yang 
lebih pada penegakan hukum pada kasus inisiatif. Investasi pada 



220

Bentuk Lembaga yang Efektif dalam Perspektif Internasional

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 5 - Tahun 2011

kasus inisiatif ini sangat penting dalam meningkatkan perkara inisiatif 
yang sesuai dengan prioritas lembaga dan berdampak besar bagi 
perekonomian nasional. Kurangnya investasi pada kasus inisiatif ini 
dapat mengakibatkan lembaga persaingan hanya terfokus pada kasus 
rutin, dan akan mengalami kesulitan pada kasus jenis kompleks. 
Investasi pada kasus inisiatif dapat dilakukan dengan cara menanamkan 
sejumlah dana pada penciptaan aplikasi monitoring melalui perangkat 
lunak yang terintegrasi, pembelian data, survey harga yang rutin, 
pengembangan data base, pelatihan khusus, dan sebagainya. 

Dana yang terbatas memang salah satu kendala untuk mencapai 
tujuan lembaga persaingan. Tidak hanya Indonesia, negara maju juga 
masih mengalami hal yang sama. Mereka juga tidak jarang mendapat 
intervensi dari parlemen dalam hal pengajuan dana lembaga. 

Salah satu cara yang dilakukan lembaga persaingan di luar negeri dalam 
penggalangan dana adalah melalui penetapan biaya tertentu pada salah 
satu jasa yang ditawarkan lembaga, yaitu umumnya dari konsultasi 
hukum persaingan maupun konsultasi atau notifikasi penggabungan 
usaha. Di ASEAN, Singapura membebankan besaran biaya tertentu bagi 
notifikasi merger yang disampaikan (hingga kurang lebih Rp 600 juta 
untuk merger besar). Hal ini mungkin dapat dilakukan apabila notifikasi 
merger bukan mandatory/ wajib. Mengingat notifikasi yang wajib, 
mungkin tidak ada salahnya jika lembaga mulai mempertimbangkan 
besaran biaya tertentu untuk konsultasi penggabungan usaha. Sebagai 
konsekuensi pendapatan yang diperoleh, lembaga harus menyampaikan 
laporan keuangan tahunan sebagai salah satu bagian dari laporan 
tahunannya. Hal itu dilakukan untuk menjamin transparansi penerimaan 
dan penggunaan dana tersebut, sebagaimana yang dilakukan lembaga 
persaingan Inggris dan Singapura.

Anggaran atau dana yang terbatas memang merupakan tantangan 
utama lembaga persaingan pada negara kecil dan berkembang. Hal ini 
mengakibatkan mereka dapat mengalami kesulitan untuk menerapkan 
model kebijakan persaingan yang berlaku internasional karena 
membutuhkan biaya, sumber daya, dan keahlian yang signifikan1.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa secara internasional, penerapan aturan 
rule of reason adalah penting dalam analisa persaingan, karena setiap 
aksi yang dilakukan korporasi belum sepenuhnya berdampak pada 
persaingan di pasar. Akibatnya penerapannya perlu dilihat kasus per 
kasus dan didampingi dengan pedoman untuk setiap jenis pendekatan. 
Hasilnya, penggunaan pendekatan kasus per kasus tersebut akan 

1 Prof. Oliver Budzinski, University of Southern Denmark, the Fifth AEGC Training Program on 
Competition Law and Policy for Small and Developing Economies
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membutuhkan analisa kasus yang kompleks, biaya yang besar, dan 
membutuhkan sumber daya yang sangat kompeten, serta cukup 
rawan dengan korupsi. Cara mengatasinya, perlu dilakukan suatu 
penyesuaian fokus lembaga persaingan yang beranggaran rendah 
kepada penggunaan pendekatan per se illegal dan rule of reason yang 
berlaku secara umum (bukan kasus per kasus). 

Secara khusus untuk aturan kartel, dapat diberikan definisi pelanggaran 
yang jelas atau aturan kartel yang umum tetapi dengan pengecualian yang 
jelas. Aturan merger dapat dilakukan dengan menetapkan aturan pangsa 
pasar yang tinggi dan dapat dilakukan dengan pengecualian apabila 
memberikan dampak yang positif, ataupun tanpa pengecualian sedikitpun.

 Bagi aturan penyalahgunaan posisi dominan, fokus perlu diarahkan 
kepada upaya pencegahan praktek yang berdampak besar melalui 
pedoman dan mengedukasi publik (pelaku usaha), serta aturan per se 
illegal untuk beberapa jenis perilaku yang berdampak besar.

4.    Evaluasi yang Kontinu
Karakter keempat lembaga persaingan internasional yang efektif adalah 
adanya proses evaluasi bagi capaian lembaga yang kontinu. Evaluasi 
disini berbeda dengan manajemen capaian atau dampak sebagaimana di 
atas. Evaluasi dalam konteks ini lebih kepada evaluasi yang dilakukan 
lembaga persaingan atas pencapaian tujuannya. Sebagian negara 
menggunakan laporan tahunan dalam mengukur pencapaian tujuannya, 
dan bahkan pada negara tertentu (seperti Peru) menggunakan dokumen 
hasil audit sebagai indikator evaluasi. Negara-negara lain (seperti 
Jepang dan Turki) selalu mempertimbangkan pendapat akademis dalam 
menilai keberhasilan lembaga persaingan. 

Indikator evaluasi juga dapat dilakukan melalui statistik beban kerja, hasil 
review Global Competition Review (atas peringkat lembaga persaingan 
di dunia), pertemuan rutin antara dewan pimpinan dan staf internal, 
konferensi tahunan, dan pendapat pengadilan banding atas putusan yang 
dilakukan keberatan. Jadi sebenarnya, dalam melihat apakah komisi telah 
berjalan menuju tujuannya, banyak cara evaluasi yang dapat dilakukan 
sebagaimana di atas. Komisi harus terbuka dengan setiap pendapat atau 
koreksi yang disampaikan oleh akademisi atau pengacara dalam suatu 
workshop yang diselenggarakan secara independen. 

Komisi dapat  melakukan komunikasi rutin tahunan dengan seluruh 
pegawainya dalam mengetahui apakah lembaga telah berada pada 
jalan yang sesuai. Saat ini, pertemuan tahunan memang secara rutin 
dilakukan komisi atas hasil yang diperoleh pada tahun berjalan. 
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Permasalahannya, pertemuan tersebut kurang mengangkat dampak-
dampak yang dapat diperbandingkan secara jelas dan tidak mudah 
dipahami serta diakui oleh stakeholder. 

Global Competition Review merupakan lembaga non pemerintah 
(swasta) atau organisasi yang berkonsentrasi pada pengembangan hukum 
dan kebijakan persaingan di dunia. Mereka secara rutin melakukan 
diseminasi informasi perkembangan hukum dan lembaga persaingan 
usaha dunia kepada seluruh anggota organisasi tersebut. Bahkan sejak 
tahun 2007, mereka selalu melakukan semacam rating bagi 40 (empat 
puluh) lembaga persaingan di dunia. Upaya GCR untuk melakukan 
peringkatan dilakukan dengan analisa independen melalui wawancara 
dan kuesioner yang mewakili pandangan para ahli dan lembaga 
persaingan itu sendiri. Walaupun mungkin belum memberikan metode 
yang sangat tepat, organisasi ini mampu memberikan ide kasar tentang 
posisi keberadaan lembaga persaingan itu di kancah internasional. 

Rating tersebut menggunakan sistem bintang (seperti hotel), dengan 5 
(lima) bintang sebagai kategori tertinggi. Pada tahun 2007 dan 2008, tiga 
lembaga persaingan memperoleh peringkat bintang lima, yaitu European 
Commission’s Competition Directorate, United Kingdom’s Competition 
Commission, dan United States Federal Trade Commission. Tahun  2009 
sendiri, lembaga persaingan bintang lima terdiri dari UK Competition 
Commission, US Department of Justice, dan US FTC. KPPU belum menjadi 
anggota Global Competition Review, sehingga untuk memperoleh hasil 
rating tersebut, diperlukan biaya yang tidak sedikit.

Contoh evaluasi yang menarik juga datang dari lembaga persaingan 
usaha di Inggris, dimana mereka melakukan upaya evaluasi yang 
intensif lebih dari sekedar laporan tahunan atau laporan statistik. Pada 
tahun 2007, seluruh pekerjaan lembaga persaingannya dinilai oleh 
berbagai jenis evaluasi. Salah satu departemen di Inggris, Departement 
for Business, Enterprise and Regulatory Reform melakukan peer review 
atas kebijakan persaingan. Sebagai tambahan, Trade and Industri 
Select Committee menyiapkan laporan pekerjaan lembaga persaingan. 
Terdapat evaluasi mengenai tim dalam lembaga, independensi komisi, 
penelitian atas manfaat tugas lembaga persaingan. Hasil evaluasi 
tersebut kemudian dipublikasikan pada situs lembaga dimaksud. 

Di tahun yang sama, lembaga persaingan juga meminta pihak swasta 
untuk meneliti efek jera atas penegakan hukum di Inggris. Laporan tersebut 
ditujukan untuk mengukur sejauhmana pekerjaan lembaga persaingan 
(Office of Fair Trading) dan komisi persaingan (Competition Commission) 
dalam area pengendalian merger telah dapat mencegah perilaku merger 
yang anti-kompetitif. Laporan tersebut menunjukkan bahwa dampak 
efek jera tersebut lebih tinggi dari dampak langsung penegakan hukum.
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5.    Kedekatan Lembaga dengan Stakeholder
Stakeholder lembaga persaingan merupakan kombinasi yang cukup 
kompleks karena mencakup stakeholder yang menyeluruh, serta 
kadang menunjukkan konflik satu sama lainnya. Stakeholder lembaga 
persaingan antara lain terdiri dari pemerintah, regulator sektoral, 
pelaku usaha, asosiasi, akademisi, pengacara, hakim, parlemen, politik, 
pers, dan sebagainya. 

Kebijakan persaingan juga merupakan suatu ilmu baru yang tidak 
mudah dipahami oleh semua orang, sehingga edukasi publik atas 
manfaat hukum, kebijakan, dan lembaga persaingan akan cukup 
sulit. Oleh sebab itu, untuk membantu upaya penciptaan budaya 
bersaing sehat, lembaga persaingan harus mendekatkan diri dengan 
stakeholdernya dan mengajak mereka secara langsung terlibat dalam 
pengembangan semua aspek persaingan usaha di negara mereka.

Penting bagi suatu lembaga persaingan untuk melibatkan berbagai 
stakeholder dalam proses evaluasi, baik dalam hal capaian, penetapan 
prioritas, dan alokasi sumber daya yang ditetapkan. Selain mendekatkan 
diri dengan stakeholder, melibatkan mereka dalam proses evaluasi, 
justru akan memberikan masukan yang independen atas capaian 
lembaga persaingan. Akademisi maupun pengacara merupakan dua 
stakeholder yang cukup sering melakukan evaluasi atas kegiatan 
atau khususnya putusan yang disampaikan oleh lembaga persaingan. 
Evaluasi tersebut disampaikan dalam bentuk workshop atau seminar 
yang dihadiri oleh berbagai kalangan pihak.

Saat ini, beberapa pihak melihat bahwa komisi persaingan di Indonesia 
memiliki jarak yang semakin jauh dari stakeholdernya. Akibatnya, 
pemahaman mereka atas hukum dan kebijakan persaingan usaha 
menjadi minim. Pembahasan yang dilakukan stakeholder maupun 
usulan kasus yang disampaikan, seringkali tidak berada pada cakupan 
kerja lembaga persaingan. 

Kini saatnya komisi persaingan Indonesia mulai mendekatkan diri 
dengan stakeholdernya. Pendekatan itu dapat dilakukan pada masa 
penetapan prioritas atau alokasi sumber daya di komisi, hingga pada 
masa evaluasi hasil yang dicapai oleh komisi. Melibatkan mereka dari 
tahap awal akan memberikan kesempatan tersendiri bagi stakeholder 
dalam mengembangkan hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia.
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A. KESIMPULAN
1. Pada dasarnya lembaga persaingan di dunia menghadapi permaslaahan 

yang sama, antara lain karena sifat pekerjaan yang unik, mereka perlu 
memperoleh dan mempertahankan stafnya; evaluasi atas manfaat 
kegiatannya sulit dan kompleks untuk dilakukan; stakeholder yang 
sangat luas; dan kesulitan dalam berkoordinasi dengan pemerintah untuk 
mempengaruhi kebijakannya. 

2. Kesuksesan suatu lembaga persaingan akan selalu ditentukan oleh dua 
hal utama, yaitu PRIORITAS dan STRATEGI. Kedua hal ini merupakan 
persyaratan utama yang wajib dimiliki dalam mewujudkan suatu lembaga 
yang efektif, baik dimata nasional maupun internasional. Prioritas dan 
strategi yang dimiliki bukanlah prioritas dan strategi yang abstrak, namun 
lebih kepada prioritas dan strategi yang aplikatif. Prioritas dan strategi 
ini disusun berdasarkan sumber daya yang dimiliki dan telah melalui 
pembahasan dengan stakeholder terkait.

3. Suatu pimpinan lembaga persaingan harus mampu menjelaskan prioritas 
yang dimiliki hanya dalam waktu kurang satu menit. Ini menunjukkan 
bahwa prioritas suatu lembaga harus terpatri tajam dalam pola pemikiran 
pimpinan lembaga persaingan. Kelembagaan internal yang baik, disertai 
dengan komunikasi dan advokasi yang tepat, serta evaluasi yang kontinyu, 
merupakan syarat utama yang harus dimiliki lembaga persaingan. Sumber 
daya (manusia dan uang) mungkin menjadi masalah, namun disanalah 
fungsi prioritas mengambil tempat. 

4. Jika ingin menjadi pimpinan di ASEAN atau South-to-South Cooperation, 
Indonesia harus mampu membentuk lembaga persaingannya berstandar 
internasional yang sejajar dengan lembaga persaingan di negara maju. 
Upaya untuk mencapainya dibutuhkan pengorbanan guna melakukan 
perubahan. Lembaga harus mampu menentukan kemana sumber daya 
yang dimiliki harus dialokasikan dalam meningkatkan efektifitas lembaga.

Bab IV
KESIMPULAN DAN SARAN
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B. SARAN 
Berdasarkan pendalaman yang dilakukan, maka penulis mempertimbangkan 
beberapa usulan perbaikan yang dapat dilakukan lembaga persaingan 
Indonesia untuk menjadi lembaga persaingan yang efektif. 

1. Prioritas dan strategi merupakan hal yang perlu dikaji ulang. Apakah 
prioritas tersebut merupakan hal yang implementatif? Adanya prioritas 
implementatif, maka strategi untuk mengalokasikan sumber daya yang 
terbatas dapat dilakukan dengan mudah.

2. Lembaga harus mengusahakan pembentukan figur kepemimpinan yang 
mampu mewakili lembaga di setiap forum. Dana harus dialokasikan pada 
proses advokasi dan kasus inisiatif yang berdampak besar. Stakeholder 
merupakan sesuatu yang harus didekati dengan menggunakan pendekatan 
yang berbeda antar stakeholder. 

3. Evaluasi terhadap hasil lembaga, maupun penghitungan dampak fungsi 
lembaga perlu dilakukan secara kontinu, baik dilakukan secara independen 
maupun dengan menggunakan pihak lain. 

Diharapkan dengan berbagai langkah perubahan tersebut, komisi dapat 
memiliki standar internasional yang mampu memimpin wilayah Selatan 
dalam beberapa tahun mendatang.
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Bab I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
JABATAN RANGKAP khususnya yang terjadi antara pengurus induk perusahaan 
dengan pengurus anak perusahaan adalah salah satu cara bagi induk perusahaan 
untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan anak perusahaannya. Jabatan 
Rangkap seringkali dilakukan mengingat anak perusahaan adalah subyek hukum 
yang mandiri, sehingga induk perusahaan tidak dapat terlibat secara langsung 
dalam pengambilan keputusan di anak perusahaan.

Jabatan rangkap kerap terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
dimana Kuasa Pemegang Sahamnya adalah Menteri Keuangan (Menkeu) 
serta Menteri Negara BUMN. Hekinus Manao selaku Inspektur Jenderal 
Kementrian Keuangan (Irjen Kemenkeu) menyatakan, tidak sedikit 
perusahaan pelat merah yang beririsan dengan kepentingan ekonomi nasional 
maupun kepentingan pemerintah secara langsung. 

Kemenkeu juga punya kepentingan terhadap BUMN-BUMN yang sering 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan negara, mulai BUMN yang memiliki 
transaksi mata uang asing yang cukup besar hingga BUMN yang masih 
merugi. Berdasarkan hal-hal tersebut, Kemenkeu memandang penting untuk 
menempatkan pejabatnya di BUMN agar pihaknya dapat memantau berbagai 
kebijakan yang akan dibuat secara langsung. 

Selain penempatan di BUMN, jabatan rangkap pun dilakukan di perusahaan 
swasta yang juga punya pengaruh terhadap Kemenkeu. Hekinus Manao juga 
tidak memungkiri bahwa ketidakberesan yang terjadi akibat penempatan pejabat 
Kementrian di pos Komisaris menjadi perhatian Kemenkeu. Oleh karena itu 
beliau berpendapat fungsi kontrolnya juga butuh pengaturan yang lebih jelas1.

Jabatan rangkap juga terjadi pada Direksi BUMN yang memiliki anak perusahaan 
dan menjadi Komisaris pada anak perusahaan tersebut. Beberapa contoh 

1 ”Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Draft Pedoman Pengawasan Persaingan Usaha di 
Sektor Telekomunikasi”, (http://www.gatra.com/artikel.php?id=127607),  14 Agustus 2007.
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rangkap jabatan antara lain yaitu Karen Agustiawan yang merangkap jabatan 
sebagaI yang Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) dan sebagai Komisaris 
Utama pada PT. Nusantara Regas (perusahaan patungan PT Pertamina (Persero) 
dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero)); dan Rinaldi Firmansyah yang 
merangkap jabatan sebagai Direktur Utama PT. Telekomunikasi Indonesia 
(Persero), Tbk dan Komisaris Utama PT. Telekomunikasi Seluler.

Dalam prakteknya, jabatan rangkap tetap terjadi walaupun tindakan tersebut 
dilarang oleh ketentuan perundang-undangan baik yang secara umum diatur 
dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maupun yang secara khusus 
diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 
Milik Negara. 

Larangan tersebut diberlakukan mengingat jabatan rangkap berpotensi 
menimbulkan benturan kepentingan, yaitu keadaan dimana terdapat konflik 
antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi 
pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta karyawan 
perusahaan, dan juga berpotensi menghambat persaingan usaha yang sehat.

Pada esensinya, rangkap jabatan dilarang dalam rangka mencegah terjadinya 
pertukaran informasi dan atau kerjasama kolusif antar pelaku usaha yang 
saling bersaing yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya secara 
substansial persaingan di pasar dan memiliki dampak praktek monopolisasi 
atau merugikan bagi perkembangan perekonomian2.

Banyak dari kalangan usaha yang menentang larangan jabatan rangkap. Salah 
satu pendapat yang kontra terhadap larangan jabatan rangkap adalah Eddy 
Sugito sewaktu menjabat sebagai Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek 
Indonesia. Beliau berpendapat bahwa peraturan KPPU yang melarang jabatan 
rangkap Komisaris dan atau Direktur oleh individu dalam dua perusahaan 
berbeda, sebagai sesuatu yang justru membatasi dan tidak efisien. 

Jabatan rangkap adalah hal yang wajar-wajar saja. Apalagi jabatan rangkap 
dalam grup justru akan menyelaraskan dengan misi perusahaan holding. 
Dengan jabatan rangkap justru terjadi efisiensi dalam tubuh perusahaan 
dalam grup. Terlebih pada perusahaan holding, jabatan rangkap justru akan 
menyeragamkan misi dan target yang ingin diraih3.

Dalam bidang pasar modal, Robinson Simbolon selaku Kepala Biro Perundang-
undangan dan Bantuan Hukum Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan (Bapepam-LK), berpendapat bahwa Aturan IX.E.1 tentang transaksi 
afiliasi dan benturan kepentingan bisa menyampingkan aturan KPPU dengan 
menggunakan prinsip hukum lex spesialis derogat lex generalis. 

2 Ibid.
3 ”BEI nilai larangan rangkap jabatan tidak efisien”, (http://www.detikfinance.com), diakses 17 Maret 2010.
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Lebih lanjut, Dr. Ahmad Fuad Rahmany selaku Ketua Bapepam-LK 
menyampaikan bahwa Bapepam-LK memiliki aturan yang menghindari 
persaingan usaha yang tidak sehat, namun dengan cara dan perspektif yang 
berbeda sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tersebut. 

Dalam peraturan tersebut khususnya angka 2 dinyatakan, jika suatu transaksi 
dimana seorang Direktur, Komisaris, Pemegang Saham utama atau pihak 
terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama mempunyai 
benturan kepentingan, maka transaksi dimaksud terlebih dahulu harus 
disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang 
diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 
sebagaimana diatur dalam peraturan. Persetujuan mengenai hal tersebut 
harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil4.

Terkait dengan jabatan rangkap, setidaknya terdapat dua Putusan KPPU 
yang terkait dengan hal tersebut, yaitu Putusan KPPU Perkara Nomor 05/
KPPU-L/2002 dan Putusan KPPU Perkara Nomor 01/KPPU-L/2003. Putusan 
pertama terkait dengan jabatan rangkap yang dilakukan oleh perusahaan swasta 
yang bergerak dalam bidang perfilman, dimana jabatan rangkap tidak dihukum 
karena unsur persaingan usaha tidak sehat tidak terbukti. Putusan kedua terkait 
dengan jabatan rangkap yang dilakukan oleh BUMN yang bergerak di industri 
jasa penerbangan, dimana jabatan rangkap dinyatakan terbukti, namun tidak 
dihukum meskipun unsur persaingan usaha tidak sehat terbukti.     

Mencermati aturan dan praktek jabatan rangkap yang dilematis,  Penulis 
tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai efektivitas larangan jabatan 
rangkap khususnya dalam lingkup BUMN dengan melakukan studi kasus 
terhadap kedua Putusan KPPU sebagaimana diuraikan di atas.

B. PERUMUSAN MASALAH
Bahwa berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, 
Penulis merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana efektivitas kebijakan mengenai larangan jabatan rangkap bagi 
BUMN?

2. Bagaimana efektivitas pengaturan dan penerapan sanksi  pelanggaran 
jabatan rangkap?

C. TUJUAN PENULISAN
Sejalan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penulisan ini 

4   ’’Bapepam Rangkap Jabatan Sah-Sah Saja’’,  (http://www.kontan.co.id/index.php/ investasi/news/32315), 
diakses 17 Oktober 2010.
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adalah:

1. Untuk mengetahui dan menguji efektivitas kebijakan mengenai larangan 
jabatan rangkap bagi BUMN.

2. Untuk mengetahui dan menguji efektivitas pengaturan dan penerapan 
sanksi  pelanggaran jabatan rangkap.

D. SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yaitu BAB I tentang Pendahuluan, 
BAB II tentang Tinjauan Literatur dan Metode Penelitian, BAB III tentang 
Analisa dan BAB IV tentang Kesimpulan dan Saran. 

BAB I  terdiri dari 4 (empat) sub bab yaitu Latar Belakang Masalah, 
Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II  terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu Tinjauan Literatur dan Metode 
Penelitian. Sub bab Tinjauan Literatur yang mengemukakan 
mengenai beberapa ketentuan dan peraturan terkait dengan jabatan 
rangkap.   

BAB III  memuat analisis mengenai pokok permasalahan dengan melakukan 
studi kasus dan menguji hasilnya terhadap efektivitas pengaturan 
jabatan rangkap  di BUMN ditinjau dari regulasi dan praktek.

BAB IV  merupakan bagian penutup yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu 
Kesimpulan dan Saran.
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Bab II
TINJAUAN LITERATUR DAN

METODE PENELITIAN

A. TINJAUAN LITERATUR
Dalam melakukan analisis, Penulis melakukan tinjauan terhadap beberapa 
literatur yang terdiri atas ketentuan peraturan perundang-undangan, 
Peraturan KPPU dan Putusan KPPU terkait dengan jabatan rangkap sebagai 
berikut:

(1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999)

Dalam Pasal 1 huruf e UU No. 5/1999 dinyatakan bahwa yang dimaksud 
dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, 
baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan 
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, 
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Terkait dengan jabatan rangkap, Pasal 26 UU No. 5/1999 menyatakan 
bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris 
dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap 
menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan–
perusahaan tersebut:

a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau

b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau

c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa 
tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 
atau persaingan usaha tidak sehat.

Selanjutnya dalam bagian Penjelasan Pasal 26 huruf b dinyatakan perusahaan-
perusahaan memiliki keterkaitan yang erat apabila perusahaan-perusahaan 
tersebut saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses 
produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran.
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Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU No. 5/1999, Komisi berwenang menjatuhkan 
sanksi atas setiap pelanggaran termasuk larangan rangkap jabatan berupa 
tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan 
Undang-undang ini. Pada ayat 2 dijelaskan lebih lanjut bahwa tindakan 
administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau

b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau

c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti 
menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha 
tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau

d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi 
dominan; dan atau

e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan 
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau

f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau 

g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima 
miliar rupiah).

Selain sanksi administratif, berdasarkan Pasal 48 ayat 2 UU No. 5/1999, 
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 Undang-undang ini dapat diancam 
pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), 
atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

(2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 
(UU No. 19/2003)

Ketentuan mengenai larangan jabatan rangkap bagi Direksi BUMN diatur 
dalam Pasal 25 UU No. 19/2003 untuk BUMN yang berbentuk Persero, 
dan Pasal 53 untuk BUMN yang berbentuk Perum. Kedua pasal tersebut 
menyebutkan bahwa Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap 
sebagai:

a.  anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha 
milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan 
kepentingan;

b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga 
pemerintah pusat dan daerah; dan/atau

c.  jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Ketentuan mengenai larangan jabatan rangkap juga berlaku untuk Komisaris 
BUMN yang berbentuk Persero sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU No. 
19/2003, dan bagi Dewan Pengawas BUMN yang berbentuk Perum. Kedua 
pasal tersebut menyatakan bahwa Anggota Komisaris maupun Anggota 
Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha 
milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan 
kepentingan; dan/atau

b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/
MBU/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha 
Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2006 tentang Pedoman Pengangkatan 
Anggota Direksi Dan Anggota Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha 
Milik Negara.

Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf a Calon Komisaris Anak Perusahaan BUMN, 
dapat berasal dari Anggota Direksi BUMN yang bersangkutan. Ketentuan ini 
justru bertentangan dengan UU No. 19/2003 yang seharusnya menjadi acuan 
bagi penyusunan Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota 
Komisaris Anak Perusahaan BUMN ini. Dengan adanya Pasal 7 ayat 2 huruf a 
tersebut, membuka peluang terjadinya jabatan rangkap antara Direksi BUMN 
dengan Komisaris anak perusahaan BUMN yang berpotensi mengakibatkan 
terjadinya benturan kepentingan di antara induk dan anak perusahaan.   

(4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2009 Tentang 
Pedoman Jabatan Rangkap Sesuai Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasal 26)

Berdasarkan Pasal 35 huruf f UU No. 5/1999, tugas Komisi meliputi 
penyusunan pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. 
5/1999. Salah satu pedoman yang diterbitkan oleh KPPU adalah pedoman 
tentang jabatan rangkap yang memberikan penjelasan yang lebih mendalam 
terkait dengan ketentuan Pasal 26 UU No. 5/1999. Jabatan rangkap 
(interlocking directorate) umumnya timbul akibat adanya keterkaitan 
keuangan dan kepemilikan saham. 

Jabatan rangkap dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu penguasaan 
secara horizontal, vertikal dan konglomerasi. Jabatan rangkap secara 
horizontal dalam dua perusahaan yang bersaing (direct interlock) berpotensi 
menghambat persaingan usaha jika melahirkan pembentukan strategi bersama 
terkait harga, alokasi pasar, dan penetapan jumlah produksi. Sementara 
jabatan rangkap secara vertikal mengakibatkan integrasi vertikal kegiatan 
yang menghambat persaingan pada setiap levelnya. Selain jabatan rangkap 
secara horizontal dan vertikal, jabatan rangkap ini juga berpotensi penguasaan 
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pasar atau  konglomerasi.

Berdasarkan Pedoman Pasal 26, diketahui bahwa terdapat ketentuan-
ketentuan lain dalam UU No. 5/1999 yang erat kaitannya dengan ketentuan 
pasal tersebut sebagai berikut:

a. Pasal 26 huruf a yaitu jabatan rangkap secara horizontal dalam satu 
pasar bersangkutan yang sama, berkaitan erat dengan beberapa perjanjian 
horizontal yang menghambat persaingan, yaitu Pasal 4 (Oligopoli), Pasal 
5 (Penetapan Harga), Pasal 7 (predatory pricing), Pasal 9 (Pembagian 
Wilayah), Pasal 10 (Pemboikotan), Pasal 11 (Kartel), Pasal 17 (Monopoli).

b. Pasal 26 huruf b yaitu jabatan rangkap secara vertikal dalam rangkaian 
hulu-hilir dan atau proses produksi dan distribusi memiliki relevansi 
dengan beberapa pasal, yaitu Pasal 8 (Penetapan Harga Jual Beli Kembali), 
Pasal 14 (Integrasi Vertikal) dan Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) .    

c. Pasal 26 huruf c mengindikasikan larangan jabatan rangkap antar 
perusahaan yang dapat mengakibatkan penguasaan pasar, yang erat 
kaitannya dengan Pasal 19 (Penguasaan Pasar), Pasal 25 (Posisi Dominan) 
dan Pasal 27 (Pemilikan Saham).   

Berdasarkan BAB VI yang merupakan Bab Penutup pada Pedoman Pasal 
26, ketentuan Pasal 26  UU No.5/1999 dinyatakan memiliki sifat Rule of 
Reason karena Jabatan Rangkap sangat berpotensi mengakibatkan terjadinya 
hambatan persaingan yang sehat dan berpotensi mendorong terjadinya 
penguasaan pasar. Rule of reason merupakan salah satu pendekatan yang 
digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku bisnis 
melanggar undang-undang, disamping pendekatan lainnya yaitu Per se Ilegal .   

Pendekatan Rule of Reason adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh 
lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat 
perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu 
perjanjian atau kegiatan usaha tersebut bersifat menghambat atau mendukung 
persaingan. Sementara, pendekatan Per se Illegal adalah menyatakan setiap 
perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai illegal, tanpa pembuktian 
lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan 
usaha tersebut5. 

B. METODE PENELITIAN
Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang 
membandingkan Putusan KPPU Perkara Nomor 05/KPPU-L/2002  (Putusan 
Cineplex) dengan Putusan KPPU Perkara Nomor 01/KPPU-L/2003 (Putusan 

5 Hukum Persaingan Usaha, Antara Teks & Konteks, Bab III, Penerapan Pendekatan “Per se Illegal” 
dan “Rule of Reason” Dalam Hukum Persaingan, (Jakarta: Oktober 2009), hal. 55.
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Garuda). Berdasarkan hasil studi kasus tersebut, Penulis selanjutnya 
melakukan pengujian terhadap efektivitas penerapan atas larangan jabatan 
rangkap dengan menggunakan metode perbandingan terhadap peraturan 
perundang-undangan terkait dengan praktek di lapangan.

Dalam mengumpulkan teori-teori dan fakta-fakta sebagai bahan analisis 
dalam penulisan penelitian ini, Penulis telah melakukan studi kepustakaan 
yang diperoleh dari berbagai sumber berupa ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia maupun tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan 
dengan materi penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan argumentatif untuk memberikan 
gambaran secara komprehensif mengenai efektivitas kebijakan mengenai 
larangan jabatan rangkap bagi BUMN dan efektivitas pengaturan dan 
penerapan sanksi  pelanggaran jabatan rangkap.
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Bab III
ANALISIS

A. Tinjauan Putusan KPPU Perkara Nomor 05/KPPU-L/2002 
tertanggal 1 April 2003 (Putusan Cineplex)
Dalam perkara ini, KPPU telah melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran 
terhadap Pasal 14 (Integrasi vertikal), Pasal 15 (Perjanjian Tertutup), Pasal 
17 (Monopoli), Pasal 18 (Monopsoni), Pasal 19 huruf d (Diskriminasi), Pasal 
25 (Penyalahgunaan Posisi Dominan), Pasal 26 (Jabatan Rangkap), Pasal 27 
(Pemilikan Saham), dan Pasal 28 (Pengambilalihan Saham) UU No. 5/1999 
terkait dengan jasa pendistribusian dan penayangan film impor MPA (Motion 
Picture Association) di bioskop Indonesia yang diduga dilakukan oleh: 

1. Terlapor I, PT Camila Internusa Film

2. Terlapor II, PT Satrya Perkasa Esthetika Film

3. Terlapor III, PT Nusantara Sejahtera Raya

Terlapor I, PT Camila Internusa Film dan Terlapor II, PT Satrya Perkasa 
Esthetika Film adalah perusahaan importir dan distributor film MPA, 
sedangkan PT Nusantara Sejahtera Raya merupakan perusahaan yang 
bergerak dalam bidang perbioskopan (pemilik bioskop-bioskop yang 
tergabung dalam Group 21). Ketiga perusahaan ini merupakan perusahaan 
swasta nasional dimana kegiatan usaha Terlapor I dan Terlapor II berada 
dalam pasar bersangkutan yang sama dan memiliki  keterkaitan yang erat 
dalam bidang dan atau jenis usaha perfilman dengan Terlapor III.

Bahwa susunan pemegang saham, Direksi dan Komisaris ketiga Terlapor 
tersebut pada saat perkara diperiksa adalah sebagai berikut: 

a. Terlapor I, PT Camila Internusa Film dimiliki oleh pemegang saham yaitu 
Sunaryo (50%) dan Sularno (50%), dengan susunan kepengurusan yaitu 
Harris Lasmana (Direktur Utama), Sunaryo (Direktur), Sularno (Direktur), 
Prapti Rahayu (Komisaris).  

b.  Terlapor II, PT Satrya Perkasa Esthetika Film dimiliki oleh pemegang 
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saham yaitu Jimmy Herjanto Darmasasmita (50%) dan Ruben Muljadi 
(50%), dengan susunan kepengurusan Jimmy Herjanto Darmasasmita 
(Direktur Utama), Prapti Rahayu (Direktur), Arief Purnama (Komisaris 
Utama), Ruben Muljadi (Komisaris).

c. Terlapor III, PT Nusantara Sejahtera Raya dimiliki oleh pemegang saham 
yaitu PT Harkatjaya Bumipersada (80%) dan PT Adi Pratama Nusantara 
(20%), dengan susunan pengurus Harris Lasmana (Direktur Utama), 
Suryo Suherman (Direktur), Tri Rudy Anitio (Direktur), Lakshmi Harris 
Lasmana (Komisaris Utama), Melia Suherman (Komisaris) dan Arif 
Suherman (Komisaris). Selain itu Terlapor III juga merupakan pemilik 
saham mayoritas di 8 (delapan) perusahaan perbioskopan, termasuk di 
PT Intra Mandiri (98%) dan PT Wedu Mitra (70%). 

Selain berdasarkan susunan kepengurusan ketiga Terlapor tersebut, KPPU 
juga menemukan fakta bahwa Harris Lasmana menjabat sebagai Direktur 
Utama pada PT Camila Internusa Film (Terlapor I), Direktur Utama pada 
PT Nusantara Sejahtera Raya (Terlapor III), Direktur Utama pada 2 (dua) 
perusahaan bioskop Group 21, dan Komisaris Utama sebuah perusahaan 
distributor film yaitu PT Indo Ika Mandiri.

Selain itu, pada saat yang bersamaan, Harris Lasmana juga menjabat sebagai 
Komisaris di 2 (dua) perusahaan bioskop Group 21 dan Direktur di 8 
(delapan) perusahaan perusahaan bioskop Group 21. Perusahaan bioskop 
Group 21 tersebut merupakan anak perusahaan PT Nusantara Sejahtera 
Raya (Terlapor III).

Sementara Suryo Suherman menjabat sebagai Direktur pada PT Nusantara 
Sejahtera Raya (Terlapor III) dan pada saat yang sama juga menjabat sebagai 
Komisaris Utama di 9 (sembilan) perusahaan bioskop Group 21 milik PT 
Nusantara Sejahtera Raya (Terlapor III).

Disamping itu, Jimmy Herjanto Darmasasmita yang merupakan Direktur 
Utama PT Satrya Perkasa Esthetika Film (Terlapor II), juga menjabat sebagai 
Direktur Utama di 2 (dua) perusahaan bioskop Group 21 dan Direktur di 6 
(enam) perusahaan bioskop Group 21 yang notabene adalah anak perusahaan 
PT Nusantara Sejahtera Raya (Terlapor III). 

 Selain ketiga orang tersebut, jabatan rangkap juga dilakukan oleh Prapti 
Rahayu yang menjabat sebagai Komisaris Utama pada PT Camila Internusa 
Film (Terlapor I) dan sebagai Direktur pada PT Satrya Perkasa Esthetika Film 
(Terlapor II). Namun jabatan rangkap yang dilakukan oleh Prapti Rahayu 
tidak dipertimbangkan di dalam Putusan. 

Bahwa pada saat proses pemeriksaan masih berlangsung, dikemukakan fakta 
bahwa Harris Lasmana dan Suryo Suherman masing-masing mengundurkan 
diri dari jabatan Direksi dan Komisaris di beberapa perusahaan yang memiliki 
keterkaitan erat dalam bidang pendistribusian dan penayangan film. 
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Dari kedua perusahaan bioskop Group 21, Harris Lasmana mengundurkan 
diri dari jabatan Komisaris dan dari 8 (delapan) perusahaan perusahaan 
bioskop Group 21, Harris Lasmana mengundurkan diri dari jabatan Direktur 
di 4 (empat) perusahaan diantaranya. Ia pun mengundurkan diri dari 
jabatannya sebagai Komisaris Utama di PT Indo Ika Mandiri.

Sedangkan dari 9 (sembilan) perusahaan bioskop Group 21 milik PT 
Nusantara Sejahtera Raya (Terlapor III), Suryo Suherman mengundurkan diri 
dari jabatannya sebagai Komisaris Utama di 4 (empat) perusahaan bioskop 
Group 21. Majelis Komisi yang memutus perkara ini menilai bahwa tindakan 
tersebut patut dicatat sebagai suatu itikad baik untuk mengurangi potensi 
penyalahgunaan perangkapan jabatan. 

Namun demikian, tindakan pengunduran diri tersebut masih dalam lingkup 
jabatan Direksi dan Komisaris di anak-anak perusahaan bioskop Group 21 
yang dimiliki oleh PT Nusantara Sejahtera Raya (Terlapor III) saja. Dalam 
kenyataannya, Harris Lasmana dan Suryo Suherman masih memiliki jabatan 
rangkap di beberapa anak perusahaan bioskop Group 21 lainnya. Selain 
itu, tidak ada fakta yang menunjukan adanya pengunduran diri dari posisi 
jabatan rangkap yang dilakukan oleh Harris Lasmana yang menjabat baik 
sebagai Direktur Utama pada PT Camila Internusa Film (Terlapor I) maupun 
Direktur Utama PT Nusantara Sejahtera Raya (Terlapor III). 

Demikian pula halnya dengan Jimmy Herjanto Darmasasmita yang tetap 
menjabat sebagai Direktur Utama PT Satrya Perkasa Esthetika Film (Terlapor 
II) dan Direktur Utama 2 (dua) perusahaan bioskop Group 21 dan Direktur di 
6 (enam) perusahaan bioskop Group 21 milik PT Nusantara Sejahtera Raya 
(Terlapor III). Disamping itu Prapti Rahayu pada saat perkara ini diputus tetap 
menjabat sebagai Komisaris Utama pada PT Camila Internusa Film (Terlapor 
I) dan sebagai Direktur pada PT Satrya Perkasa Esthetika Film (Terlapor II).

Dalam Putusannya, KPPU menyatakan, bahwa Harris Lasmana dan Suryo 
Suherman menduduki jabatan rangkap pada jabatan-jabatan strategis di 
beberapa perusahaan importir film dan atau perusahaan bioskop yang hal 
ini berpotensi besar untuk timbulnya praktek monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya periode 
pemeriksaan, Majelis Komisi belum menemukan cukup bukti untuk 
menyatakan perangkapan jabatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli dan persaingan tidak sehat sebagaimana dimaksud Pasal 26 UU 
No. 5 Tahun 1999.

Mengingat pembuktian Pasal 26 UU No. 5/1999 menggunakan pendekatan 
Rule of Reason, untuk menyatakan Terlapor melanggar pasal tersebut harus 
dibuktikan terlebih dahulu apakah tindakan tersebut dapat mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang 
dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat 
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persaingan usaha. Pembuktian yang sama juga dilakukan terhadap 7 
(tujuh) pasal lainnya, dimana Majelis Komisi berkesimpulan unsur dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan tidak sehat 
tersebut tidak terpenuhi. Dengan demikian, Majelis Komisi tidak mengenakan 
sanksi terhadap para Terlapor untuk pelanggaran terhadap 8 (delapan) pasal 
yang dituduhkan termasuk Pasal 26 mengenai Jabatan Rangkap.

Dalam Putusan Perkara ini, Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor 
I, Terlapor II dan Terlapor III tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 14 
(Integrasi vertikal), Pasal 15 (Perjanjian Tertutup), Pasal 17 (Monopoli), Pasal 
18 (Monopsoni), Pasal 19 huruf d (Diskriminasi), Pasal 25 (Penyalahgunaan 
Posisi Dominan), Pasal 26 (Jabatan Rangkap), dan Pasal 28 (Pengambilalihan 
Saham) UU No. 5/1999. Namun Majelis Komisi memutuskan Terlapor III 
terbukti melanggar ketentuan Pasal 27 UU No. 5/1999 (Pemilikan Saham) 
dan diperintahkan untuk mengurangi kepemilikan sahamnya di PT Intra 
Mandiri dan atau PT Wedu Mira dalam waktu 48 (empat puluh delapan) 
hari. Jika tidak, maka Terlapor III akan dikenakan hukuman denda sebesar 
Rp 1 Milyar yang disertai dengan denda keterlambatan.

 

B. Tinjauan Putusan KPPU Perkara Nomor 01/KPPU-L/2003 
tertanggal 4 Agustus 2003 (Putusan Garuda)
Dalam perkara ini, KPPU telah melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran 
terhadap Pasal 14 (Integrasi Vertikal), Pasal 15 ayat (2) (Perjanjian Tertutup), 
Pasal 17 (Monopoli), Pasal 19 huruf a, b dan d (Penguasaan Pasar), dan 
Pasal 26 huruf b (Jabatan Rangkap) UU No. 5/1999 dalam penerapan sistem 
reservasi dan booking tiket penerbangan pesawat, yang diduga dilakukan 
oleh Terlapor yaitu PT. (Persero) Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia 
(Garuda Indonesia). Garuda Indonesia merupakan salah satu BUMN 
berbentuk Persero yang bergerak dalam bidang angkutan udara komersial 
berjadwal maupun borongan untuk penumpang, barang dan pos dalam 
negeri dan luar negeri.

  PT Abacus Indonesia merupakan merupakan National Marketing 
Company dari Abacus Distribution System Pte. Ltd. di Indonesia. Garuda 
Indonesia memiliki saham baik di Abacus Distribution System Pte. Ltd. 
maupun di PT Abacus Indonesia. Pemegang saham PT. Abacus Indonesia 
adalah Garuda Indonesia sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dan 
Abacus Distribution System Pte. Ltd. sebesar 5% (lima persen). Dengan 
penguasaan saham mayoritas tersebut, Garuda Indonesia menempatkan dua 
orang Direksinya, yaitu Emirsyah Satar (Direktur Keuangan) dan Wiradharma 
Bagus Oka (Direktur Strategi dan Umum) sebagai Komisaris pada PT. Abacus 
Indonesia. Bahwa Emirsyah Satar dan Wiradharma Bagus Oka, baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama mengikuti beberapa kali rapat sinergi antara 
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Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia yang antara lain membahas 
mengenai dual access. 

Dual access merupakan sistem penyertaan sistem ARGA (Automated 
Reservation of Garuda Airways)  di dalam terminal Abacus, sehingga di dalam 
terminal Abacus terdapat dua sistem yaitu sistem ARGA yang digunakan oleh 
biro perjalanan wisata untuk melakukan reservasi tiket penerbangan domestik 
Garuda Indonesia dan sistem Abacus yang digunakan untuk reservasi tiket 
penerbangan internasional Garuda Indonesia.

Sistem Abacus merupakan salah satu bentuk CRS (Computerized Reservation 
System) yang digunakan oleh biro perjalanan wisata untuk melakukan 
reservasi dan booking tiket pesawat secara terkomputerisasi. Selain Abacus, 
penyedia jasa CRS yang dikenal di dunia adalah Amadeus, Axess, Galileo, 
Infiny, Sabre dan Worldspan. Kesepakatan mengenai dual access tersebut 
menghambat penyedia jasa CRS lainnya dalam memasarkan sistemnya karena 
dual access (yang di dalamnya terdapat sistem ARGA) hanya diberikan secara 
eksklusif kepada PT Abacus Indonesia. Alasan utama pemilihan CRS oleh 
biro perjalanan wisata adalah berdasarkan kemudahan mendapatkan akses 
untuk reservasi dan booking tiket penerbangan domestik Garuda Indonesia. 

Keberadaan Emirsyah Satar dan Wiradharma Bagus Oka sebagai Direksi 
Garuda Indonesia yang merangkap jabatan sebagai Komisaris PT. Abacus 
Indonesia menimbulkan benturan kepentingan karena kegiatan usaha 
Garuda Indonesia dan PT. Abacus Indonesia memiliki keterkaitan yang 
erat dalam bidang dan atau jenis usaha penerbangan dan reservasi tiket 
penerbangan. Benturan kepentingan tersebut terjadi pada saat Garuda 
Indonesia mengharuskan adanya Abacus Connection sebagai salah satu 
persyaratan untuk menjadi agen pasasi domestik Garuda Indonesia, sehingga 
mengakibatkan terhambatnya pemasaran sistem CRS lainnya selain Abacus 
di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur Direksi atau Komisaris suatu 
perusahaan yang pada waktu bersamaan merangkap menjadi Direksi 
atau Komisaris pada perusahaan lain sehingga mengakibatkan terjadinya 
persaingan usaha tidak sehat dalam pemasaran CRS pada biro perjalanan 
wisata. Dengan demikian, unsur-unsur dalam Pasal 26 UU No.5/1999 
terpenuhi. Namun demikian, KPPU tidak menjatuhkan sanksi terhadap 
pelanggaran Pasal 26 tersebut.

Dalam Putusan Perkara ini, Majelis Komisi memutuskan bahwa Garuda 
Indonesia sebagai Terlapor secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 
(Integrasi Vertikal), Pasal 15 ayat (2) (Perjanjian Tertutup) dan Pasal 26 huruf 
b (Jabatan Rangkap) UU No. 5/1999. Sedangkan untuk dugaan pealnggaran 
Pasal 17 (Monopoli) dan Pasal 19 huruf a, b dan d (Penguasaan Pasar) UU 
No. 5/1999, Terlapor dinyatakan tidak terbukti melanggar.    
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Adapun sanksi administratif yang dikenakan oleh Majelis Komisi adalah 
memerintahkan Garuda Indonesia untuk menghentikan integrasi vertikal 
berupa pembatalan perjanjian eksklusif dual access dengan PT. Abacus 
Indonesia, memerintahkan Garuda Indonesia untuk mencabut persyaratan 
Abacus Connection dalam penunjukan keagenan pasasi dalam negeri dan 
menghukum Garuda Indonesia untuk membayar denda administratif sebesar 
Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Jika ditelaah, hukuman tersebut hanya merupakan sanksi bagi pelanggaran 
terhadap Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (2) UUNo.5/1999 saja. Namun Majelis 
Komisi tidak mengenakan sanksi secara khusus terhadap pelanggaran Pasal 
26 UU No. 5/1999 meskipun pasal tersebut terbukti dilanggar oleh Garuda 
Indonesia. 

C. Analisis Efektivitas Pengaturan Jabatan Rangkap di BUMN 
berdasarkan Tinjauan terhadap Putusan KPPU, Regulasi dan 
Praktek  
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Badan Usaha yang seluruh atau 
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan6. Berdasarkan 
Pasal 9 UU N0. 19/2003, BUMN terdiri dari Persero dan Perum.

Yang dimaksud dengan Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut adalah 
BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam 
saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) 
sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya 
mengejar keuntungan7. Sedangkan yang dimaksud dengan Perusahaan 
Umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan 
tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa 
penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar 
keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan8.  

Sebagaimana halnya perseroan terbatas pada umumnya, BUMN yang 
berbentuk Persero memiliki organ Persero yang terdiri dari Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi. Sedangkan organ Perum 
terdiri dari Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas. Komisaris adalah organ 
Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat 
kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero9. Direksi 
adalah organ BUMN (baik Persero maupun Perum) yang bertanggung-jawab 

6 Indonesia, Undang-undang Tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 19 Tahun 2003, Pasal 1 
ayat (1).

7 Ibid, Pasal 1 ayat (2).
8 Ibid, Pasal 1 ayat (4).
9 Ibid, Pasal 1 ayat (7).
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atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili 
BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan10. Dewan Pengawas adalah 
organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat 
kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum11.

Berdasarkan Pasal 25, Pasal 33, Pasal 53 dan Pasal 62 UU No. 19/2003, 
Anggota Direksi, Komisaris maupun Dewan Pengawas dilarang memangku 
jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik 
daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan 
benturan kepentingan.

Maksud larangan perangkapan jabatan tersebut adalah agar organ BUMN 
baik yang berbentuk Persero maupun Perum benar-benar mencurahkan tenaga 
dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan 
pencapaian tujuan Persero/Perum serta menghindari timbulnya benturan 
kepentingan12. Namun demikian, dalam UU No. 19/2003 tersebut, tidak ada 
aturan secara eksplisit yang memuat konsekuensi atau sanksi jika ketentuan 
mengenai larangan jabatan rangkap sebagaimana diatur dalam keempat 
pasal tersebut dilanggar. 

Berdasarkan tinjauan terhadap kedua Putusan KPPU di atas, diperoleh 
gambaran bahwa larangan jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 UU No. 5/1999 berlaku baik bagi perusahaan swasta maupun 
perusahaan yang berbentuk BUMN. Dalam Putusan Cineplex, diketahui bahwa 
meskipun jabatan rangkap terbukti, namun jika tidak terbukti dampak terhadap 
persaingan usaha yang sehat, maka jabatan rangkap tersebut tidak melanggar 
ketentuan Pasal 26 UUNo.5/1999. Namun pada saat jabatan rangkap tersebut 
telah terbukti memberikan dampak terhadap persaingan usaha yang sehat, 
maka jabatan rangkap yang dilakukan tersebut melanggar ketentuan Pasal 26 
UU No. 5/1999 sebagaimana diuraikan dalam Putusan Garuda.

Pada pokoknya, kedua Putusan KPPU ini menggunakan pendekatan Rule 
of Reason yang memeriksa dan membuktikan terjadi atau tidak terjadinya 
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kedua Putusan 
tersebut juga mengisyaratkan bahwa dugaan terhadap pelanggaran Pasal 26 
UU No. 5/1999 memiliki kaitan erat dengan dugaan pelanggaran beberapa 
pasal lainnya, seperti integrasi vertikal, penguasaan pasar, monopoli dan 
penyalahgunaan posisi dominan. Kondisi jabatan rangkap sangat penting 
untuk dicermati karena  berpotensi mengakibatkan terjadinya pelanggaran 
terhadap pasal-pasal persaingan usaha lainnya.

Terkait dengan larangan jabatan rangkap di BUMN, ketentuan Pasal 26 UU 
No. 5 Tahun 1999 sejalan dengan ketentuan Pasal 25, Pasal 33, Pasal 53 dan 

10 Ibid, Pasal 1 ayat (9).
11 Ibid, Pasal 1 ayat (8).
12 Ibid, Penjelasan Pasal 25, Pasal 33, Pasal 53 dan Pasal 62.
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Pasal 62 UU No. 19/2003 sebagaimana telah diuraikan di atas. Pendekatan 
yang dilakukan terhadap Pasal 26 UU No. 5/1999 lebih kepada pembuktian 
adanya dampak terhadap persaingan usaha yang sehat, sementara pendekatan 
yang dilakukan terhadap pasal-pasal mengenai jabatan rangkap dalam UU 
No. 19/2003 adalah untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan. 
Namun di sisi lain, terdapat ketidak-konsistenan mengenai larangan jabatan 
rangkap dalam peraturan pelaksanaan UU No. 19/2003.  Dalam Pasal 7 ayat 
2 huruf a Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-
03/MBU/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN 
Nomor: PER-01/MBU/2006 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi 
Dan Anggota Komisaris Anak Perusahaan BUMN, diatur bahwa Calon 
Komisaris Anak Perusahaan BUMN, dapat berasal dari Anggota Direksi 
BUMN yang bersangkutan. Ketentuan ini justru bertentangan dengan UU 
No. 19/2003 karena membuka peluang terjadinya jabatan rangkap antara 
Direksi BUMN dengan Komisaris anak perusahaan BUMN yang berpotensi 
mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan di antara induk dan anak 
perusahaan.

Meskipun telah ada aturan yang mengatur mengenai larangan jabatan 
rangkap, namun dalam prakteknya, jabatan rangkap di beberapa BUMN 
dan anak perusahaannya masih terus berlangsung.  Untuk mengatasi hal 
tersebut, Mustafa Abubakar selaku Menteri Negara BUMN telah menerbitkan 
beberapa kebijakan untuk menghindari benturan kepentingan serta lebih 
menyehatkan tata kelola antara direksi dan komisaris di BUMN antara lain 
dengan membatasi Deputi dan Asisten Deputi untuk tidak menjabat sebagai 
Komisaris dibanyak BUMN. Prosesnya dilakukan secara bertahap dengan 
tujuan akhir Deputi dan Asisten Deputi hanya menjabat sebagai Komisaris 
pada satu BUMN saja. Kebijakan lain adalah larangan bagi Deputi dan Asisten 
Deputi untuk menjabat sebagai Komisaris pada BUMN yang bergerak pada 
sektor yang diurusnya13. 

Terkait dengan pengaturan dan penerapan sanksi pelanggaran jabatan 
rangkap dapat dicermati baik dari peraturan perundang-undangan yang 
berlaku maupun aplikasinya dalam kedua contoh Putusan KPPU sebagaimana 
telah diuraikan di atas.

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 5/1999 dan Pedoman Pasal 26,. Sanksi 
administratif yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran Pasal 26 UU No. 
5/1999 sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU No.5/1999 adalah:

1. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti 
menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 
dan atau merugikan masyarakat; dan/atau

13 ’’Menteri BUMN batasi deputinya rangkap jabatan Komisaris’’, (http://www.detikfinance.com/re
ad/2010/05/21/153920/1361651/4/menteri-bumn-batasi-deputinya-rangkap-jabatan-komisaris), 
diakses 20 Oktober 2010.



246

Efektifitas Pengaturan Jabatan Rangkap di BUMN

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 5 - Tahun 2011

2. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau

3. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1 Miliar dan setinggi-tingginya 
Rp 25 Miliar.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa KPPU 
berwenang untuk menghukum pihak yang melakukan rangkap jabatan 
untuk melepaskan satu atau beberapa jabatan rangkapnya yang terbukti 
telah mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha 
yang tidak sehat.  Namun jika ditinjau dari sudut UU No. 19/2003, tidak ada 
sanksi apapun yang dikenakan kepada Direksi/Komisaris yang melakukan 
jabatan rangkap di BUMN dengan perusahaan lain, baik BUMN, BUMD, 
badan usaha milik swasta dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan 
benturan kepentingan, maupun jabatan struktural dan fungsional lainnya 
pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah.  

Jika ditinjau dari Putusan Cineplex dan Putusan Garuda, kedua Putusan 
tersebut sama-sama tidak memberikan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 26 
UU No. 5/1999. Putusan Cineplex tidak memberikan sanksi karena unsur 
dampak jabatan rangkap yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan 
usaha tidak sehat tidak terbukti, meskipun jabatan rangkap baik secara 
horizontal maupun vertikal yang terjadi di antara ketiga Terlapor terbukti 
dilakukan setidaknya oleh 4 (empat) orang yang menjabat sebagai Direksi/
Komisaris di ketiga perusahaan tersebut.  Di sisi lain, Putusan Garuda juga 
tidak mengenakan sanksi secara khusus terhadap pelangaran Pasal 26 UU 
No. 5/1999 yang terbukti dilakukan oleh Garuda Indonesia selaku Terlapor. 
Sanksi terhadap Terlapor diberikan secara kumulatif dengan pelanggaran 
pasal-pasal lainnya yang juga terbukti.  

Dalam prakteknya, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan 
Komisaris untuk BUMN yang berbentuk Persero dilakukan oleh RUPS. 
Dalam hal Menteri Negara BUMN bertindak selaku RUPS, pengangkatan 
dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri. Untuk BUMN yang 
berbentuk Perum, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan 
Pengawas ditetapkan oleh Menteri Negara BUMN sesuai dengan mekanisme 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika terbukti terjadi jabatan 
rangkap yang mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan, maka 
merupakan kewenangan Menteri Negara BUMN untuk memerintahkan 
Direksi/Komisaris Persero atau Direksi/Dewan Pengawas Perum untuk 
mengundurkan diri dari salah satu atau lebih jabatan yang dirangkap. Kondisi 
ini menunjukkan bahwa rankap jabatan di BUMN lebih mengarah kepada 
masalah kebijakan.
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Bab IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Bahwa berdasarkan seluruh uraian hasil analisis Penulis tersebut diatas maka 
Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan mengenai larangan jabatan rangkap bagi BUMN sebagaimana 
diatur dalam UU No. 5/1999 maupun UU No. 19/2003 belum sepenuhnya 
berlaku efektif untuk mencegah terjadinya jabatan rangkap di BUMN 
yang berpotensi mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat maupun terjadinya benturan kepentingan. 
Hal ini juga terlihat dari inkonsistensi peraturan pelaksanaan UU No. 
19/2003 terkait dimungkinkannya rangkap jabatan Direksi BUMN sebagai 
Komisaris di anak perusahaan BUMN yang bersangkutan. 

2. Pengaturan dan penerapan sanksi  pelanggaran jabatan rangkap di 
BUMN baik dalam UU No. 5/1999 maupun UU No. 19/2003 belum 
efektif memberikan efek jera baik bagi pelaku jabatan rangkap maupun 
perusahaan terkait. Hal ini ditunjukkan dari tidak tegasnya hukuman 
KPPU khususnya dalam Putusan Garuda yang tidak memberikan sanksi 
secara khusus atas pelanggaran jabatan rangkap. Selain itu, dalam UU No. 
19/2003 juga tidak diatur mengenai mekanisme pemberian sanksi bagi 
jabatan rangkap karena hal tersebut tergantung pada kebijakan Menteri 
Negara BUMN.

     

B. SARAN
Berdasarkan Kesimpulan tersebut di atas maka Penulis memberikan saran 
kepada KPPU untuk:

1. Melakukan sosialisasi intensif terkait dengan Peraturan Komisi Nomor 7 
Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 26. Hal ini diperlukan dalam rangka 
memberikan pengertian yang mendalam mengenai rangkap jabatan yang 
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dilarang khususnya terhadap BUMN yang dalam prakteknya lazim 
melakukan jabatan rangkap. 

2. Melakukan monitoring terhadap jabatan rangkap yang dilakukan oleh 
beberapa BUMN yang berpotensi mengakibatkan praktek monopoli dan 
atau persaingan usaha tidak sehat.

3. Bersikap tegas dalam pembuktian dan pengambilan Putusan serta 
penjatuhan hukuman terhadap Perkara yang berkaitan dengan jabatan 
rangkap baik terhadap perusahaan swasta maupun BUMN.    

4. Memberikan masukan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah untuk 
menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai larangan jabatan rangkap 
di BUMN.
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