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Editorial

PUTUSAN KPPU merupakan salah sumber penting dalam Hukum 
Persaingan Usaha di tanah air. Putusan dalam rangka penciptaan 
lingkungan persaingan usaha yang sehat dalam bentuk menimbulkan 
efek jera menjadi bagian dari proses penegakan yang sejatinya tidak 
bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Sebagai negara 
hukum (rechstaat) yang menjunjung tinggi hukum (the law is supreme), 
proses pembuatan putusan dengan sendirinya harus didasarkan pada 
the right to dues process of law. Konsep due process dikaitkan dengan 
landasan menjunjung tinggi “supremasi hukum”, dalam menangani 
kasus-kasus persaingan harus berdasarkan pada prinsip “perlakuan” 
dan dengan “cara yang jujur” (fair manner) dan “benar”. Proses di 
mana semua pihak yang berperkara diselidiki dan diperiksa.

Wewenang KPPU terkait dengan putusan tercantum dalam pasal 36 
huruf (j), huruf (k) dan huruf (l). Dalam pasal 36 huruf (j) dijelaskan 
bahwa KPPU berhak untuk memutuskan dan menetapkan ada tidaknya 
kerugian di pihak pelaku usaha dan di masyarakat luas, huruf (k) 
memberikan kewenangan kepada KPPU untuk memberitahukan 
putusan yang sudah ditetapkan oleh Komisi kepada pelaku usaha yang 
diduga melakukan pelanggaran terhadap UU ini dan pasal 36 hururf (l) 
yang merupakan kewenangan KPPU menjatuhkan sanksi yang berupa 
tindakan administratif kepada pelaku usaha yang dijatuhi oleh putusan 
KPPU.

Namun apakah semua putusan KPPU yang memiliki kekuatan hukum 
secara otomatis bisa dieksekusi? Menurut Dr. Sukarmi SH. MH., 
putusan KPPU yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dimintakan 
penetapan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri. Paparan tentang KPPU 
sebagai lembaga yang dianggap superbodi karena melaksanakan 
penyidikan, penyelidikan dan membuat putusan tidak sepenuhnya benar 
ini ditulis oleh Dr. Sukarmi SH. MH. Dan dimuat dalam Bab I dengan 
judul Pelaksanaan Putusan Komisi Pengaws Persaingan Usaha.
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Edisi 7 Jurnal Persaingan ini juga memuat tulisan Prof. Dr. Ir. H. Ahmad 
Ramadhan Siregar, M.S. dengan judul Analisis Pemetaan Pertambangan 
Bauksit Ditinjau dari Aksi Akuisisi oleh PT. Aneka Tambang. Dalam 
tulisan ini, Ramadhan, berusaha mengungkap pentingnya perbaikan 
industri tambang bauksit masih berpotensi untuk dikembangkan 
mengingat terdapatnya keunggulan komparatif yang belum digunakan 
secara optimal. Keunggulan ini masih dapat  dioptimalkan secara 
maksimal agar memberikan keunggulan bagi pelaku usaha dan 
memperbaiki pemanfaatan sumber daya alam supaya dapat memberi 
keuntungan bagi semua pihak.Di sinilah menurut Ramadhan aksi 
merger yang dilakukan oleh PT Aneka Tambang terhadap PT Dwimitra 
Enggang Khatulistiwa merupakan tindakan strategis korporasi untuk 
memperkuat basis penguasaan di industri pertembangan. Merger yang 
dilakukan diharapkan dapat menguasai industri hulu karena korporasi 
memiliki strategi untuk membangun pabrik smelting pengolah bauksit 
menjadi alumina. Tindakan merger yang  dilakukan oleh PT Aneka 
Tambang merupakan strategi jangka panjang untuk membangun industri 
tambang dan pengolahannya. 

Bab III, Erwin Syahril SH., menyoroti masalah persekongkolan tender. 
Persekongkolan tender merupakan kasus yang paling banyak ditangani 
KPPU sejak tahun 2000. Sekitar 70 persen perkara KPPU berasal dari 
adanya dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 di bidang tender. 
Menuru Erwin, persekongkolan tender dapat dilakukan oleh para 
pelaku usaha mulai dari awal proses hingga ditetapkannya pemenang. 
Para pelaku usaha yang seharusnya bersaing secara terbuka, lebih 
memilih bersekongkol untuk menaikkan harga mendekati harga patokan 
sementara, menurunkan kualitas barang atau jasa. Bahkan yang lebih 
jauh adalah melakukan kolusi dengan pemilik pekerjaan tersebut. 
Proses yang kompetitif, dapat menghasilkan harga yang rendah, dapat 
memperoleh kualitas dan inovasi yang lebih baik serta waktu penyerahan 
yang tepat. Terjadinya persekongkolan tender akan merusak proses 
pengadaan itu sendiri. Persekongkolan akan merugikan masyarakat yang 
telah membayar pajak, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap 
proses yang kompetitif dan mengeliminasi sistem pasar.

Bab IV, Dr. Yoyo Ariffardhani, menganalisis prilaku Predatory Pricing 
yang diduga melanggar UU No. 5 tahun 1999. PREDATORY PRICING 
adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha 
dalam menjual produk dengan harga dibawah biaya produksi.Tujuan 
utama dari predatory pricing untuk menyingkirkan pelaku usaha 
pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi 
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menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Segera 
setelah berhasil membuat pelaku usaha pesaing keluar dari pasar dan 
menunda masuknya pelaku usaha pendatang baru, maka selanjutnya 
dia dapat menaikkan harga kembali dan memaksimalkan keuntungan 
yang mungkin didapatkan.

Isu-isu yang ditulis oleh komisioner ini tentu akan menjadi penambah 
wawasan yang sangat penting bagi kita untuk mengenal lebih dalam; 
bagaimana kegiatan persaingan usaha berkembang di tanah air. Selamat 
Membaca!
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ABSTRAKSI

PUTUSAN KPPU merupakan salah satu sumber penting dalam Hukum 
Persaingan Usaha di Indonesia karena merupakan bentuk implementasi 
terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Oleh karenanya, wajar jika ketentuan 
bahwa setiap putusan Komisi yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap harus dimintakan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri. Hal 
tersebut dapat diartikan bahwa kekuatan dan pelaksanaan putusan 
tersebut berada di bawah pengawasan Ketua Pengadilan negeri.

Mekanisme fiat eksekusi ini dapat menepis anggapan bahwa terlalu 
luasnya kewenangan yang dimiliki oleh KPPU atau biasa disebut 
sebagai lembaga yang super body. Namun dalam kenyataannya tidak 
semulus dan semudah yang diharapkan pelaksanaan terhadap putusan 
KPPU. Masih menyisakan berbagai permasalahan, untuk itu dalam 
tulisan ini akan dikaji apakah problematika baik yuridis maupun non 
yuridis pelaksanaan eksekusi dari putusan KPPU dan bagaimanakah 
pelaksanaan eksekusi putusan KPPU? 

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui problematika baik yuridis 
maupun non yuridis pelaksanaan eksekusi putusan KPPU, dan untuk 
mengetahui pelaksanaan eksekusi dari putusan KPPU dari segi yuridis 
karena KPPU bukanlah lembaga peradilan. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU memiliki 
kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan 
yang terkait dengan pelanggaran ketentuan UU ini dalam rangka 
penegakan hukum persaingan usaha. Namun dalam perjalanan selama 
ini, putusan-putusan yang telah ditetapkan oleh KPPU tidak dapat 
dilaksanakan sebagai mana mestinya karena terganjal oleh peraturan 
dalam UU tersebut. 

Dalam pasal 46 ayat (2) nyata-nyata disebutkan bahwa putusan yang 
dikeluarkan oleh KPPU harus dimintakan penetapan eksekusi kepada 
Pengadilan Negeri, upaya ini dirasakan kurang maksimal karena 
putusan KPPU tidak dapat langsung dieksekusi atau dilaksanakan dan 
tidak terdapat irah-irah sehingga putusan KPPU hanya di jadikan bukti 
awal penyidikan jika diajukan keberatan kepada PN. 

Selain terkait dengan pasal 46 ayat (2) tersebut, salah satu kelemahan 
lambannya eksekusi putusan KPPU karena organisasi di dalam KPPU 
sendiri yang tidak mempunyai upaya sita. Oleh karena tidak mempunyai 
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upaya sita, maka banyak terjadi putusan KPPU yang tidak dilaksanakan 
oleh pihak yang kalah dan KPPU tidak mempunyai kewenangan paksa 
untuk melaksanakan putusan tersebut. 

Hal paling penting yang harus segera diperbaiki untuk menanggulangi 
permasalahan lemahnya eksekusi putusan KPPU adalah perubahan 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Terutama hal yang terkait dengan 
penambahan kewenangan KPPU. Selain solusi yuridis tersebut perlunya 
dilakukan koordinasi dan komunikasi antara KPPU dengan Mahkawah 
Agung untuk menyelesaikan dan menyamakan persepsi pentingnya  
eksekusi putusan KPPU.



4

Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 7 - Tahun 2012

Bab I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
DALAM dunia usaha/bisnis dimana kekuatan modal dan 
korporasi memegang peranan sangat kuat dan penting untuk 
memutuskan dan memberikan peluang usaha bagi pelaku usaha, 
idealnya dilakukan dengan sebuah persaingan yang sehat dan 
wajar. Pelaku usaha berkompetisi dan berlomba secara adil 
sehingga tidak terjadi kegiatan monopoli dan kecurangan lain 
yang menguntungkan salah satu atau kelompok pelaku usaha 
yang nakal. Dengan adanya persaingan yang sehat dan wajar 
antar pelaku usaha diharapkan dapat tercapainya kesejahteraan 
rakyat yang meningkat, peluang yang sama bagi pelaku usaha, dan 
jumlah masyarakat atau konsumen yang besar mendapat prioritas 
dalam hal perlindungan konsumen.

Salah satu cita-cita reformasi tahun 1998 adalah penegakan hukum 
di segala bidang, mulai bidang politik, sosial, pemberantasan 
KKN, ekonomi, dan budaya. Kemajuan paling signifikan dalam 
penegakan hukum ekonomi salah satunya adalah dengan 
kemauan pemerintah mengatur pelaku usaha di bidang industri 
dan perdagangan dengan maksud untuk memberikan kesempatan 
dan peluang untuk bersaing secara sehat di antara pelaku usaha 
dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat. Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang tersebut adalah 
sebagai berikut1:

1 Pasal 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1999
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1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi 
ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat;

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan 
persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya 
kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha 
besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;

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

4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Untuk mewujudkan tujuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-
Undang No 5 Tahun 1999 tersebut, maka dibentuklah sebuah 
Komisi yang diatur juga dalam Bab VI Undang-Undang tersebut. 
Dari segi penegakan hukum, Undang-undang (UU) ini memiliki ciri 
khas yaitu dengan adanya keberadaan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan 
Penyelidikan, Penuntutan dan juga sekaligus sebagai Pengadilan 
sebagaimana diatur dalam pasal 35 dan pasal 46, selain daripada itu 
dalam UU ini juga diatur adanya perjanjian yang dilarang, kegiatan 
yang dilarang serta posisi dominan yang tentunya berdampak pada 
praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Dengan diaturnya kewenangan KPPU dalam UU ini, maka 
sebenarnya KPPU memliki kewenangan yang sangat luas terhadap 
segala tindakan pelanggaran pelaku usaha. KPPU tidak hanya 
mengawasi dan melakukan penilaian terhadap pelaku usaha, namun 
KPPU juga berwenang melakukan pemeriksaan2 dengan disertai 
alat-alat bukti pemeriksaan yang memadai3 sehingga dalam jangka 
waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini KPPU memiliki 
sebuah keputusan yang kemudian disebut dengan Keputusan Komisi 
sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap hukum 
persaingan usaha.

Sebagai perkembangan hukum persaingan, penegakan hukum 
persaingan tidak hanya terkait dengan hukum perdata, melainkan 
mengandung juga unsur-unsur pidana dan administrasi. Hal 
ini dikarenakan pelanggaran terhadap hukum persaingan akan 

2 Pasal 39 Undang-Undang No 5 Tahun 1999.
3 Pasal 42 Undang-Undang No 5 Tahun 1999.
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merugikan masyarakat secara luas dan umum, juga merugikan 
perekonomian negara. Oleh karena itu, KPPU berdasarkan 
UU ini hanya melakukan pengawasan dan penegakan hukum 
persaingan, sedangkan ranah hukum pidana bukan ranah 
kewenangan KPPU4.

Selama kurun waktu sejak lahirnya KPPU mulai tahun 2000 hingga 
tahun 2012, telah banyak perkara yang masuk ke KPPU dan 
diperiksa oleh KPPU berdasarkan kewajiban dan kewenangannya, 
sehingga banyak melahirkan putusan-putusan penting yang strategis 
bagi persaingan sehat di Republik Indonesia. KPPU menerima 
laporan dari berbagai pihak sebanyak 1.735 kasus, dan pada periode 
tersebut KPPU memeriksa 265 perkara. Beberapa contoh putusan 
KPPU yang dinilai strategis antara lain putusan tentang kartel sms 
yang dilakukan beberapa operator telepon selular, pembatalan 
penetapan tarif batas atas tiket pesawat oleh Asosiasi Angkutan 
Penerbangan Nasional (INACA), kasus Indomaret, kasus astro TV,  
kasus Carrefour, VLCC Pertamina, pembelian saham Indosat dan 
Telkomsel oleh perusahaan Temasek, pelanggaran  proses beauty 
contest dalam proyek pembangunan kilang LNG Donggi-Senoro. 
Dari banyaknya jumlah kasus yang masuk ke KPPU sebanyak 
89 perkara telah di putus oleh KPPU, 50 perkara diperkuat di 
Pengadilan Negeri dan 39 Perkara di batalkan oleh Pengadilan 
Negeri dan 50 putusan KPPU diperkuat oleh kasasi Mahkamah 
Agung5.

Sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh UU untuk mengawasi 
dan melakukan penegakan di bidang persaingan usaha, KPPU 
berhak memberikan putusan kepada pelaku usaha atau kegiatan 
usaha yang dinilai dapat merugikan pelaku usaha, masyarakat 
dan kepentingan umum. Namun pada kenyataannya, sanksi 
yang diputuskan oleh KPPU dan dijatuhkan kepada pelaku 
usaha yang dinyatakan melanggar UU No. 5 Tahun 1999, tidak 
dapat dilaksanakan sepenuhnya. Masih banyak kendala dan 
problematika baik secara normatif maupun secara praktis untuk 
pelaksanaan eksekusi putusan KPPU. Sebagaimana data yang ada 
bahwa dari sejumlah putusan KPPU masih banyak yang belum  
dapat dieksekusi.

4 Rencana strategis KPPU 2007-2012.
5 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fbe066cd3b4b
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B. PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang yang dkemukakan pada bab 
sebelumnya, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan 
ini adalah, sebagai berikut:

1. Apakah problematika baik yuridis maupun non yuridis 
pelaksanaan eksekusi dari putusan KPPU? 

2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan KPPU?

C. TUJUAN PENULISAN
1. Untuk mengetahui problematika baik yuridis maupun non 

yuridis pelaksanaan ekseklusi putusan KPPU; dan

2. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi dari putusan KPPU 
dari segi yuridis karena KPPU bukanlah lembaga peradilan.
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Bab II
TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TEORI
TERKAIT dengan pelaksanaan putusan, setiap putusan pengadilan 
selalu dimintakan eksekusi sebagai langkah pelaksanaan putusan. 
Definisi dari eksekusi itu sendiri adalah hal menjalankan putusan 
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap6. 
Putusan yang di eksekusi adalah putusan yang mengandung 
perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah 
uang atau pelaksanaan putusan hakim yang lainnya sedangkan 
pihak yang dikenai putusan tidak mau melaksanakan putusan 
tersebut, maka diperlukan upaya paksa dari pengadilan untuk 
melaksanakan putusan tersebut. Dalam setiap putusan yang 
dikeluarkan oleh pengadilan, putusan tersebut mempunyai 
kekuatan eksekutorial adalah dalam kalimat yang berbunyi “Demi 
Keadilan Dan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada hakikatnya, 
eksekusi adalah kewajiban dari pihak yang dikenai sanksi 
putusan untuk melaksanakan amar putusan yang dikeluarkan 
oleh pengadilan dan jika tidak dilaksanakan maka pengadilan 
mempunyai daya paksa untuk memaksa pihak yang dikenai 
putusan tersebut untuk melaksanakan putusan.

Dalam pelaksanaan eksekusi, terdapat beberapa asas yang perlu 
diperhatikan,  yaitu7:

1. Menjalankan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum 
yang tetap. Perkecualian dari asas yang pertama ini adalah: 

6 Makalah. Eksekusi dan lelang dalam hukum acara perdata, Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S. IP, 
M.Hum, Hakim Agung MARI.

7 M. Yahya Harahap, ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata, PT. Gramedia, 
Jakarta, 1989.
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a). Pelaksanaan putusan lebih dulu (Pasal 180 ayat 1 HIR); b). 
Pelaksanaan putusan provisi (Pasal 180 ayat 1 HIR); c). Akta 
perdamaian (Pasal 130 HIR); d). Eksekusi terhadap groose akte 
(Pasal 224 HIR).

2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela, putusan tidak 
dijalankan oleh pihak yang kalah baik sebagian maupun 
seluruhnya.

3. Putusan mengandung amar comdemnatoir, ciri indikator yang 
menentukan suatu putusan yang bersifat comdemnator yaitu dalam 
amar atau diktum putusan terdapat perintah yang menghukum 
pihak yang kalah.

4. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan 
(Pasal 195 ayat 1 HIR).

a. Ketua PN memerintah dan memimpin eksekusi.
b. Kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang 

ada pada ketua PN adalah secara ex officio.
c. Perintah eksekusi dikeluarkan ketua PN berbentuk surat 

penetapan.
d. Yang diperintahkan menjalankan eksekusi adalah panitera 

atau juru sita PN.

Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, 
maka putusan dibagi menjadi8:

1. Putusan Diklatoir. 

a. Yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu 
sebagai keadaan yang resmi menurut hukum.

b. Semua perkara voluntair diselesaikan dengan putusan 
diklatoir dalam bentuk penetapan atau bechikking.

c. Putusan diklatoir biasanya berbunyi menyatakan.
d. Putusan diklatoir tidak memerlukan eksekusi.
e. Putusan diklatoir tidak merubah atau menciptakan suatu 

hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum 
semata terhadap keadaan yang telah ada.

2. Putusan Konstitutif.

a. Suatu putusan yang menciptakan atau menimbulkan 
keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum yang 
sebelumnya.

8 http://advokatku.blogspot.com/2010/01/mengenal-macam-dan-jenis-putusan.html
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b. Putusan konstitutif selalu berkenaan dengan status hukum 
seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain.

c. Putusan konstitutif tidak memerlukan eksekusi.
d. Putusan konstitutif diterangkan dalam bentuk putusan.
e. Putusan konstitutif biasanya berbunyi menetapkan atau 

memakai kalimat lain yang bersifat aktif dan bertalian 
langsung dengan pokok perkara, misalnya memutuskan 
perkawinan dan sebagainya.

f. Keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak putusan 
memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Putusan Kondemnatoir.

a. Putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak 
untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada 
pihak lawan untuk memenuhi prestasi.

b. Putusan kondemnatoir terdapat pada perkara kontentius.
c. Putusan kondemnatoir selalu berbunyi menghukum dan 

memerlukan eksekusi.
d. Apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan 

dengan sukarela, maka atas permohonan tergugat putusan 
tersebut dapat dilakukan dengan paksa oleh pengadilan yang 
memutusnya.

e. Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan 
hukum yang tetap, kecuali dalam hal vitvoer baar bijvoorraad, 
yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun 
ada upaya hukum (putusan serta merta).

f. Putusan kondemnatoir dapat berupa penghukuman untuk (a) 
menyerahkan sesuatu barang, (b) membayar sejumlah uang, 
(c) melakukan suatu perbuatan tertentu, (d) menghentikan 
suatu perbuatan atau keadaan, (d) mengosongkan tanah atau 
rumah.

B. TINJAUAN YURIDIS
Dalam UU ini, disebutkan bahwa KPPU sebagai lembaga 
yang berwenang memutus perkara terkait dengan monopoli 
dan persaingan usaha tidak sehat dengan memberikan sanksi 
administratif atau putusan kepada pelaku usaha yang dinilai dapat 
merugikan masyarakat dan pelaku usaha lainnya. Putusan yang 
dikeluarkan oleh KPPU ini didasarkan pada ketentuan yang telah 
tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan 
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Pasal 43 ayat (3) UU ini dijelaskan bahwa KPPU berwenang untuk 
memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap 
UU ini dengan didahului dengan sebuah acara pemeriksaan. Artinya, 
KPPU berhak memutus sebuah bentuk usaha dan perilaku usaha 
apakah melanggar hukum persaingan usaha atau tidak.  

Putusan yang sudah ditetapkan oleh KPPU berdasarkan Pasal 43 
UU No. 5 Tahun 1999, putusan tersebut telah memiliki kekuatan 
hukum yang tetap, namun ada celah kosong berdasarkan Pasal 
46 ayat (2) yang menyatakan bahwa putusan KPPU yang sudah 
memiliki kekuatan hukum tetap tersebut harus dimintakan 
penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Hal ini memberikan 
celah kosong sehingga jika putusan KPPU tersebut belum atau tidak 
mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri maka putusan 
tersebut belum sah untuk dilakukan eksekusi. 

Permasalahan mendasar yang terjadi kemudian adalah putusan 
KPPU tersebut tidak terdapat irah-irah karena menurut Mahkamah 
Agung, lembaga KPPU bukanlah lembaga seperti lembaga peradilan 
lainnya. Pertimbangan awal KPPU memberikan irah-irah kepada 
putusan adalah pertimbangan teknis dan pertimbangan substansi9.

1. Pertimbangan teknis, agar putusan KPPU ketika diajukan ke 
Pengadilan untuk dieksekusi, putusan tersebut sudah tidak 
ada persoalan karena sudah ada irah-irah jadi hakim tinggal 
mengesahkan saja.

2. Pertimbangan substansi, mengenai persoalan keadilan. Kalau 
murni hukum persaingan itu adalah aspek ekonomi. Dengan 
memasukkan irah-irah, maka filosofi keadilan masuk dalam 
rumusan putusan.

Pertimbangan putusan KPPU dicantumkan irah-irah ini kemudian 
mendapat persoalan dari Mahkamah Agung. Menurut Mahkamah 
Agung, KPPU bukanlah lembaga peradilan. Yang dimaksud dengan 
lembaga peradilan adalah badan yang termasuk di dalam kekuasaan 
kehakiman sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain 
Peradilan Pajak yang muaranya pada PTUN dan Peradilan HAM 
yang kesemuanya bersumber pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar 
1945. Padahal di sisi lain, substansi dalam UU No. 5 Tahun 1999 
memasukkan unsur-unsur peradilan dengan adanya kewenangan 

9 http://hmibecak.wordpress.com/2010/05/26/tinjauan-yuridis-terhadap-kewenangan-luar-biasa-
komisi-pengawas-persaingan-usaha-kppu-dalam-memberikan-putusan/
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untuk memeriksa dan memutus suatu perkara persaingan usaha. Hal 
ini dapat dilihat dalam pasal 44 dan pasal 45 yang isinya berkaitan 
dengan peradilan.  

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, sebenarnya KPPU memiliki 
kewenangan yang sangat besar terkait dengan aspek sanksi 
administratif. Dalam pasal 44 ayat (4) dijelaskan bahwa putusan 
tersebut jika tidak dijalankan oleh pelaku usaha maka KPPU berhak 
menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan 
penyidikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku, hal ini menunjukkan bahwa terdapat aspek pidana karena 
pada akhirnya putusan KPPU harus diserahkan kepada penyidik, 
dan diperkuat lagi di pasal 44 ayat (5) jika putusan KPPU tersebut 
merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk 
melakukan penyidikan. 
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Bab III
PEMBAHASAN

A. PROBLEMATIKA PUTUSAN KPPU
WEWENANG KPPU yang terbesar terkait dengan putusan KPPU 
tercantum dalam pasal 36 huruf (j), huruf (k) dan huruf (l). Dalam 
pasal 36 huruf (j) dijelaskan bahwa KPPU berhak untuk memutuskan 
dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha dan di 
masyarakat luas, huruf (k) memberikan kewenangan kepada KPPU 
untuk memberitahukan putusan yang sudah ditetapkan oleh Komisi 
kepada pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap 
UU ini dan pasal 36 hururf (l) yang merupakan kewenangan KPPU 
menjatuhkan sanksi yang berupa tindakan administratif kepada 
pelaku usaha yang dijatuhi oleh putusan KPPU.

Jika kita melihat sekilas dari kewenangan yang dimiliki oleh KPPU 
berdasarkan pasal 36 tersebut maka akan terlihat bahwa KPPU 
memiliki kewenangan yang begitu besar dan kuat, namun jika 
ditelaah lebih lanjut, wewenang yang begitu besar ini tetap memiliki 
kelemahan, terutama dalam hal eksekusi putusan. Sebenarnya perlu 
dijadikan perhatian bahwa semua putusan yang dikeluarkan oleh 
KPPU harus mendapat penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri 
(PN). Artinya, semua pelaku usaha yang telah diputus oleh KPPU 
baru bisa melaksanakan kewajibannya setelah putusan tersebut 
diajukan ke PN untuk dimintakan eksekusi. Problematika yang 
muncul kemudian, siapa yang berhak mengajukan ke PN? Apakah 
dari pihak KPPU sebagai lembaga yang berwenang mengawasi 
persaingan usaha dan memutus perkara persaingan usaha ataukah 
pelaku usaha yang secara sukarela meminta penetapan ke PN untuk 
di eksekusi? Pertanyaan besar seperti ini yang belum bisa terjawab 
hingga 12 tahun usia KPPU sehingga tunggakan eksekusi putusan 
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KPPU masih sangat banyak, terhitung tunggakan putusan mulai 
tahun 2005 hingga sekarang.

Dalam pasal 36 huruf (l) disebutkan bahwa KPPU menjatuhkan 
sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan 
UU ini, sanksi administratif yang dimaksud diatur dalam pasal 47 
yang berupa:

1. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 4 sampai pasal 13, pasal 15 dan pasal 16.

2. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi 
vertikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.

3. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentkan kegiatan yang 
terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan 
persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

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

5. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan 
usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 28.

6. Penetapan pembayaran ganti rugi.

7. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000 (satu 
miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000 (dua 
puluh lima miliar rupiah).

Selain sanksi administratif. Pidana pokok dikenakan berupa denda, 
sedangkan pidana tambahan dikenakan berupa a) pencabutan ijin 
usaha, b) larangan kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan 
pelanggaran terhadap UU ini untuk menduduki jabatan direksi atau 
komisaris, dan c) penghentian tindakan atau kegiatan tertentu yang 
menyebabkan timbulnya kerugian pihak lain. Namun kewenangan 
penjatuhan sanksi pidana bukan berada pada KPPU. 

Semua pelaku usaha yang telah diputus oleh KPPU memiliki 
jangka waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan keberatan 
terhadap hasil putusan KPPU kepada Pengadilan Negeri yang 
kemudian PN akan menguatkan atau membatalkan putusan KPPU 
tersebut berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. 
Kemudian masih dimungkinkan untuk melakukan kasasi terhadap 
putusan PN tersebut ke Mahkamah Agung berdasarkan Peraturan 
Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005. 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 46 UU No. 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999, bahwa :

(1) Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimna 
dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap.

(2) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Sementara pasal 43 (3) menyatakan bahwa pelaku usaha yang 
tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) yaitu selambat-lambatnya 14 (empat 
belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan dari KPPU. 
Untuk menjalankan pelaksanaan dari pasal 43 tersebut maka perlu 
dimintakan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri. Praktek selama ini 
dalam melaksanakan putusan atau mematuhi putusan KPPU adalah 
ada dua sikap yaitu:

1. Secara sukarela para pelaku usaha (terlapor) mematuhi putusan 
KPPU dan melaksanakan apa yang diperintahkan dalam amar 
putusannya; dan

2. Meminta fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh 
KPPU. 

Pertanyaan yang muncul adalah:

Beberapa macam penyikapan atau tanggapan pelaku usaha terhadap 
putusan KPPU:

1. Pelaku usaha menerima keputusan KPPU dan secara sukarela 
melaksanakan sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU. Pelaku suaha 
dianggap menerima putusan KPPU apabila tidak melaksanakan 
upaya hukum dalam jangka waktu yang diberikan oleh UU untuk 
mengajukan upaya keberatan (pasal 44 ayat 2). Selanjutnya 
dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan 
mengenai putusan KPPU, pelaku usaha wajib melaksanakan isi 
putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaanya 
kepada KPPU. Dengan tidak diajukannya keberatan, maka 
putusan KPPU akan memiliki kekuatan hukum tetap (Pasal 46 
ayat (1) UU No. 5 tahun 1999) dan terhadap putusan tersebut, 
dimintakan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri (Pasal 46 ayat 
(2) UU No. 5 Tahun 1999).



16

Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 7 - Tahun 2012

2. Pelaku usaha menolak putusan KPPU dan selanjutnya 
mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam hal 
ini pelaku usaha yang tidak setuju terhadap putusan yang 
dijatuhkan oleh KPPU maka pelaku usaha dapat mengajukan 
keberatan ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 hari 
setelah menerima pemberitahuan tersebut (Pasal 44 ayat (2) UU 
No. 5 Tahun 1999).

3. Pelaku usaha tidak mengajukan keberatan, namun menolak 
melaksanakan putusan KPPU. Apabila pelaku usaha tidak 
mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 
(2) UU No. 5 Tahun 1999, namun tidak juga mau melaksanakan 
putusan KPPU dalam jangka waktu 30 hari, KPPU menyerahkan 
putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyelidikan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini putusan 
KPPU akan dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup bagi 
penyidik untuk melakukan penyidikan (Pasal 44 ayat (5) UU 
No. 5 Tahun 1999).

B. PUTUSAN KPPU MEMERLUKAN FIAT EKSEKUSI
Putusan KPPU merupakan salah satu sumber penting dalam 
Hukum Persaingan Usaha di Indonesia karena merupakan bentuk 
implementasi terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Oleh karenanya, 
wajar jika ketentuan bahwa setiap putusan Komisi yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap harus dimintakan penetapan 
eksekusi dari Pengadilan Negeri. Hal tersebut dapat diartikan 
bahwa kekuatan dan pelaksanaan putusan tersebut berada di bawah 
pengawasan Ketua Pengadilan Negeri.

Mekanisme fiat eksekusi ini dapat menepis anggapan bahwa terlalu 
luasnya kewenangan yang dimiliki oleh KPPU atau biasa disebut 
sebagai lembaga yang super body. Ada pendapat yang mengatakan 
bahwa dengan diberikannya wewenang melakukan kewenangan 
rangkap sebagai penyelidik, penuntut sekaligus pemutus kepada 
KPPU akan berakibat KPPU menjadi lembaga super power yang 
seolah-olah tanpa kontrol. Hal tersebut tidak sepenuhnya benar 
walaupun KPPU mempunyai kewenangan yang sangat besar dalam 
penyelesaian perkara persaingan usaha yang tidak sehat dan praktek 
monopoli, ada lembaga lain yang mengontrol wewenang tersebut 
dalam bentuk permintaan fiat eksekusi putusan ke Pengadilan 
Negeri.
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Fiat eksekusi dalam hal ini dapat diartikan persetujuan PN untuk 
dapat dilaksanakannya putusan KPPU. Persetujuan ini tentu tidak 
akan diberikan apabila Ketua Pengadilan Negeri menganggap KPPU 
telah salah dalam memeriksa perkara dimaksud. Dengan demikian 
maka mekanisme fiat eksekusi ini dapat menjadi kontrol terhadap 
putusan-putusan yang dihasilkan oleh KPPU yang tidak diajukan 
upaya keberatan maupun kasasi oleh pihak pelaku usaha (terlapor).

Untuk putusan yang diajukan upaya keberatan, peran kontrol 
yang dilakukan oleh pengadilan akan lebih terlihat. Hal ini karena 
hakim yang memeriksa upaya keberatan akan memeriksa fakta 
serta penerapan hukum yang dilakukan oleh KPPU. Dengan 
demikian, KPPU pasti akan sangat berhati-hati dalam memeriksa 
perkara karena kesalahan dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan 
mengkonstituir akan mengakibatkan putusannya dibatalkan oleh 
Hakim PN maupun MA.

C. PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI)
Tidak semua putusan dalam perkara monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat dapat dieksekusi. Putusan PN dan 
MA yang mengabulkan keberatan dan kasasi pelaku usaha tidak 
dapat dieksekusi karena putusan itu hanya bersifat constitutife. 
Putusan tersebut hanya menyatakan bahwa putusan KPPU yang 
menyatakan pelaku usaha melanggar UU Antimonopoli batal dan 
dengan demikian timbul keadaan hukum baru. Dengan demikian, 
putusan KPPU yang berupa pembatalan perjanjian, ataupun sanksi 
administratif lainnya tidak jadi dilaksanakan terhadap pelaku 
usaha. 

Hukum acara perdata masih mengenal satu jenis putusan lagi 
yaitu putusan declaratoir yang berisi pernyataan tentang suatu 
keadaan. Pada dasarnya setiap putusan hakim selalu mengandung 
amar declaratoir apabila gugatan dikabulkan. Hal ini terlihat dari 
pernyataan bahwa tergugat terbukti bersalah10. Sebenarnya sangat 
tipis perbedaan antara putusan deklaratif dan konstitutif karena 
pada dasarnya amar yang berisi putusan konstitutif mempunyai 
sifat yang deklaratif.

Putusan perkara monopoli dan atau persaingan usaha yang dapat 

10 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian 
dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2004, hal. 876.
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dieksekusi adalah putusan condemnatoir yang menyatakan bahwa 
pelaku usaha malanggar UU No. 5 Tahun 1999 dan karenanya 
dijatuhi sanksi. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Komisi hanyalah 
sanksi berupa sanksi administratif dan pengenaan denda, sedangkan 
PN dan MA dapat menjatuhkan sanksi pidana maupun ganti rugi 
dan pidana denda. Sanksi berupa ganti rugi dapat diberikan hanya 
kepada pelaku usaha yang merasa dirugikan, dan atas permintaan 
pihak yang dirugikan.

Sebagaimana yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa 
putusan yang bersifat condemnatoir adalah:

a. Putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak 
untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada 
pihak lawan untuk memenuhi prestasi.

b. Putusan condemnatoir terdapat pada perkara kontentius.

c. Putusan condemnatoir selalu berbunyi menghukum dan 
memerlukan eksekusi. 

d. Apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan 
dengan sukarela, maka atas permohonan tergugat putusan 
tersebut dapat dilakukan dengan paksa oleh pengadilan yang 
memutusnya.

e. Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum 
yang tetap, kecuali dalam hal vitvoer baar bijvoorraad, yaitu 
putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya 
hukum (putusan serta merta).

f. Putusan kondemnatoir dapat berupa penghukuman untuk (a) 
menyerahkan sesuatu barang, (b) membayar sejumlah uang, (c) 
melakukan suatu perbuatan tertentu, (d) menghentikan suatu 
perbuatan atau keadaan, (d) mengosongkan tanah atau rumah.

Sanksi adminsitratif merupakan satu tindakan yang dapat diambil 
oleh Komisi terhadap pelaku usaha yang melanggar UU No. 5 Tahun 
1999 sanksi administratif tersebut, dapat berupa11:

1) Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 4 sampai 13, pasal 15 dan pasal 16.

2) Perintah untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 14;

11 Lihat ketentuan Pasal 47 UU No. 5 tahun 1999.
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3) Perintah untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;

4) Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan 
badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 28;

5) Penetapan pembayaran ganti rugi;

6) Pengenaan denda minimal Rp 1.000.000.000.- (satu miliar 
rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25. 000.000.000,- (dua puluh 
lima miliar rupiah). 

Jika disimak dalam ketentuan Pasal 47 UU No. 5 tahun 1999 
tersebut, maka sifat putusan dalam UU tersebut sanksinya ada 
yang bersifat konstitutif dan condemnatoir. Konsititutif yaitu hanya 
menyatakan bahwa putusan KPPU yang menyatakan pelaku usaha 
melanggar UU Antimonopoli batal dan dengan demikian timbul 
keadaan hukum baru (pasal 47 ayat (1), (4). Sedangkan yang bersifat 
condemnatoir adalah Pasal 47 ayat (2), (3), (5) dan (6).

Dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberitahuan putusan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaku usaha yang dikenai 
sanksi harus menjalankan dan melaporkan pelaksanaan putusan 
tersebut kepada KPPU. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan 
putusan tersebut maka UU No. 5 Tahun 1999 memberikan dua 
upaya hukum yaitu:

1. KPPU meminta penetapan eksekusi kepada Ketua PN (Pasal 
46 ayat 2), tujuannya adalah untuk melaksanakan sanksi 
adminsitratif yang dijatuhkan oleh KPPU.

2. KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk 
dilakukan penyidikan (Pasal 44 ayat 4), tujuannya untuk 
menerapkan sanksi pidana. 

Pelaksanaan eksekusi riil (eksekusi putusan yang menghukum 
pelaku usaha untuk melakukan perbuatan tertentu) dilakukan 
dengan cara KPPU meminta kepada PN agar memerintahkan pelaku 
usaha untuk melakukan perbuatan tertentu seperti membatalkan 
penggabungan, pengambilalihan saham dan peleburan badan usaha, 
membatalkan perjanjian yang mengakibatkan praktek monopoli 
dan lain sebagainya. Sedangkan pelaksanaan eksekusi pembayaran 
sejumlah uang dilakukan dalam hal putusan yang dijatuhkan 
pada pelaku usaha berupa pembayaran ganti rugi dan atau denda. 
Prosedur eksekusi ini diawali dengan penyampaian peringatan 
disusul perintah eksekusi dan penjualan lelang. 
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UU No. 5/1999 tidak memberikan kewenangan kepada KPPU untuk 
meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta pelaku 
usaha. Dengan demikian untuk menjamin pelaksanaan putusan, 
KPPU harus minta pada Ketua PN untuk meletakkan sita eksekusi 
terhadap harta pelaku  usaha yang kemudian akan diikuti dengan 
penjualan lelang.

Namun pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang terurai di atas 
tidak semudah yang dituliskan, berbagai persoalan masih muncul 
di lapangan sebagai kendala dalam pelaksanaan putusan KPPU. 
Adapun kendala tersebut baik yang bersifat yuridis maupun 
non yuridis. Yuridis sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan 
UU No. 5 Tahun 1999 putusan KPPU sebagian masih berupa 
putusan yang bersifat konstitutif yang ini tentunya sulit bagi PN 
untuk melaksanakan eksekusi berdasarkan permintaan KPPU, 
tidak adanya irah-irah karena KPPU bukan lembaga peradilan 
dan putusan KPPU tidak bersifat terakhir dan mengikat (final 
and binding), kemudian tidak dimilikinya juru sita di KPPU. 
Adapun kendala non yuridis, adanya pelaku usaha yang dijatuhi 
sanksi administratif dalam kenyataan perusahaannya sudah tidak 
ada secara faktanya, adanya upaya untuk mencicil denda yang 
dijatuhkan oleh KPPU dan belum terjalinnya komunikasi yang 
bagus dalam hal permohonan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri 
sehingga menyebabkan lawasnya waktu proses  eksekusi.   

Untuk itulah perlu dilakukan amandemen UU No. 5 Tahun 
1999 untuk menambah kewenangan KPPU dalam hal hak sita, 
menggeledah dan penentuan semua sanksi bersifat condemnatoir, 
yang sekaligus disinkronkan dengan UU lain yang terkait. Untuk 
solusi non yuridis perlunya dilakukan komunikasi dan koordinasi 
yang intens antara KPPU dengan pihak Pengadilan Negeri di bawah 
koordinasi Mahkamah Agung untuk menyamakan persepsi bahwa 
pelaksanaan eksekusi terhadap putusan KPPU adalah hal yang 
penting untuk tegaknya UU No. 5 Tahun 1999 secara paripurna.
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Bab IV
SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN
BERDASARKAN Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU 
memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memberikan 
putusan yang terkait dengan pelanggaran ketentuan UU ini dalam 
rangka penegakan hukum persaingan usaha. Namun dalam 
perjalanan selama ini, putusan-putusan yang telah ditetapkan oleh 
KPPU tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena 
terganjal oleh peraturan dalam UU tersebut. 

Dalam pasal 46 ayat (2) nyata-nyata disebutkan bahwa putusan yang 
dikeluarkan oleh KPPU harus dimintakan penetapan eksekusi kepada 
Pengadilan Negeri, upaya ini dirasakan kurang maksimal karena 
putusan KPPU tidak dapat langsung dieksekusi atau dilaksanakan 
dan tidak terdapat irah-irah sehingga putusan KPPU hanya di jadikan 
bukti awal penyidikan jika diajukan keberatan kepada PN. 

Selain terkait dengan pasal 46 ayat (2) tersebut, salah satu kelemahan 
lambannya eksekusi putusan KPPU karena organisasi di dalam 
KPPU sendiri yang tidak mempunyai upaya sita. Oleh karena tidak 
mempunyai upaya sita, maka banyak terjadi putusan KPPU yang tidak 
dilaksanakan oleh pihak yang kalah dan KPPU tidak mempunyai 
kewenangan paksa untuk melaksanakan putusan tersebut.

B. SARAN
Hal paling penting yang harus segera diperbaiki untuk menanggulangi 
permasalahan lemahnya eksekusi putusan KPPU adalah perubahan 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Terutama hal yang terkait 
dengan penambahan kewenangan KPPU. Selain solusi yuridis tersebut 
perlunya dilakukan koordinasi dan komunikasi antara KPPU dengan 
Mahkawah Agung untuk menyelesaikan dan menyamakan persepsi 
pentingnya  eksekusi putusan KPPU.



22

Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 7 - Tahun 2012

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, Makalah, Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara 
Perdata, Hakim Agung  Mahkamah Agung, Rakernas 
Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia 
2011. 

Andi Fahmi, dkk, Hukum Persaingan Usaha : Antara Teks & 
Konteks , GTZ dan KPPU, 2010.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan 
Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan 
Pengadilan, Sinar Grafika, 2004.

M. Yahya Harahap, ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang 
perdata, PT. Gramedia, Jakarta, 1989.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fbe066cd3b4b

http://advokatku.blogspot.com/2010/01/mengenal-macam-dan-jenis-
putusan.html



23

Dr. Sukarmi, SH.,MH.

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 7 - Tahun 2012

Prof. Dr. Ir.  H.  Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.

Analisis Pemetaan 
Pertambangan Bauksit 

Ditinjau dari
Aksi Akuisisi oleh 

PT.  Aneka Tambang



24 JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 7 - Tahun 2012

ABSTRAKSI

INDUSTRI NASIONAL perlu memperbaiki kemampuan daya saing dan 
persaingan di pasar dalam negeri dan mancanegara. Tambang bauksit 
merupakan salah satu industri yang memiliki kemampuan daya saing 
berdasarkan keunggulan komparatif. 

Kemampuan memperkuat industri nasional perlu menjadi perhatian 
pemerintah dan sektor swasta karena akan berdampak pada perbaikan 
dan penguatan daya saing industri di pasar global. Perbaikan industri 
nasional akan memperbaiki struktur biaya produksi serta terbentuknya 
struktur peta persaingan yang baru. 

Penguatan industri harus menjadi agenda utama semua pihak dan 
harus dilakukan secara simultan dengan melibatkan pihak swasta dan 
pemerintah. Mereka harus menunjukkan kemampuan bertahan maupun 
berkembang di era meningkatnya kompetisi pada era globalisasi pasar.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki industri nasional 
adalah dengan cara menggabungkan beberapa perusahaan melalui aksi 
merger atau akuisisi. Proses merger dan akuisisi telah terbukti dapat 
menguatkan struktur persaingan beberapa industri nasional. Melalui 
proses ini terlihat adanya peningkatan dan perbaikan dari sisi produksi, 
pelayanan serta meluasnya cakupan pasar produk.

Beberapa komoditi nasional telah memasuki pasar internasional. 
Komoditi ini terutama didukung oleh keunggulan komparatif yang 
dimiliki oleh industri nasional. Namun perbaikan ini harus tetap 
memperkuat keunggulan kompetitif industri yang bersangkutan. Salah 
satu cara yang banyak dilakukan industri kita adalah melakukan merger.

Industri tambang bauksit merupakan salah satu komoditi yang memiliki 
keunggulan komparatif pada peta persaingan internasional.  Perbaikan 
industri ini telah didukung juga dengan penguatan kompetitif yang 
dilakukan oleh beberapa korporasi nasional seperti oleh PT Aneka 
Tambang. 

Kertas kerja ini merupakan suatu penelitian desk research yang bersifat 
deskriptif analisis. Analisis data pada penelitian ini akan dilakukan 
secara pemaparan dan kualitatif. Selanjutnya data-data yang diperoleh 
dari metode di atas akan diolah sesuai dengan ketentuan dan disusun 
berdasarkan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

.
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Bab I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
PENGUATAN industri sangat diperlukan untuk mencapai 
optimalisasi produksi dan peningkatan produktivitas. Kemampuan 
memperkuat industri nasional perlu menjadi perhatian pemerintah 
dan sektor swasta karena akan berdampak pada perbaikan dan 
penguatan daya saing industri di pasar global. Selain itu perbaikan 
industri nasional akan memperbaiki struktur biaya produksi serta 
terbentuknya struktur peta persaingan yang baru. 

Perbaikan industri dan pengembangan daya saing perlu tetap 
diupayakan dari semua sisi dengan mengarahkan pihak swasta dan 
pemerintah. Penguatan industri harus menjadi agenda utama semua 
pihak dan harus dilakukan secara simultan. Diberikan kesempatan 
bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan bertahan maupun 
berkembang di era meningkatnya kompetisi pada era globalisasi 
pasar.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki industri nasional 
adalah dengan cara menggabungkan beberapa perusahaan melalui 
aksi merger atau akuisisi. Proses merger dan akuisisi telah terbukti 
dapat menguatkan struktur persaingan beberapa industri nasional. 
Melalui proses ini terlihat adanya peningkatan dan perbaikan dari 
sisi produksi, pelayanan serta meluasnya cakupan pasar produk.

Beberapa komoditi nasional telah memasuki pasar internasional. 
Komoditi ini terutama didukung oleh keunggulan komparatif yang 
dimiliki oleh industri nasional. Namun perbaikan ini harus tetap 
memperkuat keunggulan kompetitif industri yang bersangkutan. 
Salah satu cara yang banyak dilakukan industri kita adalah 
melakukan merger dan akuisisi.
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Industri tambang bauksit merupakan salah satu komoditi 
yang memiliki keunggulan komparatif pada peta persaingan 
internasional. Keunggulan komparatif yang dimiliiki oleh tambang 
bauksit di Indonesia, menyebabkan banyak pelaku usaha yang 
ingin mengembangkan atau memulai usaha tambang bauksit ini. 
Sumber daya alam yang melimpah pada beberapa wilayah, sangat 
mendukung pengembangan tambang bauksit di Indonesia.

Perbaikan industri ini perlu didukung juga dengan penguatan 
kompetitif yang dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha. 
Konsolidasi industri dan manajemen mampu meningkatkan 
keunggulan kompetitif produk pada industri yang bersangkutan. 
Efisiensi dan optimalisasi usaha menjadi acuan utama untuk 
memperbaiki keunggulan kompetitif pada saat ini.

Melakukan merger dan akuisisi merupakan salah satu strategi untuk 
memperbaiki kinerja bisnis para pelaku usaha. Target efisiensi 
dari sisi pengelolaan dan biaya menjadi hal utama dari tindakan 
merger dan akuisisi. Arah perbaikan manajemen ini tertuju pada 
upaya memperkuat daya saing produk, perbaikan pada industri 
bersangkutan dan penguatan daya saing nasional.

Perbaikan daya saing nasional terkait pula dengan pembenahan 
yang telah dilakukan pada investasi tambang bauksit. Tambang 
bauksit merupakan potensi ekonomi yang besar yang dapat 
mendorong perekonomian nasional. Pengembangan tambang 
bauksit  memberikan ruang perbaikan manajemen serta mampu 
berkontribusi pada perbaikan industri pertambangan.

Perbaikan daya saing, termasuk  daya saing tambang bauksit 
merupakan hal yang positif karena akan berdampak pada semua 
sektor yang mendukung dan didukung oleh aktivitas industri 
ini. Perkembangan investasi tambang bauksit secara langsung 
akan berdampak pada peningkatan nilai saham dan produk yang 
bersangkutan. Secara tidak langsung akan berdampak pada semua 
industri terkait lainnya.

Perbaikan industri tambang bauksit masih berpotensi untuk 
dikembangkan mengingat terdapatnya keunggulan komparatif 
yang belum digunakan secara optimal. Keunggulan ini masih dapat 
dioptimalkan secara maksimal agar memberikan keunggulan bagi 
pelaku usaha dan memperbaiki pemanfaatan sumber daya alam 
supaya dapat memberi keuntungan bagi semua pihak.
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Aksi merger yang dilakukan oleh PT Aneka Tambang terhadap PT 
Dwimitra Enggang Khatulistiwa merupakan  tindakan strategis 
korporasi untuk memperkuat basis penguasaan di industri 
pertembangan.

Merger yang dilakukan diharapkan dapat menguasai industri 
hulu karena korporasi memiliki strategi untuk membangun pabrik 
smelting pengolah bauksit menjadi alumina. Tindakan merger yang 
dilakukan oleh PT Aneka Tambang merupakan strategi jangka 
panjang untuk membangun industri tambang dan pengolahannya.

B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat perumusan 
masalah sebagai berikut: ”Bagaimana komposisi penguasaan 
tambang bauksit di Indonesia sebelum dan setelah aksi merger yang 
dilakukan oleh PT. Aneka Tambang?”

C. TUJUAN PENULISAN 
Penulisan kertas kerja ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui komposisi pangsa pasar pelaku usaha tambang 
bauksit di Indonesia sebelum aksi merger oleh PT. Aneka 
Tambang.

2. Mengetahui komposisi pangsa pasar pelaku usaha tambang 
bauksit di Indonesia setelah aksi merger oleh PT. Aneka Tambang.

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

A. KERANGKA TEORI
1. Pengusahaan dan Pengembangan Bauksit

BAUKSIT merupakan hasil tambang yang banyak terdapat 
pada beberapa wilayah di Indonesia. Realisasi produksi bauksit 
pada tahun 2009 tercapai 5.424.113 ton, tahun 2010 sebesar 
15.595.049 ton dan rencana tahun 2011 sebesar 10.000.000 ton. 

Terdapat 12 perusahaan tambang bauksit yang beroperasi pada 
tahun 2010. Lokasi terbesar yang memproduksi bauksit berlokasi 
di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau.

Pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur kebijakan 
peningkatan nilai tambah bauksit, melalui PP Nomor 23 Tahun 
2010 yang mengamanatkan kepada pemegang IUP operasi 
produksi dan IUPK operasi produksi harus mengutamakan 
kebutuhan mineral dan atau  batubara untuk kepentingan umum. 
Produksi bauksit saat ini seluruhnya diekspor dalam bentuk bijih. 
Bauksit yang diproduksi belum diolah dan dimurnikan di dalam 
negeri sehingga bahan baku untuk industri alumunium berupa 
alumina harus di impor.

Pada tahun 2010 hampir sebagian besar produksi bauksit berasal 
dari IUP dan sisanya dari IUP yang dimiliki BUMN PT. Antam. 
Umur tambang bauksit 12 tahun, sedangkan ratio sumberdaya 
produksi = 36 tahun, sehingga kebijakan tentang nilai tambah 
dan konservasi perlu diterapkan dengan baik.

2. Industri dan Penguatan Daya Saing

Konsep organisasi industri dilakukan dengan pendekatan 
deduktif dan induktif. Secara deduktif memerlukan acuan teori. 



29

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 7 - Tahun 2012

Dalam hal ini teori ekonomi mikro berguna untuk merumuskan 
hipotesis. Ada tiga peranan teori dalam melakukan penelitian.

Pertama, mengantarkan peneliti untuk melakukan orientasi 
umum. Dalam suatu masalah penelitian mulai dikenal beberapa 
variabel yang akan diamati, sedangkan pada teori telah dijelaskan 
konsep-konsep variabel, perilakunya, dan kaitan antara variabel 
yang dibahas dalam teori tersebut.

Kedua, teori ekonomi mengandung berbagai hipotesis karena 
perilaku variabel yang terdapat dalam teori tersebut dijelaskan 
sehingga kaitan antara variabel telah dapat diperkirakan 
sebelumnya. Ramalan tentang hubungan itu untuk sementara 
dianggap benar sebelum dilakukan penelitian. Inilah hipotesis 
penelitian. Dalam penelitian ekonomi, seorang peneliti perlu 
terlebih dahulu mempelajari teori mengikuti perkembangannya, 
sehingga hipotesis dapat dipertanggungjawabkan rasionalitasnya.

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

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

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

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

Tingkat konsentrasi industri dan rintangan masuk pasar 
merupakan variabel yang menjelaskan struktur pasar. Ternyata 
kedua variabel tersebut mempunyai hubungan positif dengan 
kemampuan perusahaan untuk bersaing di pasar.
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Pada strategi industri yang berorientasi ekspor, kemampuan 
bersaing menjadi andalan. Namun demikian, berbagai faktor 
kelembagaan ikut menentukan. Tidak cukup hanya pada 
mekanisme pasar. Tetapi intervensi pemerintah juga dibutuhkan 
pada negara maju.

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

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

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

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

Kemampuan mengekspor barang dan jasa sering dikaitkan 
dengan pengertian  keunggulan komparatif. Dibutuhkan strategi 
industri pengganti impor dan orientasi ekspor. Sehingga untuk 
memperkuat ekspor, terlebih dahulu memperkuat daya saing agar 
dapat melakukan penetrasi ke pasar internasional.

Selama ini selalu dibicarakan mengenai deregulasi dan 
debirokratisasi. Namun hal ini tidak cukup untuk mengembangkan 
industri hulu dan hilir.

3. Merger dan Akuisisi

Aksi korporasi perlu mempertimbangkan pengembangan 
perusahaan pada masa akan datang. Berbagai strategi dilakukan 
agar supaya perusahaan dapat bertahan bahkan mengembangkan 
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ekspansinya. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja, 
produktivitas yang bermuara pada peningkatan perolehan laba.

Pengembangan usaha merupakan arah utama masing-masing 
perusahaan pada masa akan datang. Ketatnya kompetisi tidak 
menjadi rintangan bagi setiap perusahaan untuk tetap membuat 
perencanaan pertumbuhan investasi, pasar dan pencapaian laba.

Strategi peningkatan usaha yang banyak dilakukan oleh korporasi 
pada saat ini adalah melakukan konsolidasi dengan melakukan 
akusisi dan merger. Maksimalisasi keuntungan diharapkan dari 
aksi merger dan akuisisi karena tindakan ini akan memberikan 
efisiensi sehingga mampu mengurangi biaya produksi perusahaan 
yang telah di akuisisi maupun di merger.

Merger yang dilakukan oleh beberapa perusahaan akan 
mempengaruhi skala ekonomi dalam skala produksi dan 
kemampuan pasar. Skala ekonomi akan mempengaruhi 
kemampuan perusahaan untuk menekan biaya produksi, cakupan 
jangkauan pasar dan berbagai efisiensi lainnya.

Akuisisi berbeda dengan merger, karena aksi ini merupakan 
upaya satu perusahaan untuk mengambil alih perusahaan lain, 
baik sebagian atau seluruh saham perusahaan tersebut.

Aksi akuisisi memiliki tujuan sama dengan merger, yakni 
penciptaan skala ekonomi yang lebih besar, untuk memperoleh 
cakupan produksi yang besar, pasar yang bertambah dan adanya 
prospek profit.

Merger memiliki beberapa tujuan. Pertama, merger merupakan 
salah satu bentuk pelaku usaha untuk keluar dari pasar oleh pelaku 
usaha kecil jika dianggap tidak dapat lagi meneruskan usahanya. 
Tindakan ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pelaku 
usaha untuk mencari jalan keluar bilamana kesulitan melakukan 
pengembangan usaha atau kesulitan likuiditas, untuk melindungi 
para kreditur, pemilik dan karyawan dari tindakan kepailitan.

Merger dapat terjadi pula akibat adanya himbauan atau peraturan 
pemerintah pada satu industri tertentu. Pemerintah dalam satu 
kebijakan sering melakukan regulasi terhadap jumlah dan 
kepemilikan usaha pada industri tertentu, dengan pertimbangan 
produktivitas dan penguasaan sumber daya tertentu.

Merger yang diatur oleh pemerintah biasanya bertujuan untuk 
kepentingan umum. Tetapi pengaturan merger oleh pemerintah 
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biasanya masih menjadi perdebatan, karena kepentingan politis 
justru sering menjadi pertimbangan dalam membuat peraturan 
merger.

Merger merupakan bagian dari kebijakan persaingan yang 
juga merupakan bagian kebijakan publik yang cukup luas yang 
mempengaruhi bisnis, pasar dan ekonomi.

Merger diperlukan karena: 

1. Merger dapat mengurangi persaingan diantara para pelaku 
usaha yang melakukan penggabungan usaha. Pengurangan 
jumlah perusahaan di pasar dapat menekan tingkat kompetisi 
yang terjadi diantara para pelaku industri bersangkutaan 
di pasar yang sama. Perbaikan pelayanan bagi konsumen 
diharapkan semakin baik. Selanjutnya akan terdapat potensi 
efisiensi yang dapat menekan biaya produksi dan harga jual.

2. Merger dapat memperkokoh industri nasional. Tindakan 
merger selanjutnya dapat mempengaruhi daya saing produk, 
baik di pasar dalam negeri maupun di pasar manca negara.

Merger, akuisisi dan konsolidasi dapat diartikan sebagai bentuk 
penggabungan dua atau beberapa perusahaan untuk melakukan 
integrasi kegiatan, baik horizontal maupun vertikal yang 
bertujuan untuk memperbaiki kinerja perusahaan.

Merger dapat dilakukan dengan tiga macam cara, yaitu:

1. Merger Horizontal, apabila terdapat dua atau lebih perusahaan 
yang memiliki kegiatan lini usaha yang sama bergabung atau 
dapat diartikan sebagai penggabungan beberapa perusahaan 
yang bersaing di industri yang sama.

2. Merger Vertikal, apabila terdapat penggabungan dua atau lebih 
perusahaan yang memiliki kegiatan usaha atau operasional 
produksi berbeda dan saling terkait satu sama lainnya. Merger 
seperti ini dapat terjadi dengan melakukan upstream vertical 
merger, yaitu penggabungan usaha dengan sektor hulu yang 
mendukung kegiatan usaha. Atau downstream vertical merger, 
yaitu penggabungan usaha dengan perusahaan hilir.

3. Merger Konglomerat
 Merger konglomerat dapat terjadi apabila dua perusahaan 

yang tidak memiliki lini usaha yang sama bergabung. Merger 
konglomerat merupakan gabungan perusahaan yang tidak 
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bersaing di pasar serta tidak memiliki hubungan penjual dan 
pembeli.

Bentuk merger yang perlu diwaspadai pada persaingan usaha 
yaitu merger horizontal karena bentuk merger ini yang 
memungkinkan terjadinya perubahan peta persaingan sejumlah 
pelaku usaha pada industri yang bersangkutan. Merger ini 
menyebabkan dua atau lebih perusahaan yang bergabung 
menjadi satu entitas perusahaan yang lebih besar. Efek dari 
penggabungan ini akan menyebabkan berkurangnya pemain di 
pasar industri bersangkutan. Kondisi ini yang perlu diwaspadai 
karena dapat merusak struktur persaingan karena semakin 
sedikit jumlah pesaing di dalam pasar. Fleksibilitas persaingan di 
pasar akan semakin kecil. Akhirnya akan merugikan masyarakat 
dan kepentingan umum.

Kegiatan merger dapat berpihak atau kontra terhadap persaingan 
apabila tidak dikontrol oleh otoritas persaingan. Merger pada 
persaingan usaha seharusnya membawa  pengaruh positif bagi 
perusahaan yang ingin mengembangkan usaha atau dapat 
menolong perusahaan yang kinerjanya jelek. Namun merger 
dapat disalahgunakan oleh pelaku usaha yang bermaksud 
menguasai pasar.

Sering terjadi benturan antara kepentingan merger dan efisiensi 
dengan masalah persaingan usaha. Pelaku usaha menerapkan 
alasan efisiensi sebagai tolok ukur melakukan merger. Namun 
otoritas persaingan usaha akan melihat sebagai permasalahan 
persaingan bilamana efek merger tersebut mempengaruhi 
struktur pasar.

Merger yang mengarah pada anti persaingan adalah merger yang 
diwaspadai oleh hukum persaingan. Karena secara langsung 
maupun tidak langsung dapat membawa pengaruh yang relatif 
besar terhadap kondisi persaingan di pasar bersangkutan. Pada 
kondisi dimana terdapat dua atau lebih perusahaan bergabung, 
maka pangsa pasar kedua perusahaan yang bergabung tersebut 
akan bersatu dan membentuk gabungan pangsa pasar yang lebih 
besar dibandingkan sebelum bergabung. Inilah yang menjadi 
fokus dari penerapan hukum persaingan usaha. Merger dapat 
meningkatkan market power dengan meningkatnya konsentrasi 
pada produk yang relevan dan pasar geografis. Peningkatan 
market power ini dapat memperbesar kemampuan mereka untuk 
berkoordinasi baik secara implisit maupun eksplisit.
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Beberapa dampak dari merger, antara lain:

a. Struktur pasar yang berubah dan berdampak pada persaingan
b. Ketakutan terhadap munculnya raksasa bisnis pada industri 

tertentu
c. Sektor sensitif yang dikuasai asing
d. Pengangguran

Penguasaan pangsa pasar erat kaitannya dengan posisi dominan. 
Persentase pangsa pasar pada structur conduct performance 
menjadi patokan dalam penentuan posisi dominan suatu 
perusahaan. Apabila dua atau tiga perusahaan bergabung, maka 
perusahaan hasil merger dapat memperkuat posisi dominan di 
pasar. Jika demikian, maka peluang terjadinya penyalahgunaan 
posisi dominan akan semakin besar.

Dampak penggabungan merger horizontal dapat dibagi dalam 
dua kategori, yakni:

1. Unilateral effect, dimana merger ini menciptakan satu pelaku 
usaha tunggal yang memiliki kekuatan penuh atas pasar. 
Memantapkan posisi satu pelaku usaha yang sebelumnya telah 
memiliki kekuatan atas pasar dan menghalangi para pelaku 
usaha baru untuk masuk ke pasar.

2. Coordinated effect, dimana merger horizontal memudahkan 
pelaku usaha yang ada di pasar untuk mengkoordinasikan 
perilaku para pelaku usaha tersebut sehingga mengurangi 
persaingan usaha, kualitas dan kuantitas. Contohnya adalah 
terciptanya kesepakatan eksplisit maupun implisit atas harga 
yang ditetapkan, pembagian wilayah dalam menjual barang 
dan/atau jasa. Dampak terkoordinasi ini sering terjadi dalam 
industri yang mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu produk 
homogen. Penjualan dalam volume kecil serta kesamaan 
dalam biaya produksi barang atau jasa.

Pengaturan merger sangat diperlukan dalam semua hukum 
persaingan usaha. Merger dapat menyebabkan berpindahnya 
kepemilikan dan kendali terhadap aset perusahaan, termasuk 
aset fisik dan intangibles asset (seperti reputasi perusahaan 
dan produk). Merger juga dapat  meningkatkan efisiensi bagi 
perusahaan dan ekonomi nasional. Bukti nyata dari kegiatan 
merger adalah keuntungan dan nilai saham. Selain itu merger 
dapat meningkatkan keuntungan dengan jalan melakukan 
efisiensi dan juga kekuatan pasar yang akan dimilikinya.
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Umumnya merger tidak memberikan dampak serius pada 
meningkatnya kekuatan pasar. Tetapi pada beberapa kasus 
yang aktual, ditemukan dampak cukup negatif pada persaingan 
usaha sebagai efek merger itu sendiri. Jika tidak terdapat hukum 
persaingan yang mengendalikan merger, maka dapat dipastikan 
merger banyak dilakukan, namun belum tentu searah dengan 
persaingan usaha.

Tujuan dari kontrol merger adalah mencegah efek anti persaingan 
dengan mengenakan hukuman yang wajar dan sesuai termasuk 
ketentuan larangan apabila memang dibutuhkan. Terdapat hal 
lain yang lebih penting untuk dipertimbangkan sebelumnya, 
yakni apakah merger dimaksudkan untuk melindungi persaingan 
ataukan melindungi konsumen.

Jika orientasinya adalah perlindungan terhadap konsumen, 
maka sebaiknya sistem pengendalian merger tersebut difokuskan 
pada merger yang dapat memperlemah persaingan dengan 
jalan meningkatkan kepentingan perusahaan. Upaya ini harus 
menghasilkan keuntungan bagi konsumen seperti harga murah, 
kualitas bagus, banyak pilihan dan sebagainya.

Teori ekonomi mengatakan bahwa semakin sedikit jumlah pelaku 
usaha di pasar bersangkutan akan memperbesar potensi kolusi 
diantara pelaku usaha. Untuk membuktikan hal tersebut HHI 
dan CR4 dapat digunakan untuk menguji ada atau tidak adanya 
kolusi di dalam pasar bersangkutan. Perjanjian antara pelaku 
usaha, baik eksplisit maupun implisit biasanya berkisar pada 
perjanjian dalam hal penentuan harga, margin, kegiatan promosi, 
pangsa pasar, kuantitas produksi dan alokasi pasar/konsumen. 
Penyusunan rumusan sistem pengendalian merger tidak hanya 
memerlukan analisa yang cukup komprehensif mengingat merger 
merupakan bagian dari kebijakan perekonomian nasional.

Kondisi pasar yang kondusif terhadap munculnya praktek kolusi 
diantara para pelaku usaha di pasar bersangkutan antara lain:

a. Karakter produk/perusahaan yang homogen
b. Order yang relatif kecil, permintaan dan kondisi biaya stabil
c. Adanya praktek industrial
d. Adanya sejarah tentang kolusi di masa lalu
e. Kekuatan pembelian
f. Kontrak dengan multi pasar
g. Hambatan masuk pasar.
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Beberapa substansi yang perlu diakomodir dalam pengaturan 
merger, yaitu:

a. Masalah divestasi saham: merger pada dasarnya merupakan 
suatu bentuk investasi. Ketika suatu aktivitas merger dibatalkan, 
maka sesungguhnya pada saat yang demikian terjadi bentuk 
divestasi. Ketentuan mengenai hal ini harus diatur dalam suatu 
peraturan perungan-undangan sebab berpotensi merugikan 
salah saru pihak yang melakukan merger.

b. Ketentuan mengenai holding: hubungan antara induk 
perusahaan dengan anak perusahaan dalam sebuah rangkaian 
holding company tidak sedikit yang menimbulkan permasalahan 
persaingan usaha. Selain dapat memperlemah persaingan di 
pasar, hubungan ini juga berpotensi menaikkan market power 
dari perusahaan holding yang bersangkutan terlebih apabila 
perusahaan holding tersebut melakukan merger.

c. Ketentuan mengenai spin-off dan corporate split; dalam 
suatu perusahaan holding, pemisahan ataupun pemecahan 
perusahaan merupakan hal yang biasa terjadi. Aktivitas ini 
sebenarnya erat kaitannya dengan masalah divestasi, namun 
aktivitas spin-off dan corporate-split pada kenyataannya 
banyak digunakan sebagai bagian dari strategi bisnis 
perusahaan guna meningkatkan keuntungan. Pemisahan 
telah diatur secara umum dalam Undang-Undang Perseroan 
Terbatas yang baru ini.

d. Masalah merger lintas negara: pada era globalisasi pelaku 
usaha cukup berminat untuk melakukan merger dengan 
pihak asing dalam rangka ekspansi bisnisnya. Ketentuan 
mengenai larangan membuat perjanjian dengan pihak luar 
negeri yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat, sebenarnya sudah diatur di 
dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5/1999). Pengaturannya 
telah diatur dalam PP Nomor 57 Tahun 2010 yang mengatur 
penggabungan, pengambilalihan dan peleburan.

e. Sinkronisasi merger perseroan terbatas, merger bank dan merger 
perusahaan terbuka: tersebanya pengaturan  mengenai merger 
dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia 
pada suatu saat mungkin akan menimbulkan dilematisasi 
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hukum. Perbedaaan pengaturan, kekosongan pengaturan, 
terutama jika pengaturannya tumpang tindih, akan mempersulit 
pemerintah dalam mengatur aktivitas merger sehingga akan 
semakin banyak merger yang dapat mengancam persaingan.

f. Strategi merger: tidak jarang merger digunakan oleh pelaku usaha 
sebagai strategi ampuh untuk meraup keuntungan yang sebesar-
besarnya. Penyalahgunaan aktivitas merger sebagai strategi bisnis 
dikhawatirkan akan menimbulkan distorsi yang dapat merugikan 
banyak pihak, merusak persaingan dan kemungkinan munculnya 
kekuatan ekonomi pada satu tangan pelaku usaha.

g. Akuisisi aset: saham dan aset merupakan aspek-aspek yang 
sangat fundamental bagi jalannya suatu perusahaan. Ketentuan 
mengenai akuisisi saham sudah diatur baik dalam undang-
undang, maupun dalam berbagai peraturan pelaksanaannya. 

h. Aspek Pajak: aktivitas merger, akusisi dan konsolidasi merupakan 
aktivitas yang sarat akan modal. Oleh karena itu, aspek pajak dari 
transaksi merger tersebut perlu diatur supaya sektor perpajakan 
tidak terlupakan. Walaupun menjadi agak luas cakupannya, 
ketentuan tersebut dapat dituangkan dengan menunjuk pada 
peraturan organik sebagai peraturan pelaksanaannya.

i. Leverage Buy Out (LBO) dan Management Buy Out (MBO)
 LBO adalah pembelian seluruh atau sebagian besar saham 

dari suatu perusahaan, dengan dana yang dipinjam dari pihak 
ketiga. Dana tersebut biasanya dibayar secara cicilan oleh 
perusahaan target. Sedangkan MBO adalah sekelompok pelaku 
usaha dari suatu perusahaan. LBO dan MBO merupakan suatu 
cara atau strategi pelaku usaha yang seara tidak langsung pada 
akhirnya dapat merugikan perusahaan target.

Pengaturan merger  telah diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pengaturan 
merger diatur pula dalam UU No. 5/1999. Undang-undang ini 
dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi 
tiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam suatu proses 
produksi dan pemasaran barang dan atau jasa untuk terciptanya 
iklim usaha yang sehat, efektif  dan efisien sehingga dapat 
mendorong pertumbuhan ekonomi.

Merger telah diatur dalam UU No. 5/1999. Maksud undang-
undang ini mengatur bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang, 
kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan, yang 
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didalamnnya termasuk merger, yang dapat menimbulkan praktek 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan mengenai 
merger dalam kaitannya dengan persaingan usaha yang tidak 
sehat telah diatur dalam UU No. 5/1999 dalam Pasal 28 dan 29 
yang merupakan bagian dari Bab Posisi Dominan. Sejalan dengan 
undang-undang persaingan usaha, Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 dalam Pasal 126 ayat (1) butir c, telah mengatur 
bahwa merger atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan 
masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Pengaturan pasal mengenai merger dalam UU No. 5/1999 
dapat dikatakan sebagai sebuah lex imperfecta karena baru 
dapat diimplementasikan setelah pemerintah menerbitkan 
peraturan pemerintah yang disyaratkan dalam Pasal 28 ayat 
3 dan Pasal 29 ayat 2. Untuk itu telah dikeluarkan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang 
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan 
Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya 
Prakek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan pemerintah ini telah diperintahkan oleh Pasal 28 ayat 3 
yang mengatur prosedur merger. Peraturan pemerintah ini mengatur 
aturan atau batasan perusahaan yang wajib melapor dalam rangka 
melakukan merger pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU). Batasan aset dan penjualan telah diatur dalam peraturan 
pemerintah ini. Selain itu peraturan pemerintah ini telah dibuat pula 
pedoman yang melengkapai peraturan merger ini.

UU No. 5/1999 Pasal 28 menyatakan secara jelas sistem pelaporan 
merger. Pasal tersebut hanya menyatakan bahwa pelaku usaha 
yang hendak melakukan merger berkewajiban untuk memastikan 
bahwa tindakan mergernya tidak mengakibatkan praktek monopoli 
dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Apabila merger tersebut 
ternyata berdampak kepada persaingan usaha tidak sehat, maka 
merger tersebut dapat dibenarkan oleh KPPU sesuai kewenangan 
yang dimilikinya, yaitu berdasarkan UU No. 5/1999 Pasal 47 ayat 
2 butir a yang mengatur bahwa KPPU dapat mengenakan sanksi 
administratif berupa penetapan pembatalan atas penggabungan 
atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham. Selain 
itu KPPU juga dapat mengenakan sanksi denda dan ganti rugi.

Berbeda dengan ketentuan UU No 5/1999 Pasal 29 yang secara 
tegas menyatakan bahwa kewajibn bagi pelaku usaha untuk 
melaporkan telah terjadinya merger selambat-lambatnya 30 (tiga 



39

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 7 - Tahun 2012

puluh) hari sejak tanggal terjadinya merger tersebut. Ketentuan ini 
jelas memperlihatkan bahwa undang-undang persaingan usaha 
Indonesia menganut sistem post merger notification. Padahal 
untuk mencegah terjadinya pembatalan merger, undang-undang 
persaingan usaha di banyak negera lain mewajibkan pelaku usaha 
yang hendak melakukan merger untuk memberitahukan rencana 
mergernya terlebih dahulu kepada otoritas persaingan usaha, 
sehingga otoritas tersebut dapat melakukan penilaian apakah 
merger tersebut mengakibatkan praktek monopoli dan/atau 
persaingan usaha tidak sehat, sehingga bisa ditentukan apakah 
merger tersebut dapat diteruskan atau tidak.

Undang undang persaingan usahaa yang efektif tidak cukup 
hanya memerangi perjanjian kartel dan perilaku penyalahgunaan 
perusahaan-perusahaan yang menguasai pasar, tetapi juga perlu 
memerangi konsentrasi yang berlebihan dari kekuasaan ekonomi.

Beberapa kalangan menyatakan Indonesia sangat terlambat 
dalam menetapkan aturan merger secara jelas. Namun demikian 
PP Nomor 57 Tahun 2010 telah melengkapi Pasal 28 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. METODE PENELITIAN
Kertas kerja ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti dirancang 
untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata 
sekarang. Penulis bertindak sebagai pengamat, dimana ia hanya 
membuat  kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya. 

Pelaksanaan dari metode deskriptif tidak hanya sampai pada 
pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisa 
dan interpretasi tentang arti data itu. Adapun metode deskriptif 
terdiri dari dua macam sifat, yaitu:

a) Memusatkan pada masalah-masalah yang ada pada masa 
sekarang dan bersifat aktual.

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

Kertas kerja ini mengacu pada laporan merger tambang bauksit 
oleh PT Aneka Tambang ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
pada tahun 2011.
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Tabel  Produksi Bauksit Tahun 2009-2010 di Indonesia

NO. PERUSAHAAN 2009 2010

Bab II
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pangsa Pasar Pelaku Usaha Tambang Bauksit di Indonesia 
Sebelum Aksi Merger oleh PT Aneka Tambang
TAMBANG BAUKSIT di Indonesia telah diusahakan oleh beberapa 
perusahaan yang memiliki kapasitas produksi yang berbeda-beda 
antara satu dengan yang lainnya.

 1. Harita Prima Abadi Mineral 1.385.977 6.934.416
 2. Karya Utama Tambang --- 2.450.995
 3. Bina Dompak Indah 38.787 458.218
 4. Gunung Kijang Jaya Lestari 112.300 156.780
 5. Gunung Sion 2.263.392 2.046.787
 6. Bintang Cahaya Terang 314.290 929.389
 7. Gunung Bintan Abadi --- 1.131.761
 8. Danpac Resources 54.760 181.848
 9. Lobindo Nusa Persada --- 207.888
 10. Wahana Karya Suksesindo 201.896 623.876
 11. Tunggul Ulung Makmur  368.393
 12. Perjuangan 269.609 
 13. Aneka Tambang 783.097 104.692
  Total  5.424.113 15.595.049

Pada tabel di atas terlihat bahwa tambang bauksit yang memiliki 
produksi terbesar adalah PT Harta Prima Abadi Mineral yang 
memiliki angka kuantitas sebesar 1.385.977 ton (2009) dan 6.934.416 
ton (2010). Pangsa PT Harta Prima Abadi Mineral pada tahun 2010 
mencapai sekitar 40% dari total produksi bauksit nasional.
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Adapun produksi bauksit PT. Aneka Tambang menunjukkan angka 
yang kecil yakni sebesar 783.097 ton (2009) dan 104.692 ton 
(2010). Pangsa pasar bauksit yang dimiliki PT. Aneka Tambang 
hanya berkisar 5% dari total produksi nasional.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa pangsa pasar produksi bauksit 
PT. Aneka Tambang sebelum melakukan akusisi pada tahun 
2010, tidak berada pada penguasaan dominan di pasar industri 
bersangkutan.

Padahal menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (UU No. 
5/1999) Pasal 28, semua tindakan akusisi dan merger mesti 
mempertimbangkan pasar yang dikuasai oleh masing-masing 
perusahaan.

Untuk maksud tersebut di atas, maka semua perusahaan termasuk 
tambang bauksit yang bermaksud melakukan akuisisi dan merger 
wajib melaporkannya ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari praktek monopoli 
dan penyalahgunaan posisi dominan pada pasar bersangkutan.

B. Pangsa Pasar Pelaku Usaha Tambang Bauksit di Indonesia 
Setelah Aksi Merger oleh PT Aneka Tambang
Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki industri nasional adalah 
dengan cara menggabungkan beberapa perusahaan melalui aksi 
merger atau akuisisi. Proses merger dan akuisisi telah terbukti 
dapat menguatkan struktur persaingan beberapa industri nasional. 

Merger dan akuisisi akan memberi dampak terhadap perbaikan  
produksi, pelayanan, efisiensi serta meluasnya cakupan pasar 
produk. Upaya ini menjadi trend pelaku usaha untuk masuk pada 
industri yang belum diusahakan atau bilamana mereka ingin 
mengembangkan usahanya.

Industri tambang bauksit merupakan salah satu komoditi 
yang memiliki keunggulan komparatif pada peta persaingan 
internasional. Keunggulan komparatif yang dimiliiki oleh tambang 
bauksit di Indonesia, menyebabkan banyak pelaku usaha yang 
ingin mengembangkan atau memulai usaha tambang bauksit 
ini. Sumber daya alam yang melimpah pada beberapa wilayah, 
sangat mendukung pengembangan tambang bauksit oleh beberapa 
korporasi di Indonesia.
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PT. Aneka Tambang merupakan usaha tambang milik Badan Usaha 
Milik Negara yang ingin mengembangkan dan mengeksplorasi 
bauksit. Cadangan bauksit yang dimiliki PT. Aneka Tambang 
sebelum melakukan akuisisi adalah sebesar 369,5 juta ton. 
Sedangkan aksi akuisisi yang dilakukan pada tahun 2010 membeli 
cadangan bauksit sebesar 16 juta ton.

Proses akuisisi PT. Aneka Tambang terhadap cadangan bauksit 
yang dimiliki oleh PT. Dwimitra Enggang Khatulistiwa tidak terlalu 
mempengaruhi penguasaan korporasi terhadap cadangan bauksit 
secara nasional. Penguasaan tambang bauksit masih terbagi dengan 
perusahaan lain yang memiliki cadangan besar. Aksi merger yang 
dilakukan tidak mempengaruhi secara signifikan pada peta penguasaan 
tambang bauksit di Indonesia.

Aksi merger merupakan upaya memperbaiki daya saing tambang 
bauksit sehingga akan berdampak pada semua sektor yang 
mendukung dan didukung oleh aktivitas industri ini. Perkembangan 
investasi tambang bauksit secara langsung akan berdampak pada 
peningkatan nilai saham dan produk yang bersangkutan.
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Bab IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut:

1. Komposisi pangsa pasar usaha tambang bauksit sebelum aksi 
merger PT. Aneka Tambang terbagi pada beberapa pelaku usaha 
dengan penguasaan terbesar oleh beberapa perusahaan tambang 
lainnya;

2. Aksi merger PT Aneka Tambang terhadap tambang bauksit 
membuat pangsa pasar mereka menjadi bertambah tetapi tidak 
membuat posisi dominan pada industri bersangkutan.

B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai 
berikut:

1. Perlu pemetaan pelaku usaha tambang bauksit termasuk 
pertambangan kecil agar diperoleh data akurat tentang 
penguasaan tambang bauksit di Indonesia;

2. Perlu memperkuat persaingan diantara pelaku usaha tambang 
bauksit dengan melakukan merger pada pertambangan kecil 
sehingga mereka dapat efisien dan bersaing dengan usaha 
tambang besar.
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ABSTRAKSI

PERSEKONGKOLAN TENDER dapat dilakukan oleh para pelaku 
usaha mulai dari awal proses hingga ditetapkannya pemenang. Para 
pelaku usaha yang seharusnya bersaing secara terbuka, lebih memilih 
bersekongkol untuk menaikkan harga mendekati harga patokan 
sementara, menurunkan kualitas barang atau jasa. Bahkan yang lebih 
jauh adalah melakukan kolusi dengan pemilik pekerjaan tersebut.
Proses yang kompetitif, dapat menghasilkan harga yang rendah, 
dapat memperoleh kualitas dan inovasi yang lebih baik serta 
waktu penyerahan yang tepat. Terjadinya persekongkolan tender 
akan merusak proses pengadaan itu sendiri. Persekongkolan akan 
merugikan masyarakat yang telah membayar pajak, mengurangi 
kepercayaan masyarakat terhadap proses yang kompetitif dan 
mengeliminasi sistem pasar.
Proses tender yang transparan dan bersaing sehat masih mendapat 
tantangan besar untuk mewujudkannya. Collusive tender masih 
terjadi pada berbagai pengadaan barang dan jasa pemerintah yang 
menyebabkan  persaingan dan harga yang semu. 
Persekongkolan tender sebenarnya sudah bisa dideteksi dari awal, 
bilamana kita telah mengetahui indikasi ke arah kolusi tersebut. 
Beberapa perilaku kolusif sudah bisa diketahui dari berbagai 
penanganan perkara dan studi kasus persaingan usaha di berbagai 
negara lainnya.
Penulisan kertas kerja ini memiliki tujuan untuk: (1). Mengetahui 
perilaku collusive tender pada belanja barang dan modal pemerintah 
dan (2). Untuk mengetahui upaya mencegah persekongkolan tender 
pada belanja barang dan modal pemerintah.
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dirancang untuk 
mengumpulkan informasi tentang kondisi saat ini. Pelaksanaan 
metode deskriptif tidak hanya sampai pada pengumpulan dan 
penyusunan data, tetapi juga meliputi analisa dan interpretasi data 
yang diperoleh.
Kertas kerja ini menunjukkan bahwa collusive tender berpotensi 
terjadi pada belanja barang dan modal pemerintah. Selanjutnya 
upaya mencegah persekongkolan tender dapat dilakukan dengan 
cara: mencari informasi lengkap sebelum menyusun proses pengadaan 
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barang atau jasa, membuat proses tender yang memungkinkan 
partisipasi dari penawar potensial dan mendukung terjadinya 
persaingan sehat, membuat persyaratan yang jelas dan menghindari 
adanya perkiraan yang multi interpretasi, membuat proses tender yang 
efektif dapat mengurangi terjadinya komunikasi diantara pelaku usaha 
ataupun antara pelaku usaha dengan panita/pemilik pekerjaan, perlu 
kehati-hatian dalam memilih kriteria untuk evaluasi dan pengumuman 
pemenang dan  perlu meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai 
risiko persekongkolan dalam proses tender.
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Bab I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
BELANJA NEGARA  yang  ditetapkan  pada  APBN 2011 adalah  
sebesar Rp1.229,5 triliun. Angka belanja negara ini meningkat 
setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut sebagian akan digunakan 
untuk belanja modal, baik untuk pengadaan barang atau jasa.

Belanja negara semakin besar dari segi jumlah dan ekspektasi yang 
diharapkan oleh pemerintah. Meningkatnya belanja negara yang 
signifikan setiap tahunnya diharapkan memiliki korelasi positif 
terhadap keinginan pemerintah untuk memacu pertumbuhan 
ekonomi yang ditargetkan sebesar 6,3 - 6,8 %.

Besarnya belanja modal untuk pengadaan barang atau jasa ini 
patut disimak karena memiliki efek ekonomi yang besar. Untuk 
itu perlu diupayakan pengadaan barang atau jasa yang mengacu 
pada persaingan sehat guna mendukung tercapainya kualitas prima 
dan harga yang pantas pada setiap pelaksanaan pekerjaaan yang 
menggunakan anggaran pemerintah.

Keinginan pemerintah untuk melaksanakan proses tender yang 
transparan dan berdasarkan persaingan sehat rupanya masih 
mendapat tantangan besar untuk mewujudkannya. Collusive tender 
masih terjadi pada berbagai pengadaan barang dan jasa pemerintah 
yang menyebabkan persaingan dan harga yang semu. 

Persekongkolan tender sebenarnya sudah bisa dideteksi dari awal, 
bilamana kita telah mengetahui indikasi ke arah kolusi tersebut. 
Beberapa perilaku kolusif sudah bisa diketahui dari berbagai 
penanganan perkara dan studi kasus persaingan usaha di berbagai 
negara lainnya.
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Pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan pemerintah 
berpotensi untuk dihemat, bilamana pelaksanaan tender 
dilaksanakan secara transparan dan terbuka. Namun keinginan 
untuk memperoleh harga yang murah dan kualitas baik masih 
mendapat tantangan dari pelaku usaha yang menginginkan kolusif 
tender untuk mendapatkan manfaat ekonomi bagi kelompoknya 
saja.

B. PERUMUSAN MASALAH
Dengan mengacu pada latar belakang tersebut di atas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut :” Bagaimana upaya 
mencegah persekongkolan tender pada belanja barang dan modal 
pemerintah?” 

C. TUJUAN PENULISAN
Penulisan ini diadakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perilaku collusive tender pada belanja barang 
dan modal pemerintah.

2. Untuk mengetahui upaya mencegah persekongkolan tender pada 
belanja barang dan modal pemerintah.

D. SISTEMATIKA PENULISAN
Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat deskriptif, oleh 
sebab itu analisis data penelitian akan dilakukan secara deskriptif 
baik secara kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya data-data yang 
diperoleh dari metode di atas akan diolah sesuai dengan ketentuan 
dan disusun berdasarkan sistematika penyusunan yang telah 
ditentukan.
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Bab I
TINJAUAN LITERATUR

A. KERANGKA TEORI
1. Belanja Barang dan Modal pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara 
ANGGARAN Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang 
disetujui oleh DPR, berisi daftar sistematis dan terperinci yang 
memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu 
tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan 
APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan 
dengan Undang-undang. 

Tahapan penyusunan APBN dimulai saat pemerintah mengajukan 
Rancangan APBN dalam bentuk RUU APBN kepada DPR. 
Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan UU tentang 
APBN selambat-lambatnnya 2 bulan sebelum tahun anggaran 
dilaksanakan. Setelah ditetapkan dengan UU, pelaksanaan APBN 
dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Ditengah 
berjalannya tahun anggaran, berdasarkan perkembangan yang 
ada, APBN dapat mengalami perubahan (revisi), dimana untuk 
itu pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk 
mendapatkan persetujuan DPR. Setelah tahun anggaran berakhir, 
selambatnya 6 bulan setelahnya Presiden harus menyampaikan 
RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada 
DPR berupa Laporan Keuangan yang telah diperika oleh BPK.

APBN berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur pengeluaran 
dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan 
kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai 
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, 
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mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta 
prioritas pembangunan secara umum. APBN memiliki beberapa 
fungsi yang membuat semua penerimaan yang menjadi hak dan 
pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun 
anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan 
negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara 
tahun anggaran berikutnya. Fungsi-fungsi tersebut adalah:

•	 Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara 
menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan 
belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, 
pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan 
kepada rakyat.

•	 Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara 
dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan 
kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah 
direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat 
rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. 

•	 Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi 
pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan 
pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk 
menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang 
negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.

•	 Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus 
diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan 
sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas 
perekonomian.

•	 Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara 
harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

•	 Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran 
pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan 
keseimbangan fundamental perekonomian. 

Dalam menyusun APBN setiap tahunnya, Pemerintah 
menggunakan 7 indikator perekonomian makro, yaitu: Produk 
Domestik Bruto (PDB) dalam rupiah, pertumbuhan ekonomi 
tahunan (%), Inflasi (%), nilai tukar rupiah per USD, suku 
bunga SBI 3 bulan (%), harga minyak indonesia (USD/barel) 
dan produksi minyak Indonesia (barel/hari). 
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1 Syaiful, SE, Ak., MM, Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal 
dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan.

Struktur APBN saat ini terdiri dari Pendapatan Negara dan 
Hibah, Belanja Negara, serta Pembiayaan. Pembiayaan terdiri 
dari Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Daerah. Lebih jauh 
lagi, belanja pemerintah pusat dikelompokkan lagi menjadi 
Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan 
Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja 
Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan 
Belanja Lainnya. Kajian ini akan lebih terfokus pada Belanja 
Barang dan Modal, yang seringkali dituding sebagai penyebab 
pemborosan anggaran APBN. 

Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis 
pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan 
maupun yang tidak dipasarkan, dapat dikelompokkan kedalam 
3 kategori belanja, yaitu: (i) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa, 
(ii) Belanja Pemeliharaan dan (iii) Belanja Perjalanan. 

Sementara Belanja Modal didefinisikan sebagai pengeluaran 
yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang 
sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan 
manfaat, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya 
pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah 
masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.1 

Belanja modal dapat dikategorikan menjadi 5 (lima), yaitu (i) 
Belanja Modal Tanah, (ii) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, 
(iii) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, (iv) Belanja Modal 
Jalan, Irigasi dan Jaringan dan (v) Belanja Modal Fisik Lainnya.

2.  Mencegah Terjadinya Persekongkolan Tender
Terjadinya persekongkolan pada proses tender dimungkinkan 
oleh lemahnya regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, 
persekongkolan berpeluang terjadi karena panitia kurang mampu 
mendeteksi perilaku dan ciri-ciri awal terjadinya persekongkolan 
itu sendiri.

Beberapa upaya dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya 
persekongkolan tender, yakni:
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a. Mencari informasi lengkap sebelum menyusun proses 
pengadaan

Mengumpulkan informasi atas rangkaian proses produk atau 
jasa yang tersedia di pasar guna memenuhi keinginan pembeli, 
serta mendapatkan informasi pemasok potensial atas produk 
tersebut merupakan cara terbaik bagi panitia tender. Hal ini 
dimaksudkan agar panitia tender dapat menyusun proses 
pengadaan dengan baik dan menggunakan dana dengan baik. 
Untuk itu perlu diketahui:

•	 Karakteristik	pasar	dimana	kita	akan	membelinya.	Selain	
itu perlu mengetahui kegiatan industri masa kini atau tren 
yang akan mempengaruhi kompetisi dalam pengadaan;

•	 Perlu	 diketahui	 apakah	 pasar	 tempat	membeli	 barang	
memiliki karakteristik yang memungkinkan terjadinya 
kolusi;

•	 Kumpulkan	informasi	pemasok	potensial,	produk,	harga	
dan biayanya. Jika memungkinkan bandingkan harga yang 
ditawarkan dalam pengadaan antar perusahaan;

•	 Kumpulkan	informasi	tentang	perubahan	harga	saat	ini.	
Carilah informasi harga berdasarkan geografis terdekat 
dan harga produk alternatif;

•	 Kumpulkan	informasi	tentang	pengadaan	sebelumnya	atas	
produk serupa atau sejenis;

•	 Lakukan	koordinasi	 dengan	pejabat	 pengadaan	 lainnya	
dan tempat dimana mereka membeli produk atau jasa 
sebelumnya guna meningkatkan pemahaman atas pasar 
dan pelakunya;

•	 Jika	menggunakan	 konsultan	 untuk	membantu	 kita	
mengetahui harga dan biaya, yakinkan mereka telah 
menandatangani perjanjian kerahasiaan.

b. Membuat proses tender yang memungkinkan partisipasi 
penawar potensial

Persaingan yang efektif dapat dicapai bila sejumlah penawar 
yang kredibel mampu merespon undangan tender dan 
memiliki insentif untuk berkompetisi dalam mendapatkan 
kontrak. Partisipasi dalam tender dapat difasilitasi jika 
panitia tender mengurangi biaya pengadaan, menetapkan 
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ketentuan partisipasi yang tidak membatasi persaingan, 
memperkenankan perusahaan dari wilayah atau negara 
lain dapat berpartisipasi atau mengembangkan cara untuk 
memperkenankan perusahaan kecil berpartisipasi seandainya 
mereka tidak dapat menawar keseluruhan kontrak.

•	Hindari	pembatasan	yang	dirasa	tidak	perlu	yang	dapat	
mengurangi jumlah peserta tender yang berkualifikasi. 
Tetapkan persyaratan minimum yang tepat untuk ukuran 
dan isi kontrak pengadaan. Jangan tetapkan persyaratan 
minimum yang menimbulkan halangan bagi para peserta, 
seperti kontrol ukuran, komposisi atau bentuk perusahaan 
yang dapat mengikuti tender;

•	 Penetapan	jaminan	keuangan	besar	dari	penawar	sebagai	
persyaratan penawaran dapat mencegah penawar kecil 
yang berkualifikasi untuk dapat mengikuti proses tender. 
Jika dimungkinkan, penentuan jumlah yang ditetapkan 
sesuai dengan tujuan yang dibutuhkan;

•	 Kurangi	hambatan	atas	partisipasi	asing	dalam	pengadaan	
barang atau jasa;

•	Hindari	 waktu	 yang	 lama	 antara	 kualifikasi	 dan	
pengumuman, karena hal ini memungkinkan terjadinya 
kolusi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kolusi 
antara pelaku usaha yang belum memenuhi kualifikasi dan 
untuk menghindari ketidakpastian diantara para peserta;

•	 Turunkan	biaya	persiapan	tender.	Hal	ini	dapat	dilakukan	
dengan cara merubah prosedur tender berdasarkan waktu 
dan produk, mengelompokkan tender untuk membagi 
biaya tetap dari persiapan tender, menyimpan daftar 
resmi kontraktor yang telah disetujui atau sertifikasi 
resmi oleh lembaga sertifikasi, memperkenankan waktu 
yang cukup untuk perusahaan dalam mempersiapkan 
dan menyampaikan permohonan penawaran. Misalnya 
mempertimbangkan untuk mempublikasikan detail 
proyek lebih awal dengan menggunakan jurnal profesi dan 
perdagangan, situs atau majalah. Menggunakan sistem 
tender elektronik lebih baik untuk menghindari kolusi;

•	 Bila	dimungkinkan,	perkenankan	penawaran	dapat	dilakukan	
atas bagian atau objek tertentu dalam kontrak, atau 
kombinasinya, daripada penawaran atas seluruh kontrak. 
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Misalnya kontrak yang besar, carilah bagian tender yang 
menarik dan layak bagi perusahaan kecil dan menengah;

•	 Jangan	mendiskualifikasikan	peserta	tender	dari	persaingan	
selanjutnya atau secara langsung menyingkirkan mereka 
dari daftar penawar jika mereka gagal dalam menyampaikan 
penawaran pada pengadaan saat ini;

•	 Tetapkanlah	 jumlah	perusahaan	 yang	dapat	melakukan	
penawaran. Misalnya jika ingin memulai persyaratan 
untuk lima penawar tetapi menerima dokumen penawaran 
hanya dari tiga perusahan, maka pertimbangkanlah apakah 
dimungkinkan memperoleh hasil yang kompetitif dari 3 
perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan daripada meminta 
untuk diadakan tender ulang, dimana akan meyakinkan 
bahwa tiada persaingan.

c. Tentukan persyaratan dengan jelas dan hindari perkiraan

Merancang spesifikasi atau kerangka kerja adalah langkah 
dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah yang 
rawan spekulasi, penipuan dan korupsi. Spesifikasi harus 
dirancang untuk menghindari kerancuan dan harus jelas dan 
komprehensif tetapi bukan diskriminatif. 

Bagaimana persyaratan tender ditulis, berdampak pada jumlah 
dan tipe pemasok yang tertarik untuk mengikuti proses tender, 
dan berdampak pada keberhasilan proses seleksi. Semakin 
jelas persyaratannya, akan semakin mudah bagi pemasok 
potensial dalam memahaminya, dan mereka akan lebih 
yakin untuk mempersiapkan dan menyampaikan dokumen 
penawarannya. Kejelasan tidak harus dicampuradukkan 
dengan perkiraan. Semakin dapat diperkirakannya jadwal 
pengadaan dan kuantitas dijual atau dibeli yang tidak berubah 
dapat memfasilitasi kolusi. Sebaiknya jumlah yang tinggi dan 
frekuensi pengadaan yang lebih sedikit akan meningkatkan 
insentif bagi peserta tender untuk bersaing.

•	 Tentukan	 persyaratan	 dengan	 sejelas-jelasnya	 dalam	
penawaran tender. Spesifikasi harus diperiksa secara 
tersendiri sebelum penyampaian untuk memastikan mereka 
dapat memahaminya;

•	Gunakan	spesifikasi	berdasarkan	performa	dan	nyatakan	
apa yang harusnya dibutuhkan, daripada menyampaikan 
deskripsi produk;
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•	Hindari	melaksanakan	 tender	 sementara	 kontrak	masih	
berada dalam tahap awal penetapan spesifikasi;

•	 Tetapkan	spesifikasi	anda	yang	memperkenankan	produk	
atau dalam istilah performa dan persyaratan berdasarkan 
fungsi. Alternatif atau sumber pasokan inovatif akan 
membuat praktek kolusi semakin sulit dilakukan;

•	Hindari	prediksi	dalam	persyaratan	kontrak.	Pertimbangkan	
untuk menggabungkan atau memisahkan kontrak sehingga 
ia berbeda berdasarkan ukuran dan waktu pelaksanaan 
tender;

•	 Bekerjasama	dengan	panitia	tender	sektor	publik	lainnya	
dan lakukan pengadaan gabungan;

•	Hindari	menyampaikan	kontrak	dengan	nilai	yang	sama	
yang dapat dengan mudah dibagi antar pesaing.

d. Merancang proses tender yang secara efektif mengurangi 
komunikasi diantara peserta tender

Panitia tender harus memperhatikan beberapa faktor yang 
dapat menimbulkan kolusi ketika merancang proses tender. 
Efisiensi proses pengadaan tergantung pada model penawaran 
yang digunakan, tetapi juga pada bagaimana tender tersebut 
dibuat dan dilakukan. Persyaratan transparansi sangat penting 
bagi prosedur pengadaan yang berhasil dalam mengatasi 
korupsi. Proses ini harus dilakukan secara seimbang, untuk 
memfasilitasi kolusi melalui diseminasi informasi yang melebihi 
kondisi seharusnya. Namun demikian, tidak ada aturan 
khusus mengenai bentuk suatu lelang atau tender. Tender 
perlu dirancang untuk menyesuaikan dengan situasi dan jika 
dimungkinan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

•	 Undanglah	 pemasok	 potensial	 untuk	 berdialog	 dengan	
panitia untuk mengadakan pengadaan terhadap spesifikasi 
teknis dan administratif rencana pengadaan. Namun hindari 
mengumpulkan pemasok potensial secara bersama-sama 
melalui pertemuan sebelum tender yang telah dijadwalkan;

•	 Batasi	 komunikasi	 antar	 peserta	 tender	 selama	 proses	
tender. Tender terbuka memungkinkan komunikasi dan 
pemberian sinyal diantara peserta tender. Persyaratan 
agar penawaran disampaikan secara personal membuka 
kesempatan untuk komunikasi dan pengaturan pada 
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saat terakhir antar perusahaan. Ini dapat dicegah dengan 
menggunakan pengadaan secara elektronis;

•	 Berhati-hatilah	dalam	mempertimbangkan	informasi	apa	
yang dapat diungkapkan kepada para penawar pada saat 
pengumuman tender;

•	 Ketika	 mengumumkan	 hasil	 tender,	 berhati-hatilah	
mempertimbangkan informasi mana yang dapat 
dipublikasikan dan hindari penyampaian informasi yang 
sensitif yang dapat memfasilitasi terjadinya persekongkolan;

•	Gunakan	metode	 pelelangan	 harga	 tertutup	 daripada	
pelelangan tawar menawar harga secara langsung;

•	 Perhatikan	apabila	metode	pengadaan	 selain	pengadaan	
satu tahap berdasarkan harga dapat menghasilkan capaian 
yang memuaskan. Tipe lain dari pengadaan berupa tender 
yang dinegosiasikan dan perjanjian kerangka kerja;

•	Gunakan	 harga	 penawaran	maksimum	hanya	 jika	 hal	
tersebut didasarkan dari penelitian pasar dan oleh lembaga 
yang sangat kompetitif. Jangan menyampaikan harga 
penawaran, tetapi jaga kerahasiaan dokumen tersebut atau 
simpan pada lembaga lain yang berwenang;

•	 Berhati-hati	 dalam	menggunakan	 konsultan	 untuk	
melaksanakan proses tender, karena mereka berpeluang 
membentuk hubungan kerja dengan penawar individu. 
Sebaliknya gunakan kemampuan konsultan untuk 
memperjelas gambaran kriteria, spesifikasi, dan melakukan 
proses pengadaan;

•	 Jika	 dimungkinkan,	 tetapkan	 bahwa	 penawaran	
dimasukkan secara rahasia dan membolehkan tawaran 
tersebut disampaikan melalui telpon atau email;

•	 Jangan	membatasi	 jumlah	penawar	dalam	proses	 tender	
tanpa alasan tidak jelas;

•	 Tetapkan	 agar	 peserta	 tender	menandatangani	 pakta	
integritas;

•	Minta	 penawar	menjelaskan	 dari	 awal	 apabila	mereka	
bermaksud menggunakan sub kontrak, dimana dapat 
dijadikan suatu cara untuk membagi laba di antara peserta 
tender yang bersekongkol.
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e. Berhati-hati dalam memilih kriteria untuk mengevaluasi dan 
mengumumkan pemenang tender

Seluruh kriteria berdampak pada intensitas dan keefektifan 
kompetisi dalam proses tender. Keputusan menetapkan kriteria 
yang digunakan tidak hanya penting untuk proyek ini saja, 
tetapi juga dalam memelihara peserta tender potensial yang 
menunjukkan ketertarikannya di tender selanjutnya. Oleh 
karena itu sangat penting untuk menentukan seleksi kualifikasi 
dan mengumumkan kriteria yang dipilih sehingga penawar 
yang kredibel, termasuk pengusaha kecil dan menengah tidak 
dihambat secara tidak layak.

•	 Ketika	merancang	 penawaran	 tender,	 perlu	 dipikirkan	
dampak kriteria terhadap kompetisi di masa mendatang;

•	 Ketika	melakukan	 evaluasi	 peserta	 tender	 selain	 harga,	
maka kriteria tersebut perlu dijelaskan secara seimbang 
dalam mencegah tantangan setelah pengumuman 
pemenang;

•	Hindari	perlakuan	istimewa	pada	kelas,	tipe	atau	pemasok	
tertentu;

•	 Jangan	menguntungkan	 pemain	 lama.	Metode	 yang	
memberikan ketidakpastian dalam proses tender mungkin 
dapat memberikan keuntungan bagi pemain lama.

f. Meningkatkan kesadaran diantara peserta tender mengenai 
risiko persekongkolan dalam pengadaan.

Pelatihan profesional adalah penting untuk memperkuat 
kesadaran panitia pengadaan mengenai isu persaingan 
usaha pada pengadaan barang atau jasa. Upaya mengatasi 
persekongkolan akan lebih efektif jika didukung oleh 
infornasi historis perilaku penawaran, dengan cara secara 
kontinyu melakukan monitoring atas aktivitas pengadaan dan 
dengan melakukan analisa performa atas data pengadaan. 
Ini akan menolong lembaga yang melakukan pengadaan 
untuk mengidentifikasi situasi yang dihadapi. Juga perlu 
dicatat bahwa persekongkolan tender mungkin tidak hanya 
dapat dibuktikan pada satu tender. Seringkali bentuk kolusi 
terungkap ketika dilakukan analisa atas beberapa tender 
dalam suatu periode tertentu.
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2 Winarno Surakhmad, Dasar dan Teknik Research : Pengantar Metodologi Ilmiah, Tarsito, 
Bandung, 1982, hlm : 139 

3 Ibid, hal : 140

•	 Implementasikan	 pelatihan	 reguler	 untuk	mendeteksi	
persekongkolan tender dan kartel bagi panitia tender, 
dengan bantuan lembaga persaingan atau konsultan hukum 
eksternal;

•	 Simpanlah	 informasi	 mengenai	 karakteristik	 tender	
sebelumnya;

•	 Secara	 periodik	melakukan	 analisa	 riwayat	 tender	 atas	
produk atau jasa tertentu;

•	 Buatlah	kebijakan	untuk	menganalisa	tender	tersebut	secara	
periodik;

•	 Lakukan	 perbandingan	 antara	 perusahaan	 yang	 telah	
menyampaikan minat dan perusahaan yang telah 
memasukkan penawaran untuk mengidentifikasi tren 
tertentu seperti penarikan diri dari pengadaan dan 
penggunaan sub kontraktor.

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

Pelaksanaan dari metode deskriptif tidak hanya sampai pada 
pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisa 
dan interpretasi tentang arti data itu.2 Adapun metode deskriptif 
terdiri dari dua macam sifat, yaitu:3 

a. Memusatkan pada masalah-masalah yang ada pada masa 
sekarang, pada masalah-masalah aktual;

b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan 
kemudian dianalisa (karena itu metode ini sering disebut metode 
analitik).

Penelitian ini menggunakan pula komparatif data yang selanjutnya 
dianalisa berdasarkan perbandingan, persentase dan alat kuantitatif 
lainnya.
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Bab III
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Collusive Tender pada Belanja Barang dan Modal
ANGGARAN Pendapatan Dan Belanja Negara telah mengalokasikan 
belanja barang dan modal yang cukup besar setiap tahunnya. 
Pengadaan barang dan jasa dibutuhkan untuk menunjang kegiatan 
pemerintah. Belanja pemerintah ini dimaksudkan sebagai stimulus 
fiskal untuk mendorong berlangsungya aktivitas ekonomi di 
masyarakat. 

Para pelaku usaha diberi kesempatan ikut proses dan bersaing 
pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, sering terjadi kartel 
diantara para peserta melalui collusive tender yang mengindikasikan 
terjadinya persekongkolan horizontal diantara mereka. Akibat 
perbuatan tersebut, akhirnya barang dan jasa yang diperoleh 
pemerintah menjadi mahal dengan kualitas yang rendah.

Berbagai modus persaingan tidak sehat sering dilakukan oleh para 
pelaku usaha. Pengaturan pemenang diantara mereka menjadi 
salah satu alasan utama terjadinya persekongkolan tender. 
Mereka mengatur siapa diantaranya yang akan menang pada 
suatu pekerjaan. Keinginan mengatur pemenang ini didukung 
oleh pengaturan harga, keinginan untuk melengkapi atau tidak 
melengkapi berkas yang dipersyaratkan. Bahkan hingga kepada 
pengaturan siapa pelaku usaha yang harus mengikuti atau mundur 
dari proses suatu tender.

Perilaku seperti di atas mendominasi laporan persaingan usaha 
yang tidak sehat yang berlaku pada belanja barang dan modal 
pemerintah. Perilaku kolusif didukung pula oleh adanya kerjasama 
antara pelaku usaha dengan pihak panitia yang memfasilitasi 
untuk memenangkan peserta tertentu. Persekongkolan vertikal ini 
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Tabel
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2007 4

APBN 2007 (dalam miliar rupiah)

RAPBN APBN % thd PDB% thd PDB
A. Pendapatan Negara dan Hibah  713.443,3  20,2  723.057,9   20,5 
     I. Penerimaan Dalam Negeri  710.774,3  20,1  720.389,0   20,4 
        1. Penerimaan Perpajakan  505.877,7  14,3  509.462,0   14,4 
            a. Pajak Dalam Negeri  490.240,3  13,9  494.591,6   14,0 
                 i. Pajak penghasilan  257.347,0  7,3  261.698,3   7,4 
                   1. Migas  39.190,4  1,1  41.241,7   1,2 
                   2. Non Migas  218.156,6  6,2  220.456,6   6,2 
                ii. Pajak pertambahan nilai  161.044,2  4,6  161.044,2   4,6 
               iii. Pajak bumi dan bangunan  21.267,0  0,6  21.267,0   0,6 
               iv. BPHTB  5.389,9  0,2  5.389,9   0,2 
                v. Cukai  42.034,7  1,2  42.034,7   1,2 
               vi. Pajak lainnya  3.157,5  0,1  3.157,5   0,1 
            b. Pajak Perdagangan Internasional  15.637,4  0,4  14.870,4   0,4 
                i. Bea masuk  14.417,6  0,4  14.417,6   0,4 
               ii. Pajak/pungutan ekspor  1.219,8  0,0  452,8   0,0 
        2. Penerimaan Negara Bukan Pajak  204.896,6  5,8  210.927,0   6,0 
            a. Penerimaan SDA  151.628,1  4,3  146.256,9   4,1 
                 i. Migas  145.888,5  4,1  139.892,7   4,0 
                ii. Non Migas  5.739,6  0,2  6.364,2   0,2 
            b. Bagian Laba BUMN  16.163,4  0,5  19.100,0   0,5 
            c. PNBP Lainnya  37.105,2  1,1  45.570,0   1,3 
     II. Hibah  2.669,0  0,1  2.669,0   0,1 
B. Belanja Negara  746.541,6  21,1  763.570,8   21,6 
     I. Belanja Pemerintah Pusat  495.993,3  14,0  504.776,2   14,3 
        1. Belanja Pegawai  98.472,9  2,8  98.472,9  *)  2,8 
        2. Belanja Barang  72.470,7  2,1  71.905,8  *)  2,0 
        3. Belanja Modal  66.060,3  1,9  76.861,5  *)  2,2 

4 Data Pokok RAPBN Tahun Anggaran 2007, Departemen Keuangan Republik Indonesia

biasanya dirancang sejak penyusunan RKS ataupun pada tahapan 
lainnya dalam suatu proses tender.

Akibat perilaku kolusif dalam tender, menyebabkan tiadanya 
kompetisi diantara pelaku usaha. Akhirnya pengadaan barang dan 
jasa ini tidak memperoleh harga yang wajar serta kualitas barang 
dan jasa yang rendah.

Kolusif tender  pada pengadaan barang dan jasa akan membebani 
APBN karena tertutupnya ruang untuk efisiensi. Padahal bila 
seandainya dilakukan secara kompetitif, kemungkinan akan 
diperoleh harga yang murah dan akan menghemat APBN.
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        4. Pembayaran Bunga Utang  85.115,6  2,4  85.086,4   2,4 
              i. Utang Dalam Negeri  58.294,4  1,7  58.421,7   1,7 
             ii. Utang Luar Negeri  26.821,2  0,8  26.664,8   0,8 
        5. Subsidi  109.702,2  3,1  102.954,3   2,9 
              i. Subsidi BBM  68.585,9  1,9  61.837,9   1,8 
             ii. Subsidi Non-BBM  41.116,4  1,2  41.116,4   1,2 
        6. Belanja Hibah  - - -  -
        7. Bantuan Sosial  49.048,1  1,4  50.657,4  *)  1,4 
        8. Belanja Lainnya  15.123,3  0,4  18.837,9  *)  0,5 
    II. Belanja Ke Daerah  250.548,3  7,1  258.794,6   7,3 
       1. Dana Perimbangan  243.866,7  6,9  250.342,8   7,1 
            a. Dana Bagi Hasil  65.791,5  1,9  68.461,3   1,9 
            b. Dana Alokasi Umum  163.711,7  4,6  164.787,4   4,7 
            c. Dana Alokasi Khusus  14.363,5  0,4  17.094,1   0,5 
       2. Dana Otonomi Khusus dan Peny.  6.681,6  0,2  8.451,8   0,2 
C. Keseimbangan Primer  52.017,3  1,5  44.573,6   1,3 
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)  (33.098,3)  (0,9)  (40.512,9)   (1,1) 
E.  Pembiayaan (I + II)  33.098,3  0,9  40.512,9   1,1 
     I. Pembiayaan Dalam Negeri  51.304,2 1,5   0,5 55.068,3  1,6   0,4
        1. Perbankan dalam negeri  16.074,8    12.962,0    
        2. Non-perbankan dalam negeri  35.229,4  1,0  42.106,3   1,2 
            a. Privatisasi (neto)  2.000,0  0,1  2.000,0   0,1 
            b. Penj aset PT. PPA  1.000,0  0,0  1.500,0   0,0 
            c. Surat Utang Negara (neto)  34.229,4  1,0  40.606,3   1,1 
            d. Dukungan Infrastruktur  (2.000,0)  (0,1)  (2.000,0)   (0,1) 
     II. Pembiayaan Luar negeri (neto)  (18.205,9)  (0,5)  (14.555,4)   (0,4) 
        1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)  35.903,6  1,0  40.274,6   1,1 
            a. Pinjaman Program  14.415,0  0,4  16.275,0   0,5 
            b. Pinjaman Proyek  21.488,6  0,6  23.999,6   0,7 
        2. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN  (54.109,4)  (1,5)  (54.830,0)   (1,6) 
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan  (0,0)  (0,0)  -  -
a. Produk Domestik Bruto (milliar Rp)  3.531.087,5   3.531.087,5   
b. Pertumbuhan ekonomi (%)  6,3   6,3   
c. Inflasi (%)  6,5   6,5   
d. Tingkat bunga SBI rata-rata (%)  8,50   8,50   
e. Nilai tukar (Rp/US$1)  9.300   9.300   
f. Harga minyak (US$/barel)  65,0   63,0   
g. Lifting (MBCD)  1,000   1,000   

RAPBN APBN % thd PDB% thd PDB

Pada tabel di atas, dapat diperhatikan besaran angka belanja barang 
dan modal pada APBN 2007. Pada APBN 2007 terlihat belanja 
barang Rp71,90 triliun dan belanja modal Rp.76,86 triliun. Total 
belanja barang dan modal pada APBN 2007 sebesar Rp148,76 
triliun. 
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Pada APBN 2008 pemerintah telah menetapkan pula alokasi 
untuk belanja barang dan modal. Alokasi untuk belanja barang 
sebesar Rp52,4 triliun dan belanja modal Rp101,54 triliun. Total 
alokasi untuk belanja barang dan modal pada APBN 2008 sebesar 
Rp153,94 triliun.

Beberapa kasus persekongkolan tender telah dilaporkan dan 
ditangani sebagai perkara di KPPU. Salah satu unsur yang terlihat 
adalah terdapatnya kartel harga diantara para peserta tender. 
Melalui mekanisme kartel harga, maka harga yang terjadi selalu 
mendekati pagu yang ditetapkan oleh panitia tender.

 

B. Karakteristik dan Upaya Mencegah Persekongkolan 
Tender
Persekongkolan tender dapat terjadi pada setiap industri dengan 
berbagai ciri dan peluang terjadinya perilaku tersebut. Walaupun 
peluang terjadinya persekongkolan berbeda antara satu industri 
dengan industri lainnya. Berikut ini adalah karakteristik terjadinya 
persekongkolan dalam proses tender:

•	 Jumlah	perusahaan	yang	sedikit
•	 Terdapat	hambatan	masuk	pasar	pada	industri	bersangkutan
•	Kondisi	pasar
•	 Perilaku	asosiasi	perusahaan
•	 Pengadaan	yang	berulang	kembali
•	 Produk	atau	jasa	yang	mirip	atau	sederhana
•	 Substitusi	yang	sedikit
•	 Tiadanya	perubahan	teknologi

Adapun upaya pencegahan terjadinya persekongkolan tender dapat 
dilakukan dengan cara:

•	 Mencari	informasi	lengkap	sebelum	menyusun	proses	pengadaan	
barang atau jasa: Panitia tender harus mencari informasi lengkap 
tentang produk dan jasa yang akan dibeli. Selain itu panitia perlu 
pula mengetahui pemasok potensial agar dapat menyusun proses 
pengadaan mendapat hasil terbaik dengan biaya yang efisien.

•	 Membuat	 proses	 tender	 yang	memungkinkan	partisipasi	 dari	
penawar potensial dan mendukung terjadinya persaingan sehat: 
Setiap proses tender sebaiknya diikuti oleh penawar potensial. 
Harus dipastikan bahwa mereka juga diberi kesempatan 
untuk mengikuti tender. Setiap proses tender tidak membatasi 
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partisipasi dan adanya persaingan. Bila dimungkinkan panitia 
tender memperkenankan perusahaan dari daerah atau negara 
lain ikut berpartisipasi dalam tender tersebut.

•	 Membuat	persyaratan	yang	jelas	dan	menghindari	adanya	perkiraan	
yang multi interpretasi: Spesifikasi dan kerangka kerja adalah 
langkah yang harus dilakukan dalam proses pengadaan barang 
atau jasa pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk menhindari 
kerancuan, penipuan dan korupsi. Spesifikasi harus dirancang untuk 
menghindari kerancuan dan harus jelas dan komprehensif tetapi 
bukan diskriminatif. Mereka seharusnya berupaya untuk membuat 
pelaksanaan tender menjadi sempurna. Harus diupayakan agar 
persyaratan tender ditulis, agar berdampak pada jumlah dan tipe 
pemasok yang tertarik untuk mengikuti tender.

•	 Membuat	proses	tender	yang	secara	efektif	dapat	mengurangi	
terjadinya komunikasi diantara pelaku usaha ataupun antara 
pelaku usaha dengan panita/pemilik pekerjaan. Semakin jelas 
persyaratannya, akan semakin mudah bagi pemasok potensial 
dalam memahaminya, dan mereka akan lebih yakin untuk 
mempersiapkan dan menyampaikan dokumen penawarannya.

•	 Perlu	kehati-hatian	dalam	memilih	kriteria	untuk	 evaluasi	dan	
pengumuman pemenang. Pejabat pengadaan harus memperhatikan 
beberapa faktor yang dapat menimbulkan kolusi. Efisiensi proses 
tender tergantung pada model penawaran dan juga pada bagaimana 
tender tersebut dibuat dan dijalankan. Transparansi sangat penting 
bagi prosedur pengadaan yang berhasil untuk mengatasi korupsi. 
Tender perlu dirancang untuk menyesuaikan dengan situasi  dan 
pertimbangan tertentu. Penetapan kriteria akan berdampak pada 
kompetisi dalam proses tender. Keputusan terhadap kriteria yang 
akan digunakan tidak hanya penting untuk proyek ini saja, tetapi 
juga dalam memelihara peserta tender potensial yang menunjukkan 
ketertarikannya pada tender selanjutnya. Sangat penting menetapkan 
seleksi kualifikasi dan mengumumkan kriteria yang dipilih sehingga 
penawar kredibel tidak dihambat mengikuti tender tersebut.

•	 Perlu	meningkatkan	kesadaran	pelaku	usaha	mengenai	 risiko	
persekongkolan dalam proses tender. Pelatihan profesional 
sangat penting untuk memperkuat kesadaran pejabat pengadaan 
mengenai isu persaingan usaha pada pengadaan barang atau 
jasa. Upaya mengatasi persekongkolan akan lebih efektif jika 
didukung oleh infornasi historis perilaku penawaran, dengan 
secara kontinu melakukan monitoring atas aktivitas pengadaan.
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A. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian  di atas, maka diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut:

1. Kolusif tender terjadi melalui mekanisme pengaturan pemenang 
yang didukung dengan cara mengatur harga, mengatur 
persyaratan yang harus dipenuhi, serta mendapat dukungan 
dari pemilik pekerjaan.

2. Upaya pencegahan tender dapat dilakukan dengan cara a. 
Mencari informasi lengkap sebelum proses pengadaan, b. 
Menyusun proses yang mendukung banyaknya peserta tender, 
c. Membuat persyaratan tender yang jelas, d. Merancang proses 
tender yang dapat mengurangi komunikasi diantara peserta 
tender, e. Ketegasan penerapan kriteria untuk evaluasi dan 
pengumuman pemenang.

B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa 
hal berikut ini:

1. Perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap potensi 
terjadinya kolusif dalam proses tender. Seluruh proses tender 
sebaiknya dibuat transparan untuk dapat mengurangi adanya 
kerjasama antara pelaku usaha dan antara pelaku usaha dengan 
pemilik pekerjaan.

2. Para pemilik atau panitia tender perlu memahami upaya 
pencegahan persekongkolan dengan mengetahui beberapa poin 
indikasi yang mengarah pada persaingan tidak sehat.

Bab IV
KESIMPULAN DAN SARAN
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Bab I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 
PREDATORY PRICING adalah salah satu bentuk strategi yang 
dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan 
harga dibawah biaya produksi.1 Tujuan utama dari predatory 
pricing untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar 
dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing 
untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Segera setelah berhasil 
membuat pelaku usaha pesaing keluar dari pasar dan menunda 
masuknya pelaku usaha pendatang baru, maka selanjutnya dia 
dapat menaikkan harga kembali dan memaksimalkan keuntungan 
yang mungkin didapatkan. 

Dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ketentuan yang terkait dengan 
predatory pricing diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 20 yang berbunyi 
sebagai berikut ini.

Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999: 

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 
pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang 
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999:

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau 
jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga 
yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau 

1 Andi Fahmi Lubis (et.al), Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks,Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha, 2009, h.95.
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mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga 
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat.”

Apabila dilihat dari bunyinya, penerapan kedua pasal tersebut 
menggunakan pendekatan rule of reason sehingga penegak hukum 
tidak dapat langsung menerapkan pasal ini kepada pelaku usaha 
yang melakukan predatory pricing melainkan harus mencari alasan-
alasan mereka melakukan perbuatan tersebut atau membuktikan 
perbuatan tersebut menimbulkan terjadinya praktek monopoli atau 
persaingan usaha tidak sehat.

Perbedaan kedua pasal tersebut adalah bahwa Pasal 20 diterapkan 
terhadap kondisi di mana “penetapan harga yang sangat rendah” 
tidak dilakukan berdasarkan perjanjian, melainkan dilakukan 
secara otonom oleh satu pelaku usaha. Penetapan harga yang 
sangat rendah dilarang menurut Pasal 20 hanya dalam hal apabila 
pelaku usaha bermaksud untuk menyingkirkan pelaku usaha 
lainnya. Sedangkan Pasal 7 dapat diterapkan untuk penetapan harga 
dibawah pasar yang dilakukan dengan perjanjian, yang berarti 
dilakukan antara setidaknya dua pelaku usaha pesaing. Kemudian 
Pasal 7 juga dapat diterapkan apabila maksud untuk menyingkirkan 
pelaku usaha lainnya tersebut tidak dapat dibuktikan.

Dalam praktiknya di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
tidak pernah ada kasus terkait dengan pasal-pasal predatory pricing 
sehingga belum ada preseden bagaimana menilai sebuah perusahaan 
melakukan predatory pricing. Ke depan diharapkan terdapat kasus-
kasus dalam penerapan pasal-pasal predatory pricing.

B. PERUMUSAN MASALAH
Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah, sebagai 
berikut:

1. Apa teori-teori dari predatory pricing?
2. Bagaimana perbandingan penerapan kasus predatory pricing di 

luar (dhi. di Eropa)?
3. Faktor atau kriteria apa yang seharusnya menjadi kondisi pelaku 

usaha dapat dinyatakan telah menerapkan predatory pricing 
yang merugikan persaingan usaha sehingga harus dihukum oleh 
rezim hukum anti monopoli?
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C. TUJUAN PENULISAN
Tujuan dari penulisan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan memahami teori-teori predatory pricing 
yang berlaku.

2. Untuk menganalisa dan memahami penerapan kasus predatory 
pricing di negara lain.

3. Untuk memberikan masukan faktor/kriteria relevan dalam 
penerapan kasus predatory pricing di Indonesia.

D. SISTEMATIKA PENULISAN
Tulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab. Bab I merupakan pendahuluan 
yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan 
dan sistematika penulisan. Bab II merupakan ilustrasi kasus Akzo 
yang diputus oleh Komisi Eropa dan European Court of Justice 
sebagai acuan dalam penulisan ini. Bab III merupakan teori-
teori tentang predatory pricing. Bab IV merupakan analisa dan 
pembahasan penerapan teori-teori predatory pricing terhadap kasus 
Akzo. Bab V merupakan penutup yang merupakan saran hasil 
analisa bab sebelumnya yang diharapkan dapat dijadikan acuan 
dalam penerapan kasus-kasus predatory pricing di Indonesia.
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Bab II
ILUSTRASI KASUS AKZO

A. KRONOLOGIS KASUS
KASUS ini menyangkut perselisihan antara Akzo Chemie BV (“Akzo 
Chemie”) dan Engineering and Chemical Suppliers Ltd (“ECS”) 
yang menuduh Akzo Chemie terlibat dalam predatory pricing 
melalui kebijakan pemotongan biaya harga yang dirancang untuk 
menghancurkan bisnis ECS dan akhirnya menyingkirkannya sebagai 
pesaing. 

Akzo Chemie (“Akzo”) adalah anak perusahaan multinasional 
Akzo Group dari Belanda yang bergerak di bidang kimia dan 
serat. Tuduhan ECS diarahkan pada Akzo Inggris yang merupakan 
anak perusahaan Akzo Chemie. Akzo Inggris memproduksi 
dan memasarkan peroksida organik untuk Akzo Chemie di 
Inggris. Peroksida organik merupakan bahan kimia khusus yang 
digunakan dalam industri polimer (“pasar plastik”). Akzo Inggris 
juga menghasilkan peroksida benzoil yang digunakan sebagai zat 
pemutih untuk bubuk serta potasium bromat sebagai zat pemutih 
(bleaching agent) untuk bubuk (“pasar aditif bubuk”).

ECS adalah perusahaan perorangan dari Inggris yang bisnis 
utamanya adalah memproduksi peroksida benzoil sebagai zat 
pemutih di penggilingan bubuk di Inggris dan Irlandia. ECS 
memproyeksikan dirinya sebagai produsen dalam pasar bubuk aditif 
yang berbiaya rendah. Harga yang ditetapkan kepada pelanggannya 
umumnya 10 persen di bawah harga Akzo Inggris.

Sebelum 1979, Akzo merupakan pemain penting baik di pasar plastik 
dan aditif bubuk tetapi pasar plastik yang memberikan kontribusi 
sebagian besar keuntungan Akzo. Sampai akhir 1979, harga aditif 
bubuk di Inggris naik terus sebesar 10% secara bertahap yang 
diprakarsai oleh Akzo Inggris dan Diaflex dan diikuti oleh ECS.
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Keadaan berubah ketika ECS mulai ekspansi ke pasar Akzo 
Inggris dan Jerman untuk produk plastik, suatu pasar yang lebih 
menggiurkan. Pada tahun 1979, ECS mulai memproduksi peroksida 
benzoil untuk pasar plastik di Inggris dan ke pelanggan utama 
AKZO Jerman pada September tahun itu dengan harga 15 sampai 
20 persen di bawah yang ditetapkan Akzo.

Akzo segera bereaksi terhadap ini dengan serangkaian ancaman 
dalam pertemuan-pertemuan pada akhir 1979. Menurut ECS, Akzo 
telah mengancam bahwa jika ECS tidak meninggalkan pasar plastik, 
Akzo akan akan membeli ECS atau secara selektif akan memberikan 
potongan harga kepada para pelanggan ECS di pasar aditif bubuk.

B. PUTUSAN INSTANSI BERWENANG
ECS segera mencari perlindungan pada Pengadilan Tinggi Inggris 
dan berhasil meminta penetapan  (injunction) terhadap Akzo Inggris 
di bawah Pasal 86 EEC. Sebuah penyelesaian di luar pengadilan 
dicapai dimana Akzo Inggris membayar biaya proses hukum yang 
telah dikeluarkan ECS serta tidak akan menurunkan penjualan 
produk peroksida benzoil  di Inggris atau di tempat lain baik untuk 
pasar plastik atau aditif bubuk selama dua setengah tahun.

Setelah pelaksanaan injunction, ECS tidak mengikuti kenaikan harga 
yang diprakasai oleh Akzo Inggris pada pasar bubuk aditif bagi 
pelanggannya Inggris pada awal 1980. Hal Ini melebarkan perbedaan 
harga produk antara ECS dan Akzo dalam pasar bubuk aditif yang 
mendorong dua pelanggan utama Akzo Inggris, Spillers dan RHM 
mendekati ECS untuk memperoleh produk dengan harga yang lebih 
rendah 10% sampai 20% dari pada harga yang diberikan Akzo Inggris. 
Akzo menanggapi hal ini dengan memotong harga sebesar £ 1 per 
ton, yang merupakan harga terendah yang pernah ditawarkan kepada 
pelanggannya dengan syarat pelanggan tersebut harus mengikuti 
syarat-syarat perdagangan yang ditetapkan Akzo Inggris.

Kemudian Akzo meluncurkan serangan pada Desember 1980 
dengan menawarkan diskon besar kepada pelanggan utama ECS. 
Konsekuensinya ECS secara bertahap kehilangan bisnis dari tiga 
pelanggan utamanya dan beberapa pelanggan individu dan hanya 
beberapa pelanggan yang dapat dipertahankan karena memberikan 
harga yang sama dengan harga yang diberikan oleh Akzo Inggris. 
Pada 1984, nilai penjualan bubuk aditif ECS di Inggris telah 
menurun sampai 70% sejak penjualan tahun 1980.
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Hal ini menyebabkan ECS komplain kepada Komisi Eropa sesuai 
dengan Pasal 3 Peraturan No.17 Dewan Eropa, menyatakan Akzo 
Inggris telah melanggar Pasal 86 dari Traktat Masyarakat Ekonomi 
Eropa (MEE) dengan menyalahgunakan posisinya yang dominan 
dalam pasar peroksida organik di MEE. Pertama-tama Komisi 
memberikan penetapan harga minimum terhadap produk Akzo 
dan agar Akzo kembali kepada margin keuntungan sebelumnya. 
Kemudian pada tahun 1985, Komisi akhirnya menyatakan 
Akzo telah melanggar Pasal 86 dengan menyalahgunakan posisi 
dominannya dalam pasar peroksida organik di MEE dengan 
melakukan strategi predatory pricing pada pasar bubuk aditif di 
Inggris. Akibatnya, Akzo didenda ECU 10 juta, jumlah terbesar 
yang pernah dikenakan pada waktu itu.

Akzo mengajukan banding ke European Court of Justice (ECJ), 
menyatakan bahwa Komisi telah salah menafsirkan dan menerapkan 
konsep posisi dominan dan penyalahgunaan posisi dominan oleh 
AKZO. ECJ tetap menyatakan Akzo bersalah karena predatory 
pricing tapi dengan menerapkan pengujian cost based test yang lebih 
tersetruktur. ECJ mengurangi denda menjadi sebesar 7,5 juta ECU. 
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Bab III
TEORI PREDATORY PRICING

A. DEFINISI UMUM PREDATORY PRICING
SEPERTI telah diuraikan diatas predatory pricing didefinisikan 
sebagai salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku 
usaha dalam menjual produk dengan harga dibawah biaya produksi 
(average cost atau marginal cost).2 Tujuan utama dari predatory 
pricing untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan 
juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing 
untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Segera setelah berhasil 
membuat pelaku usaha pesaing keluar dari pasar dan menunda 
masuknya pelaku usaha pendatang baru, maka selanjutnya dia 
dapat menaikkan harga kembali dan memaksimalkan keuntungan 
yang mungkin didapatkan.3 Untuk dapat melakukan perbuatan 
tersebut, maka pelaku usaha tersebut haruslah mempunyai pangsa 
pasar yang besar dan keuntungan yang akan diperoleh dapat 
menutupi kerugian yang diderita selama masa predator.4

Sedangkan Ordover5 mendefinisikan predatory pricing sebagai: 
“Selling a product ‘below cost’ in order to induce a rival’s exit, 
deter future enttry, or dissuade a rival from future competition”. 
Perilaku predator merupakan respon kepada para kompetitor 
dengan mengorbankan sebagian keuntungan yang dapat diperoleh 
si predator dalam situasi pasar kompetitif dimana terdapat para 
kompetitor dengan maksud untuk memperlemah kompetisi sehingga 
memperoleh keuntungan monopoli.6

2 ibid.
3 ibid.
4 ibid.
5 Janusz A. Ordover dalam Peter Newnan (ed), The New Palgrave Dictionary of Economics and 

the Law, Palgrave Macmillan, 2002, h.77.
6 ibid.
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Dari dua definisi diatas, terdapat unsur-unsur esensial dari perilaku 
predator, yaitu: (i) penetapan harga di bawah pasar, (ii) bermaksud 
menyingkirkan kompetitor. Kemudian untuk dapat melakukan 
predatory pricing si predator harus memiliki pangsa pasar yang 
besar. Berikut merupakan teori-teori tentang predatory pricing.

B. PANDANGAN EKONOMI TRADISIONAL TERHADAP 
PREDATORY PRICING
Teori tradisional didasarkan pada adanya predator di pasar 
bersangkutan yang menurunkan harga untuk periode waktu tertentu 
untuk mendorong pesaingnya keluar pasar dan mencegah adanya 
pemain baru. Teori ini menyiratkan bahwa baik pemangsa dan para 
pesaingnya akan menderita kerugian. Pemangsa harus yakin bahwa 
kerugian yang telah diderita dapat diperoleh kembali (recoupment) 
pada masa depan melalui kemampuannya dengan menggunakan 
kekuatan pasar untuk mendapatkan keuntungan monopoli tanpa 
dapat menarik masuk kembali pesaingnya atau pendatang baru.

C. PANDANGAN ALIRAN CHICAGO 
Pandangan tradisonal Chicago yang populer di kalangan ekonom 
selama bertahun-tahun menyatakan bahwa predatory pricing tidak 
rasional karena biaya tinggi terlibat. Predator adalah mahal karena:

“To lure customers away from somebody, he must be prepared 
to serve them himself. The monopolist thus finds himself in 
the position of selling more-and therefore losing more-than his 
competitors.”7 

McGee adalah salah satu penganut aliran Chicago terkemuka yang 
menyatakan bahwa predatory pricing adalah  irasional. Menurutnya 
jika sebuah perusahaan dapat disingkirkan dari pasar, baik oleh 
perang harga atau dengan pengambilalihan, maka perusahaan 
yang menang akan jauh lebih buruk terlibat dalam perang harga.8 
Salah satu argumen paling penting dalam mendukung penalaran 

7 Lihat  McGee, J., Predatory Price Cutting: The Standard Oil (NJ) Case, Journal of Law. J. Ordover, 
and G. Saloner, “Predation, Monopolization and Antitrust”, in Willig, R.D. and Schmalensee, 
R. eds. Handbook of Industrial Organization, (North- Holland: Amsterdam) 1989 pp.537-
596.and Economics, 1958 and McGee, J., Predatory Pricing Revisited, Journal of Law and 
Economics,1980 for a statement of the traditional Chicago view

8 McGee, J., Predatory Price Cutting: The Standard Oil (NJ) Case, Journal of Law, h.139-140.
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tersebut adalah bahwa suatu perang harga oleh perusahaan dengan 
kekuatan monopoli akan menghasilkan kerugian langsung bagi 
semua peserta di pasar. “The war will go on until average variable 
costs are not covered and are not expected to be covered; and the 
competitors drop out”.9 

Strategi yang lebih baik dan rasional bagi predator adalah dengan 
membeli pesaingnya secara langsung dengan membayar harga 
sampai nilai diskon dari keuntungan monopoli yang diharapkan 
setelah akuisisi.

Selanjutnya, dengan asumsi adanya informasi yang sempurna 
(perfect information), baik perusahaan agresor dominan dan para 
pesaing baik pada saat ini dan masa depan akan mengetahui bahwa 
tingkat harga yang ditetapkan oleh pemangsa tidak dapat permanen. 
Oleh karena itu yang terbaik bagi pesaing adalah menutup 
operasinya sementara dan membiarkan pemangsa mengambil alih 
pasar termasuk semua kerugian yang akan dideritanya karena 
menerapkan taktik jual rugi, dan kemudian melanjutkan beroperasi 
ketika si predator menaikkan harganya kembali yang tidak dapat 
dihindarinya untuk menutupi kerugiannya selama menjalankan 
strategi predator.

D. PEMIKIRAN EKONOMI MODERN 
Karena kemajuan dalam  teori organisasi industri dan pendekatan 
game theory dalam kasus antimonopoli serta perilaku organisasi 
dalam 10-20 tahun terakhir, pemikiran ekonomi modern 
menyatakan bahwa predatory pricing mungkin merupakan suatu 
strategi yang dapat memaksimalisasi keuntungan bagi perusahaan 
dominan dan dapat merugikan konsumen, setidaknya dikarenakan 
dalam suatu situasi:10 

1. Pasar modal yang tidak sempurna (imperfect capital markets)
2. Informasi yang tidak simetris (asymmetric information)

Imperfect capital markets

Dengan mendasarkan pada asumsi yang lebih realistis bahwa pasar 
modal tidak sempurna, strategi predator mungkin  akan masuk 

9 Ibid.
10 “Competition in Retailing” prepared by London Economics for the Office of Free Trading (UK), 

September 1997 Research Paper 13
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akal karena adanya asimetri antar pelaku usaha dalam hal akses 
terhadap dana.11 Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan 
kecil akan sulit dalam mencari akses pendanaan untuk menutupi 
kerugian jangka pendek ketika mereka mencoba untuk bertahan 
dalam situasi perang harga dengan menyesuaikan harga penjualan 
produknya dengan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki 
akses ke pendanaan yang lebih mudah. Oleh karena itu, perusahaan 
kecil sangat kecil kemungkinan untuk mampu bertahan sampai pada 
situasi dimana harga dinaikkan di masa depan oleh si predator. 

Asymmetric information

Di bawah ini adalah ringkasan dari tiga model modern strategi 
predator yang terkait dengan adanya asumsi informasi asimetris.

a. “Deep pocket”/“long purse” & financial market predation
Sebuah perusahaan predator dengan sumber daya keuangan yang 
besar dapat menurunkan harga dan bertahan lebih lama dari 
pesaing-pesaingnya dalam suatu pasar dengan informasi yang 
tidak sempurna.12 Perusahaan dominan biasanya menggunakan 
keuntungan yang berasal dari suatu pasar produk lainnya yang 
terproteksi dengan ‘monopoli’ untuk membiayai strategi agresif di 
suatu pasar produk yang lebih kompetitif. Untuk menyingkirkan 
pesaingnya, perusahaan dominan akan menurunkan harga 
produknya sampai sama dengan harga variabel pesaingnya. 

Dalam situasi ini, perusahaan pesaing yang rasional akan 
meninggalkan pasar segera setelah melihat adanya indikasi 
perusahaan dominan melakukan kampanye predator. Situasi ini 
bertentangan dengan pendapat McGee yang menyatakan bahwa 
strategi predator adalah irasional, karena dalam situasi ini strategi 
predator hampir tidak menghabiskan biaya yang berarti karena 
perusahaan dominan tidak secara aktual diharuskan menurunkan 
harga produknya untuk menghambat pesaing masuk. Dengan 
memiliki kekuatan finansial, perusahaan dominan dengan hanya 
menciptakan ancaman yang kredibel dapat mengurungkan para 
pesaing untuk masuk ke pasar tersebut.

Teori “deep pocket” konsisten dalam kasus AKZO dimana ECS 
yakin  bahwa Akzo memiliki sumber daya keuangan yang unggul 

11 L. Philip & Moras,I.M.(1993), ‘The AKZO Decision: a Case of Predatory Pricing?’, Journal of 
Industry Economics, 41 September, h. 193

12 GCL Research Papers on Article 82 EC (2005),  h.68
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yang bisa memungkinkannya untuk bertahan lebih lama selama 
episode perang harga yang agresif.

b. Reputation effect predation

Predatory pricing dapat menjadi strategi yang rasional dimana 
predator menetapkan reputasi agresivitasnya sehingga pemain baru 
potensial akan terhalang memasuki pasar karena percaya predator 
akan menerapkan strategi predator ketimbang mengakomodasi 
masuknya pemain baru.13  

Strategi ini sangat menarik dalam situasi di mana predator 
beroperasi di beberapa pasar, melalui serangkaian lokasi geografis, 
atau di beberapa pasar produk yang berbeda, seperti kasus Akzo v. 
ECS, dimana Akzo memotong harga di pasar bubuk aditif untuk 
melindungi keuntungannya yang lebih besar di pasar plastik.

Tindakan agresif sebuah perusahaan dominan di suatu pasar 
produk A, akan membuat para pesaing-pesaingnya percaya 
bahwa perusahaan dominan tersebut akan melakukan hal 
yang sama di pasar-pasar produk lainnya, di pasar B atau 
pasar C. Hal ini dapat membangun reputasi si predator sebagai 
pemain yang akan agresif dipasar manapun sehingga dapat 
menghalangi niat para pesaing-pesaingnya untuk masuk di pasar-
pasar yang diyakini dikuasai oleh perusahaan dominan. Para 
pesaing tidak dapat mengetahui apakah perusahaan dominan 
merupakan “weak incumbent” atau “tough incumbent”. ‘Weak 
incumbent’, artinya perusahaan dominan sebenarnya tidak 
dapat menjalankan strategi predatornya di semua pasar yang 
ia masuki, sehingga para pesaing dapat memasuki pasar-pasar 
(multi-market) perusahaan dominan yang lainnya. Sedangkan 
dalam hal ‘tough incumbent’, perusahaan dominan mampu dan 
akan menjalankan strategi predatornya di semua pasar yang ia 
masuki sehingga akan menghambat masuknya para pesaing di 
pasar tersebut. Dengan adanya permasalahan informasi yang 
asimetris, para perusahaan pesaing tidak mengetahui apakah 
perusahaan dominan merupakan perusahaan ‘tough incumbent’ 
atau tidak.

c. Cost signaling

Dalam strategi ini pemain yang ingin memasuki suatu pasar 
memiliki informasi yang tidak lengkap (incomplete information) 

13 GCLC Research papers on Article 82 EC (2005), h.87
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tentang biaya produksi sebenarnya dari predator dan permintaan 
pasar atas produk tersebut, apakah tinggi atau rendah. Predator 
memanfaatkan situasi asimetris ini dengan meyakinkan para 
pemain baru tersebut bahwa biaya produksinya memang rendah 
dan dapat mudah menurunkan harga penjualan dengan sangat 
rendah. Pelaku usaha pesaing kemudian berhasil diyakinkan 
untuk diajak mengurangi outputnya dan bahkan mungkin 
menjadi target yang menarik untuk dilakukan pengambilalihan 
perusahaan.



80

Analisa Hukum dan Ekonomi Predatory Pricing

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 7 - Tahun 2012

Bab IV
PEMBAHASAN KASUS AKZO

A. PENERAPAN AREEDA-TURNER TEST
EUROPEAN Court Of Justice dalam kasus Akzo menggunakan 
pendekatan objective/cost-based dalam menganalisa apakah telah 
terjadi predatory pricing atau tidak. Pendekatan ini didasarkan 
pada tes Areeda-Turner yang berasal dari AS yang pendapatnya 
telah mendapatkan banyak momentum di sana. Oleh karena itu 
penting untuk diketahui bagaimana tes Areeda-Turner bekerja 
dan implikasinya pada kasus predatory pricing.

Secara singkat, tes Areeda-Turner memiliki proposisi bahwa 
penurunan harga di bawah biaya variabel rata-rata (average variable 
cost) oleh perusahaan dominan adalah predator. Oleh karenanya, 
pembedaan antara biaya variabel rata-rata variabel (average 
variable cost) dan biaya tetap rata-rata (average fixed cost) menjadi 
penting untuk penerapan tes Areeda-Turner. 

Biaya sebuah perusahaan dapat dibagi menjadi dua kategori; 
biaya tetap dan dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya-
biaya yang tetap konstan tidak digantungkan dari berapa output 
yang dihasilkan, ini termasuk biaya pajak properti, depresiasi dan 
biaya manajemen. Sedangkan biaya variabel berfluktuasi terhadap 
perubahan output dan biasanya meliputi biaya bahan baku, bahan 
bakar, upah tenaga kerja, utilisasi, perbaikan dan perawatan. 

Berikut adalah dua grafik yang menunjukkan bagaimana pendekatan 
cost-based bekerja. PM adalah harga yang memaksimalkan 
keuntungan dari perusahaan dominan dan QM adalah output 
yang dijual. Pada saat itu keuntungan perusahaan adalah PMABC. 
Ketika ada pemain lain masuk ke pasar yang relevan, kurva 
permintaan perusahaan dominan  akan lebih elastis lebih atau 
bergeser ke kiri. Perusahaan dominan akan menurunkan harga dan 
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meningkatkan output untuk memaksimalisasi keuntungan jangka 
pendek. Jika perusahaan dominan menurunkan harga ke PN dan 
menjual pada output QN, keuntungannya akan berkurang tetapi 
sebenarnya terdapat keuntungan bersih surplus konsumen seperti 
yang digambarkan oleh segitiga merah. Hal ini karena perusahaan 
dominan tersebut telah menurunkan harga sampai ke tingkat harga 
pada persaingan sempurna (price equals marginal cost). Pada titik ini, 
pelaku usaha lain yang tidak bisa bertahan hidup karena perusahaan 
dominan telah menurunkan harga tidak layak untuk bertahan karena 
mereka tidak seefisien perusahaan dominan. Jadi, tidak ada predasi 
ada sejauh ini. Ketika perusahaan dominan terus memotong harga 
di bawah PN, tetapi tetap diatas PR (biaya rata-rata jangka pendek), 
ini mengimplikasiakan penggunaan sumber daya yang tidak efisien 
karena biaya sumber daya untuk memproduksi tambahan  QNQR 
lebih besar daripada penilaian yang ditempatkan oleh konsumen pada 
output tambahan. Oleh karena itu konsumen akan berada dalam 
posisi yang lebih baik tanpa adanya output tambahan. 

Berdasarkan tes Areeda-Turner tingkat harga seperti itu bukan 
merupakan predator bahkan jika harga tersebut berada di bawah 
biaya marjinal karena harganya masih di atas biaya total rata-rata 
dan menyiratkan bahwa perusahaan yang dominan masih membuat 
keuntungan. Diagram di bawah ini merangkum posisi tes Areeda-
Turner.
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Area A: Penurunan harga di area ini lebih besar atau sama dengan 
biaya marjinal dan biaya rata-rata sehingga harga di area ini tidak 
akan menghilangkan pesaing lain yang sama-sama efisien dan benar-
benar akan menghasilkan alokasi sumber daya yang lebih efisien 
karena harga bergerak lebih dekat ke dalam harga jika berada dalam 
persaingan sempurna, yaitu biaya marjinal.

Area B: Dimana penurunan harga menghasilkan harga yang lebih 
besar daripada biaya marjinal tetapi lebih kecil dari biaya  rata-
rata. Dalam situai Ini masih dapat meningkatkan kesejahteraan dan 
menghilangkan pesaing-pesaing yang kurang efisien.

Area C: Ini adalah area di mana penurunan harga menghasilkan 
harga yang berada dibawah baik biaya marjinal dan biaya rata-rata. 
Konsumen akan mendapatkan keuntungan dari penurunana harga 
ini tetapi keuntungan tersebut sebenarnya dihasilakan dari transfer 
langsung penurunan harga oleh perusahaan dominan. Skenario 
ini akan menghasilkan alokasi sumberdaya yang tidak efisien dan 
dengan demikian kelebihan produksi (over production).

Menurut tes Areeda-Turner, penurunan harga di area A dan B harus 
dianggap tidak predator sedangkan penurunan harga di area C 
harus dianggap predator.

Dalam kasus Akzo, dapat disimpulkan bahwa putusan European 
Court of Justice (ECJ) menggunakan pendekatan cost-based dengan 
menentukan ambang batas untuk predatory pricing:
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I. Harga dibawah biaya variabel rata-rata (AVC) dimana 
perusahaan dominan berusaha untuk menghilangkan pesaing 
harus dianggap sebagai penyalahgunaan (abusive).

II. Harga di bawah biaya total rata-rata (ATC) namun atas biaya 
variabel rata-rata (AVC), harus dianggap sebagai penyalahgunaan 
jika merupakan sebagai bagian dari strategi untuk menghilangkan 
pesaing.

III. Harga di atas biaya total rata-rata (ATC) yang dianggap non-
predator.

Pendekatan ECJ pada kasus Akzo berbeda dari tes Areeda-
Turner. Menurut Areeda dan Turner, penurunan harga di bawah 
AVC dianggap melanggar hukum namun harga di atas batas ini 
tidak dianggap sebagai predator. ECJ telah menetapkan bahwa 
harga  ATC bawah tapi di atas AVC juga dapat dianggap sebagai 
predator jika mereka merupakan bagian dari rencana atau strtegi 
untuk menghilangkan pesaing. Berdasarkan pendekatan ini, ECJ 
menyatakan bahwa Akzo menyalahgunakan posisi dominan di 
pasar bubuk aditif di Inggris, antara lain dengan menjual produk-
produknya di atas rata-rata variabel biaya (“AVC”) tetapi di bawah 
biaya total rata-rata (“ATC”) dengan tujuan untuk mencegah ECS, 
utama pesaing Akzo di pasar bubuk aditif, untuk memasuki pasar 
yang lebih menguntungkan, yaitu pasar plastik.

Berdasarkan putusan tersebut maka dapat diambil beberapa isu 
yang menjadi bahan pembahasan disini yaitu:

a. Penggunaan tolok ukur AVC untuk menilai apakah suatu 
perusahaan terlibat dalam predator harga.

b. Penggunaan harga di bawah AVC per se illegal.
c. Penerapan tes penutupan kerugian (recoupment) sebagai syarat 

untuk menentukan terjadinya predatory pricing.
d. Pendekatan motivasi atau intensi.

B. PENGGUNAAN AVC SEBAGAI AMBANG BATAS 
PREDASI
Biaya variabel rata-rata (“AVC”) digunakan sebagai proxy untuk 
biaya marjinal (“MC”) karena data yang tepat tentang MC sering 
sulit untuk ditemukan. Namun, penggunaan AVC sebagai ambang 
batas tidak terlepas dari permasalahan. Pertama, AVC tidak selalu 
merupakan pengganti yang tepat untuk biaya marjinal. Kedua, 
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tidak ada definisi universal tentang apa yang merupakan biaya 
tetap atau variabel.

 Pertama-tama, AVC tidak selalu merupakan proxy yang baik untuk 
biaya marjinal jangka pendek (short run marginal cost) karena 
biaya marjinal naik dan turun secara lebih dramatis AVC, karena  
AVC merupakan biaya rata-rata yang timbul dari tambahan satu 
unit atas seluruh output yang diproduksi. Jadi, substitusi tersebut 
hanya bekerja dalam jangka panjang, tidak dalam jangka pendek. 

Permasalahan kedua adalah para pihak tidak bisa dapat sepakat 
mana yang merupakan biaya variabel dan biaya tetap. Menurut 
Areeda dan Turner apakah biaya dianggap variabel dan tetap 
tergantung pada tingkat output dan waktu.14 Sebagai contoh, 
jika perusahaan berencana untuk meningkatkan produksi dengan 
membangun pabrik baru dan karena itu pembelian peralatan baru, 
apa yang biasanya disebut biaya tetap seperti pajak properti menjadi 
biaya variabel. Areeda dan Turner berpendapat bahwa semua 
biaya adalah variabel dalam jangka panjang karena “banyak biaya 
menjadi variabel ketika periode waktu meningkat”15.

Dalam kasus Akzo itu, Komisi telah menolak definisi Akzo Inggris 
tentang biaya variabel yang mencakup hanya biaya bahan baku dan 
biaya energi. Sebaliknya, Komisi merujuk definisi  biaya variabel 
Areeda dan Turner yang termasuk biaya tenaga kerja langsung, 
pengawasan, perbaikan, pemeliharaan dan royalti. ECJ, di sisi lain, 
setuju dengan Akzo, biaya tenaga kerja tidak dapat dianggap sebagai 
biaya variabel karena mereka tidak berubah tehadap kuantitas 
output yang diproduksi. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan 
sebagai alasan yang tepat mengapa AVC seharusnya tidak hanya 
sebgai ukuran satu-satunya dalam menguji predatory pricing. 

Dalam kasus Akzo ECJ telah menyimpang dari preposisi Areeda-
Turner yang menyatakan bahwa harga di atas average variable 
cost (AVC) bukan merupakan predator. Sebaliknya, ECJ telah 
menyatakan bahwa suatu perusahaan dominan yang walaupun 
menetapkan harga di atas AVC tetapi di bawah average total cost 
(ATC) masih dapat dipersalahkan sebagai predator jika terbukti 
adanya niat atau intensi perusahan dominan melakukan predasi.

14 Thomas, G.E., (1987) “The European Commissions’ ECS/AKZO standard for predatory pricing in 
the EEC: deterrence or disorder?”, 17 Ga. J. Int’l & Comp. L. 271 (1987) h.291

15 Areeda and Turner (1975), “Predatory Pricing and Related Practices under section 2 of Sherman 
Act”, 88 Harvard Law Review, h. 701
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Preposisi yang menyatakan bahwa harga antara AVC dan ATC 
dapat dipersalahkan sebagai predator adalah sangat berbahaya 
karena membuka pintu masuk bagi perusahaan-perusahaan yang 
lebih kecil untuk menyalahgunakan hukum persaingan karena 
mereka dapat “mengikat tangan” perusahaan dominan. Apabila 
diterima maka preposisi atau pendekatan ini efektif melindungi 
kompetitor dan bukan kompetisi itu sendiri karena perusahaan 
dominan dipaksa untuk mengakomodasi pendatang daripada 
bersaing dengan mereka. 

C. PENGGUNAAN HARGA DI BAWAH AVC SEBAGAI 
PERSE ILLEGAL
ECJ merujuk pada tes Areeda-Turner yang berpendapat bahwa 
harga di bawah AVC dianggap per se predator. Namun sebenarnya 
terdapat alasan-alasan ekonomi mengapa sebuah perusahaan yang 
dominan memberikan harga dibawah biaya sehingga seharusnya 
tidak dianggap sebagai predator yang anti kompetisi sebagaimana 
berikut ini.

i. Commercial misjudgement
 Dalam dunia di mana informasi tidak sempurna, adanya 

pendatang baru menciptakan ketidakpastian dan ancaman 
bagi perusahaan dominan dan perusahaan ini kadang-kadang 
membuat keputusan komersial yang salah, seperti penentuan 
harga produk mereka. Oleh karena itu, otoritas persaingan tidak 
boleh berasumsi bahwa perusahaan dominan selalu memiliki 
informasi yang sempurna.

ii.  Normal commercial choices not to maximize short-term profits
 Perusahaan kadang-kadang membuat pilihan komersial yang 

disengaja yang tidak memaksimalkan keuntungan jangka 
pendek dengan alasan seperti pemasaran produk baru untuk 
mendorong konsumsi mereka di pasar atau ketika melakukan 
penjualan di satu pasar di bawah biaya komersial dibenarkan 
yang diikuti dengan penjualan di pasar lain. Untuk menguji 
kewajaran penggunaan harga di bawah biaya adalah dengan 
melakukan benchmarking perilaku perusahaan dominan 
dengan praktek-praktek penetapan harga oleh perusahaan non-
dominan pada industries yang sama atau sejenis. Jika perilaku 
diantara mereka sama, maka perilaku perusahaan dominan 
tidak dapat dianggap sebagai predator.
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iii. “Meeting-competition” defence.
 Perusahaan dominan tidak harus dilarang berpartisipasi dalam 

“perang harga” dengan pesaing dengan menyamai harga  
pesaing bahkan sekalipun digunakan harga di bawah biaya 
dengan ukuran yang relevan.

Penerapan tes recoupment sebagai kriteria untuk menentukan 
terjadinya predatory pricing
Dalam putusannya Komisi dan ECJ menentukan bahwa Akzo terlibat 
dalam predator harga tanpa melakukan penilaian apakah predatory 
pricing dapat berhasil dilakukan oleh Akzo. Hal ini bertentangan 
dengan pandangan aliran Chicago yang menyatakan predator 
harga hanya dapat dilihat sebagai strategi kompetitif perusahaan 
yang rasional jika perusahaan yang melakukan pemotongan harga 
benar-benar dapat mengembalikan/memulihkan kerugian setelah 
masa predator dan telah mendorong pesaingnya keluar dari pasar.16 
Karena predator harga merupakan investasi dalam monopoli masa 
depan, investasi tersebut harus dapat dikembalikan.17 Perubahan 
citra rasa konsumen dan kemajuan teknologi membuat mustahil 
untuk melakukan prediksi pasar di masa depan dengan pasti. Oleh 
karena itu sangat tidak mungkin bagi perusahaan predator untuk 
menutup kerugian yang terjadi selama masa predasi. Kesimpulan 
yang dapat ditarik adalah pemotongan harga (price cut) bukan 
dianggap sebagai predator karena pihak konsumen adalah pihak 
yang paling diuntungkan bahkan apabila harga produk yang 
ditawarkan kurang dari biaya produksinya. 

Apakah perusahaan predator akan dapat menutup kerugian dalam 
bentuk keuntungan monopoli selama masa predasi tergantung 
pada apakah ada hambatan yang diciptakan (barrier to entry) bagi 
pesaing untuk masuk  ke pasar yang bersangkutan. Tanpa hambatan 
untuk masuk, perusahaan predator akan membuang-buang sumber 
daya untuk memfasilitasi predasi karena pesaing baru pada akhirnya 
akan memasuki pasar yang bersangkutan.

Pada kenyataannya baik Komisi Eropa maupun European Court 

16 Cseres, K.J., “Competition Law and Consumer Protection” (Kluwer Law International, The 
Netherlands 2005), h.104

17 Goetz, C.J., and McChesney, F.S., (2002), “Antitrust Law: interpretation and implementation” 
2nd Edition Lexis Nexis, USA, h. 386
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of Justice (ECJ) tidak menganalisis kemungkinan apakah Akzo 
dapat menutup kerugian yang timbul sebagai akibat dari penurunan 
harga dan tidak melihat tes recoupment sebagai kriteria untuk 
menentukan kondisi bagi perilaku predator. Bahkan juga tidak 
dibuktikan bahwa Akzo akan mampu menutup kerugian di pasar 
bubuk aditif di Inggris dengan kemudian mendapat keuntungan di 
pasar lainnya, yaitu di pasar plastik. Juga tidak terdapat diskusi 
tentang apakah Akzo telah menciptakan hambatan sehingga ketika 
harga sudah ditingkatkan kembali dan Akzo sukses menyingkirkan 
ECS, maka tidak ada perusahaan baru lagi yang akan mampu 
berbagi dalam keuntungan di pasar ini. Baik Komisi dan ECJ hanya 
mengasumsikan bahwa Akzo akan dapat menutup kerugian di pasar 
bubuk aditif dari keuntungan yang dibuat dalam industri plastik.

D. PENDEKATAN INTENSI SEBAGAI KRITERIA
Dalam kasus Akzo, Komisi menitik beratkan adanya maksud 
subjektif dari Akzo untuk menyingkirkan ECS sebagai pesaing 
sebagaimana dibuktikan dengan dokumen internal. Untuk 
menentukan telah terjadi penyalahgunaan, Komisi berpendapat 
bahwa seluruh perilaku perusahaan dominan melakukan harus 
diperhitungkan dan dalam kasus  tersebut, perilaku ini termasuk, 
antara lain, membuat ancaman, menawarkan harga di bawah biaya 
untuk pesaing pelanggan dan menjaga harga di bawah biaya kepada 
pelanggan sendiri untuk periode berkepanjangan. Komisi juga 
menentukan bahwa apabila harga yang rendah dapat dijelaskan 
dengan  cara yang berbeda, adalah maksud dari pelaku usaha 
dominan yang terpenting dalam menentukan apakah harga yang 
ditetapkan adalah predator atau tidak.

Di sisi lain, ECJ dalam kasus Akzo menggunakan pendekatan 
yang lebih objektif, yaitu lebih menintikberatkan pada analisa 
cost-based. Namun, unsur intensi tetap digunakan dalam 
pertimbangannya bahwa walau harga di atas AVC tetapi di bawah 
ATC dapat dianggap sebagai predator jika terdapat maksud untuk 
menyingkirkan pesaingnya (exclusionary intent).

Berikut pandangan tentang keuntungan dan kerugian penggunaan 
exclusionary intent dalam penentuan perilaku predator.
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Keuntungan penggunaan exclusionary intent sebagai tes 
predator
Jika kepentingan konsumen yang menjadi taruhannya, maka unsur 
exclusionary intent merupakan tes yang harus digunakan bagi 
otoritas persaingan karena korban utama perilaku predator adalah 
konsumen. Jadi, bahkan seandainya pun perusahaan dominan 
gagal melakukan strategi predator yang hanya kan merugikan 
dirinya sendiri, tindakan perusahaan dominan tersebut dapat 
menyebabkan kerugian bagi para pesaing dengan tereliminasi dari 
pasar sehingga menyebabkan distorsi pasar yang pada akhirnya 
dapat mempengaruhi  pihak ketiga.

Namun yang perlu diperhatikan bahwa bukti adanya maksud 
atau niat harus juga harus didukung oleh adanya praktik-praktik 
lain untuk menyingkirkan pesaing, terutama sekali bukti adanya 
dokumen yang menunjukkan niat tersebut. Hal lain yang harus 
diperhatikan selain mengandalkan bukti dokumentasi internal 
perusahaan adalah juga faktor-faktor lain seperti durasi dan 
kontinuitas dari strategi penurunan harga yang dilakukan oleh 
perusahaan dominan. Terakhir, bahwa unsur exclusionary intent 
sebaiknya digunakan apabila data-data ekonomi yang ditemukan 
dapat multi interpretasi atau ambigu atau terdapat bukti bahwa 
strategi harga yang dilakukan adalah di luar normal seperti yang 
ditemukan dalam kasus Hoffman-La Roche. Dalam kasus tersebut 
maksud untuk menyingkirkan pesaing tidak dilakukan dengan 
alasan-alasan ekonomi yang wajar. 

Data-data ekonomi yang ambigu terjadi dalam kasus Akzo karena 
data harga berada di “daerah abu-abu”, yaitu diatas AVC tetapi 
dibawah ATC. Oleh karena itu bukti-bukti lain seperti ancaman 
langsung untuk melakukan pemotongan harga, pemotongan harga 
secara selektif kepada pelanggan utama pesaing, product bundling, 
dan klausula eksklusif kepada para pemasok merupakan bukti 
objektif dalam menentukan perilaku predator. 

Kerugian penggunaan exclusionary intent sebagai tes predator
Salah satu argumen utama bahwa exlcusionary intent sebaiknya 
tidak digunakan dalam tes predator adalah kenyataan bahwa semua 
perusahaan rasional yang memaksimalkan laba akan beroperasi di 
pasar dengan maksud menghilangkan pesaing mereka, termasuk 
menggunakan cara-cara seperti kompetisi harga (price competition). 
Dengan demikian, dalam prakteknya, exlcusionary intent tidak 
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dapat dibedakan mana yang halal pro-kompetitif dan mana maksud 
yang melanggar hukum.

Kedua, pembuktian adanya exlcusionary intent akan memakan 
waktu dan biaya yang mahal untuk mencari dokumen internal 
perusahaan yang menunjukkan adanya niat anti-persaingan 
dimana biasanya tuduhan predator ditujukan kepada perusahaan-
perusahaan besar dengan ratusan dan ribuan dokumen internal 
yang perlu diperiksa.

Terakhir, jika dokumen internal ditemukan, kata-kata dalam 
dokumen dapat dinterpretasikan secara berbeda sehingga kata-
kata yang tampak wajar dalam hal marketing, pada sisi lain dapat 
ditafsirkan sebagai kalimat predator.
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Bab V
PENUTUP

APABILA melihat aturan predatory pricing dalam Pasal 20 UU No. 
5 tahun 1999, maka unsur-unsur yang penting dalam pasar tersebut 
adalah:

i. Pelaku usaha melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat 
rendah;

ii. Dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha 
pesaingnya di pasar bersangkutan; 

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

Jika dilihat dari bunyinya, penerapan pasal tersebut menggunakan 
pendekatan rule of reason sehingga otoritas anti monopoli harus 
membuktikan adanya analisa dampak atau alasan-alasan yang wajar 
untuk menghukum perusahaan yang dituduh melakukan predator harga. 
Oleh karena itu penentuan kriteria (i) jual rugi atau harga sangat rendah, 
dan (ii) adanya maksud untuk menyingkirkan pesaing, merupakan 
kriteria yang penting untuk menentukan apakah perusahaan dominan 
telah melakukan predatory pricing yang dapat menimbulkan terjadinya 
praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Pembahasan kasus Akzo diatas dapat digunakan acuan bagi otoritas 
anti monopoli dalam menentukan telah terjadinya predatory pricing 
yang merugikan sehingga layak untuk dihukum. Beberapa peritmbangan 
kriteria yang dapat digunakan adalah sebagaimana berikut ini.

1. Penggunaan ambang batas average variable cost (AVC) sebagai 
kriteria utama dugaan adanya predatory pricing merupakan unsur 
yang penting tetapi bukan merupakan kriteria satu-satunya dan 
harus memperhatikan faktor-faktor lainnya.
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2. Pembuktian adanya intensi/niat untuk menyingkirkan pesaing juga 
merupakan kriteria sekunder yang harus digunakan setelah dilakukan 
analisa cost-based di atas, dan tidak boleh digunakan sebagai satu-
satunya atau kriteria utama dalam menentukan telah terjadinya 
predatory pricing yang menimbulkan praktik persaingan usaha tidak 
sehat.

3. Pembuktian intensi sebaiknya digunakan secara mendalam apabila 
data-data ekonomi yang ditemukan ambigu sehingga dapat 
menimbulkan multi-interpreatsi.

4. Pembuktian intensi harus didukung oleh bukti dokumentasi internal 
perusahaan dan perilaku-perilaku tambahan yang mendukung bukti 
adanya predatory pricing yang menimbulkan praktik persaingan 
usaha tidak sehat, seperti ancaman langsung untuk melakukan 
pemotongan harga, pemotongan harga secara selektif kepada 
pelanggan utama pesaing, product bundling, dan klausula eksklusif 
kepada para pemasok.

5. Tes penutupan kerugian (recoupment) harus digunakan sebagai 
kriteria  untuk menentukan terjadinya predatory pricing yang 
menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat.
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