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GLOBALISASI telah membuat transaksi ekonomi kian bersifat transnasional, sehingga 
optimalisasi dan alokasi sumber daya tidak selalu dikaitkan dengan batas negara. 
Meskipun demikian, hal ini tidak berarti negara dilarang menerapkan kebijakan industri 
(industrial policy) untuk melindungi kepentingan sektoral dan strategis nasionalnya 
sepanjang memang dialokasikan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan 
rakyatnya serta diterapkan dalam kebijakan persaingan (competition policy) yang 
mengutamakan efisiensi, inovasi, dan produktivitas. 

Dua kebijakan ini pada dasarnya bersifat komplementer, dimana kebijakan industri 
yang berupa proteksi dan pilihan sektor prioritas dapat didorong justru dengan 
pemberlakuan kebijakan persaingan. Pilihan atas sektor prioritas dilakukan dengan 
pendekatan model ekonomi untuk mendapatkan sektor yang memiliki keunggulan 
komparatif, termasuk pula pilihan atas instrumen kebijakan yang digunakan untuk 
menghindarkan terjadinya distorsi serta mengutamakan produktivitas dan learning.

Model ekonomi ini disusun dengan formula matematika menyangkut fungsi penawaran, 
permintaan, dan elastisitas untuk industri yang masuk pada kategori imperfectly 
competition industries yang sesuai karakter Indonesia sebagai negara berkembang. 
Terbukti dari hasil simulasi model ekonomi ini, titik ekuilibrium tertinggi adalah jika 
kebijakan industri fokus pada industri makanan dan minuman dengan menerapkan 
instrumen kebijakan berupa perubahan teknologi diikuti dengan subsidi ekspor. Dalam 
hal ini, tidak berarti pilihan atas satu industri prioritas (industri pemenang) harus 
meninggalkan harmonisasi dengan kebijakan untuk mendorong inovasi dan learning 
serta didukung oleh kebijakan dan hukum persaingan yang secara tegas mengatur 
beberapa pasal pengecualian perilaku dan sektor tertentu dalam UU No. 5/1999.

sambuTan 
KETua KPPu
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Dalam konteks ini, analisa mengenai dampak pilihan sektor perlu menghitung tingkat 
efisiensi ekonomi dari pelaku usaha yang bersaing sehingga komisi bisa menerapkan 
pendekatan yang sesuai untuk efisiensi ekonomi nasional sebagaimana tujuan 
pemberlakuan UU No. 5/1999 yang pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan dan 
memberikan porsi yang sesuai kepada keberlangsungan usaha kecil untuk berperan 
serta dalam perekonomian nasional.

Efektivitas kebijakan persaingan sendiri didorong oleh adanya hukum persaingan 
yang hanya akan efektif apabila ditegakkan oleh institusi independen yang memiliki 
peraturan lengkap dan implementasi penegakan yang konsisten. Dalam hal ini, layak 
untuk disimak analisa tentang penguatan kelembagaan melalui perubahan budaya 
organisasi.

Kemudian dalam tataran hukum acara, class action juga menjadi instrumen hukum 
yang patut dipertimbangkan khususnya untuk melindungi kepentingan konsumen 
yang dirugikan akibat prilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Sementara dalam 
konteks substansi, penegakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 diperkaya dengan 
konstruksi penafsiran yang konsisten mengenai persekongkolan tender yang tidak 
terbatas pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah, tapi juga meliputi 
lingkungan swasta. Tender pun tidak selalu berarti penjualan barang atau jasa namun 
juga meliputi penawaran atas pembelian barang dan jasa. 

Disamping itu, ekspansi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya tidak lagi 
sekedar mendiversifikasi namun meliputi pula penggabungan, pengambilalihan, dan 
peleburan perusahaan. Hal ini perlu dicermati dan menjadi keharusan bagi komisi yang 
memberlakukan peraturan merger untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum 
bagi pelaku usaha. Tentu menjadi hal yang amat penting apabila kita memahami 
filosofi pengaturan merger melalui pendekatan perbandingan dengan filosofi pengaturan 
merger di Uni Eropa termasuk pula pengaturan teknis yang mendasarinya. 

Pada akhirnya, inti daripada implementasi UU No. 5/1999 adalah penegakan hukum 
yang meliputi tindakan pemeriksaaan, pembuktian, analisa hukum dan putusan. 
Sebagai otoritas persaingan, kemampuan komisi dalam mengidentifikasi pergerakan 
harga dan tindakan saling menyesuaikan harga merupakan modal berharga dalam 
mencermati perilaku kartel di sektor strategis seperti semen yang memiliki karakteristik 
serupa seperti pada kasus kartel industri kimia di Amerika Serikat. 

Seluruh pembahasan mengenai hal-hal di atas dapat disimak lebih lanjut dalam Jurnal 
Persaingan Usaha Edisi Khusus kali ini. Jurnal ini memuat karya tulis ilmiah dari para 
Komisioner KPPU, yang tidak hanya berasal dari studi pustaka namun juga berasal 
dari pengalaman para Komisioner selama menangani perkara persaingan usaha, 
sehingga menghasilkan karya tulis yang mengandung pengetahuan teori dan praktis. 
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Saya menyambut gembira dan mengucapkan terima kasih kepada para Komisioner 
yang telah bersedia menyumbangkan buah pikirannya dalam Jurnal Persaingan Usaha 
Edisi Khusus Tahun 2009. Diharapkan Jurnal ini dapat menjadi sarana bagi para 
Komisioner KPPU untuk membagi pengetahuannya kepada masyarakat luas, sehingga 
kedepannya pengetahuan masyarakat mengenai dunia persaingan usaha semakin 
bertambah, sekaligus dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya persaingan 
usaha yang sehat.

     
     

Ketua KPPU

Benny Pasaribu, Ph.D
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EdiTorial

SEIRING satu dasawarsa implementasi Undang-Undang persaingan usaha, persaingan 
sehat tampaknya telah menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia. Untuk itu, komisi 
harus mengembangkan diri untuk memperkuat kelembagaan, melengkapi peraturan, 
dan memperluas kemampuan dalam mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan 
persaingan usaha. Jurnal Edisi ke-2 ini lebih bernilai khusus karena merupakan 
kompilasi pemikiran dan refleksi komisi dalam keseharian menangani perkara. 

Rentang topik dan permasalahan dalam jurnal ini menunjukkan lengkapnya perhatian 
komisi dalam mencermati perilaku persaingan di kalangan dunia usaha. Hal ini 
dilakukan, tentu saja untuk menjadikan komisi lebih baik dalam menjalankan tugas 
dan kewenangannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam jurnal ini dibahas tentang gagasan perbaikan budaya organisasi, identifikasi 
perilaku kartel, pengaturan merger, implementasi peraturan tender, gugatan class 
action, serta usaha kecil menengah. Selain itu, jurnal ini mendiskusikan pula tentang 
relasi kebijakan industri dan kebijakan persaingan sebagai dua kebijakan yang bersifat 
komplementer. Melalui Jurnal Edisi Khusus ini kita dapat memahami uraian gagasan-
gagasan tersebut secara lebih komprehensif. 

Red.
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PEnDAHuLuAn

Globalisasi telah berhasil mendorong banyak negara membuka ekonomi domestiknya 
dan membolehkan sumberdaya ekonomi bergerak lebih bebas secara transnasional. 
Seiring dengan itu, kemajuan superhigh technology dan komunikasi serta liberalisasi 
semakin menghilangkan makna dari batas-batas negara dan mempermudah pertukaran 
antarnegara di berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi dan budaya.

Berbagai negara yang sebelumnya relatif tertutup, seperti ex Uni Soviet, China, 
dsb., telah berubah ke arah ekonomi terbuka. Hal inilah sering diidentikkan sebagai 
kemenangan terhadap ideologi pasar bebas atau kapitalis liberal. Tetapi kenyataannya 
masih menyisakan pertanyaan: apakah dengan keterbukaan ini akan menjamin bangsa-
bangsa di berbagai negara tersebut lebih maju dan sejahtera? Sama halnya dengan 
pertanyaan : apakah dengan kebijakan industri dan perdagangan dapat menjamin 
rakyat lebih sejahtera? Dan apakah dengan persaingan bebas dapat menjamin rakyat 
lebih sejahtera?

Tulisan ini dimaksudkan untuk mendiskusikan korelasi antara kebijakan industri 
dan perdagangan (Indag) dan kebijakan persaingan. Kita sering membaca, bahkan 
mengalami, dimana kebijakan industri sering bertentangan arah dari kebijakan 
persaingan. Berbagai negara yang menerapkan kebijakan Indag dapat menghasilkan 
industri pemenang (champion) tetapi gagal untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyatnya karena kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip 
persaingan. Tetapi sebaliknya, ada banyak negara dapat berhasil karena kebijakan 
Indagnya searah dengan kebijakan persaingan. 

Belajar dari pengalaman negara-negara tersebut, penulis membangun sebuah model 
ekonomi berbasis matematik dan kuantitatif untuk memilih kebijakan industri yang 
dapat menjamin peningkatan kesejahteraan bangsa namun tidak bertentangan dengan 
prinsip-prinsip persaingan. Inilah fokus dari tulisan ini, yakni memperkenalkan secara 
ringkas, tanpa harus masuk pada teknis matematiknya, sebuah model yang dapat 
diaplikasikan dengan mudah oleh para pengambil kebijakan ekonomi baik makro 
maupun mikrosektoral.
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Paper ini disusun sebagai berikut: Bab pertama membahas kebijakan industri dan 
kebijakan persaingan sebagai suatu konsep dan berbagai macam definisi. Bab kedua 
memaparkan berbagai pengalaman di sejumlah negara –Jepang, Korea Selatan, dan 
China--, dimana kebijakan industri dan kebijakan persaingan dapat saling bersinergi. 
Bab ketiga mendiskusikan secara ringkas basis dan motivasi kebijakan industri di 
Indonesia, dimana kebijakan Industri sering tidak sejalan dengan prinsip-prinsip 
persaingan sehat, sehingga struktur industri tampak relatif tinggi konsentrasinya dan 
lebih dikontrol oleh pelaku usaha berskala menengah-besar dan BUMN. Terakhir 
adalah Bab keempat, yang menjelaskan sekelumit tentang sebuah model ekonomi yang 
berhasil dikembangkan oleh penulis, menggunakan general equilibrium model dengan 
eksistensi persaingan tidak sempurna dalam multisektoral ekonomi. Dengan model 
ini diharapkan kebijakan industri dan kebijakan persaingan dapat saling mendukung 
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

1.   KonsEP DAn DEfinisi

Kebijakan persaingan dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai rangkaian 
kebijakan ekonomi yang lebih memberi kesempatan pada mekanisme pasar 
untuk mengalokasikan sumberdaya ekonomi. Hal ini biasanya dilakukan 
dengan yakin bahwa peningkatan kesejahteraan dapat terjadi karena 
mekanisme pasar lebih unggul dalam hal pertumbuhan ekonomi, efisiensi, 
inovasi, produktifitas, dan kualitas pelayanan publik. Persaingan sehat 
diyakini mampu menyediakan variasi pilihan jenis  dan kualitas produk serta 
tingkat harga yang relatif rendah dan stabil bagi konsumen.

Biasanya, negara menetapkan peraturan perundang-undangan sebagai acuan 
dalam membuat kebijakan persaingan dan sekaligus sebagai standar untuk 
mengawasi jalannya persaingan di lapangan. Maka, di dalam prakteknya, 
kita menemukan undang-undang tentang persaingan (sebagai dasar hukum), 
kebijakan pemerintah, regulasi, dan penegakan hukum. Semua ini menjadi 
instrumen kebijakan persaingan dalam sebuah sistem ekonomi negara. 
Sehingga dalam arti sempit, kebijakan persaingan sering didefinisikan 
sebagai bagian dari hukum persaingan, yang menegakkan prinsip-prinsip 
persaingan, yakni melarang praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat, seperti kartel, merger dan akuisisi yang merugikan konsumen, 
penyalahgunaan posisi dominan, dan sebagainya.

Berbeda dengan kebijakan persaingan, pengertian kebijakan industri sangat 
bervariasi. World Bank (mengacu pada Policy Paper on East Asian Miracle) 
memberikan pengertian mengenai kebijakan industri sebagai ‘government 
efforts to alter industrial structure to promote productivity based growth’. 
Pengertian lain disampaikan oleh Tilton (1996) yang mengklasifikasi kebijakan 
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industri dalam dua golongan yaitu kebijakan yang memprioritaskan alokasi 
sumber daya terhadap sektor tertentu serta kebijakan untuk mendorong 
penggunaan produk lokal dan aktifitas ekspor dari sektor tertentu. Dalam 
hal ini, cenderung terdapat trade off antara kebijakan industri dan kebijakan 
persaingan, khususnya untuk pasar domestik. 

Selain itu, Ishihara (2002) mendefinisikan kebijakan industri sebagai 
kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dengan melakukan 
intervensi terhadap alokasi sumber daya intra dan atau interindustri. Secara 
mendetail, pengertian kebijakan industri itu berkaitan dengan kebijakan yang 
mempengaruhi struktur industri antara lain melalui proteksi terhadap industri 
tertentu dan atau terhadap declining industries. Pengertian lain yang muncul 
mengartikan kebijakan industri sebagai kebijakan untuk melakukan koreksi 
terhadap kegagalan pasar. Kebijakan industri juga dapat diartikan sebagai 
rangkaian kebijakan  untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui 
intervensi administratif terhadap organisasi industri untuk industri tertentu.

Mengacu pada pengertian Tilton dan Ishihara, kebijakan industri yang ruang 
lingkup pengertiannya relatif sempit, cenderung kontradiktif dengan kebijakan 
persaingan, terutama terkait dengan penggunaan instrumen intervensi pasar 
dan instrumen proteksi terhadap industri atau pelaku sektor tertentu. Dalam 
perspektif persaingan, intervensi terhadap alokasi sumber daya serta tindakan 
proteksi dianggap tidak selaras dengan prinsip persaingan, karena intervensi 
dan proteksi tersebut  akan menghasilkan output yang tidak optimal dan akan 
menciptakan inefisiensi perekonomian secara luas. Kondisi tersebut akan 
semakin parah apabila proses policy decision making kerapkali diwarnai 
dengan tekanan dari interest group serta problem-problem lainnya yang 
terkait dengan moral hazard.

Dalam prakteknya, banyak negara yang kebijakan ekonominya mengacu pada 
pengertian kebijakan industri yang sempit, terutama negara berkembang 
yang masih ingin memajukan sektor industri startegisnya. Hal tersebut 
dilatarbelakangi oleh adanya keraguan terhadap perlunya implementasi 
prinsip-prinsip persaingan (Evenett, 2005). Keraguan tersebut didasarkan 
pada pendapat bahwa kebijakan persaingan akan memangkas berbagai 
bentuk proteksi dan intervensi yang biasa dinikmati oleh sektor industri 
(pelaku usaha) tertentu. Lebih jauh lagi, kebijakan persaingan dikhawatirkan 
akan membuka pasar domestik dari serbuan produk impor dan juga ekspansi 
perusahaan multinasional terhadap sektor-sektor yang dianggap vital dan 
strategis bagi suatu negara.

Dalam pengertian yang lebih luas, Ishihara (2002) menyebutkan pengertian 
kebijakan industri terdiri atas rangkaian kebijakan untuk perbaikan 
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infrastruktur industri, kebijakan untuk alokasi sumber daya antar industri 
dan kebijakan mengenai organisasi industri yang umumnya bersifat 
pro persaingan. Pengertian serupa juga disampaikan Pangestu (2002), 
dimana terdapat 3 elemen dari kebijakan industri yaitu eksternal, produk 
dan pasar. Dalam pengertian yang lebih luas tersebut, Pangestu (2002) 
menyatakan bahwa kebijakan industri bersifat komplementer dengan 
kebijakan persaingan mengingat melalui instrumen eksternal, tekanan 
impor akan dikurangi sementara tekanan persaingan untuk produk pasar 
domestik dapat dipertahankan. Sementara itu, melalui instrumen intervensi 
pasar, diantaranya melalui pembatasan Foreign Direct Investment (FDI), 
optimalisasi pencapaian net benefit dapat dipastikan untuk kepentingan 
host country. Dengan demikian, kebijakan industri dapat diterapkan secara 
simultan dengan kebijakan persaingan untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. 

2.   PEngALAmAn suKsEs DARi BERBAgAi nEgARA

Berikut ini disajikan secara singkat berbagai hasil studi yang menggambarkan 
keberhasilan negara menerapkan kebijakan industri yang seiring dengan 
prinsip-prinsip persaingan, seperti di Jepang, Korea, Taiwan, dan China.

Jepang

Contoh empiris mengenai implementasi kebijakan industri dan persaingan 
dapat dilihat dari beberapa studi yang sudah dilakukan. Amsedn dan Singh 
(1994) mempelajari berbagai strategi kebijakan industri di Jepang. Melalui 
hasil studinya, mereka menyimpulkan bahwa kebijakan beroirientasi ekspor 
yang dipadukan dengan mempertahankan persaingan domestik yang bersifat 
oligopolistik merupakan faktor kunci yang membedakan kebijakan industri 
Jepang dengan negara lain. 

Hal ini diperkuat dengan studi yang dilakukan Porter et all (2000) yang 
menyusun building block kebijakan industri Jepang, dimana kebijakan 
promosi ekspor yang dikoordinir oleh Pemerintah, pembatasan persaingan 
dan pemberlakuan sanksi bagi kartel merupakan ciri dari kebijakan 
perekonomian Jepang. Bahkan menurut Porter, kebijakan industrialisasi di 
Jepang dilakukan dengan intervensi minim dari Pemerintah, terutama yang 
berbentuk subsidi dan insentif lain.

Korea selatan

Studi mengenai kebijakan industri juga dilakukan di Korea oleh Amsden (1994) 
dan Ropdrick (1995). Kesimpulan mereka adalah bahwa kebijakan industri 



Benny Pasaribu, Ph.D.

Jur na l  P e r s a i n g a n  Us a h a 9

Korea ditandai dengan strategi pembentukan perusahaan konglomerasi 
(chaebol) dengan tujuan peningkatan market share di pasar global serta 
intensifikasi teknologi dan optimalisasi kapasitas produksi di tingkat 
domestik. Strategi tersebut juga didukung oleh pemberlakuan persyaratan 
sesuai dengan pemenuhan target kinerja seperti yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah (amsedn dan Singh, 1994). Hal tersebut kemudian mengarah 
kepada pembatasan persaingan, dimana para chaebol beberapa kali diduga 
telah melakukan kartel. Upaya implementasi hukum persaingan sendiri telah 
dicoba untuk diterapkan di era 60-70an, namun gagal di tingkat parlemen, 
besar kemungkinan atas dorongan dan lobi dari para chaebol. Berbagai 
rangkaian kebijakan industri tanpa didukung oleh kebijakan persaingan di 
tingkat domestik yang memadai diduga telah memberikan kontribusi terhadap 
krisis ekonomi 98-99. Krisis tersebut telah menghancurkan beberapa chaebol 
terkemuka di Korea (Korea report to WTO Working Group, 2001). 

Taiwan

Pendekatan yang serupa dengan Korea juga terjadi di Chinese Taipei. Wade 
(1990) menyampaikan bahwa inti kebijakan restrukturisasi industri di Taipei 
berkisar pada promosi merjer, spesialisasi industri serta modernisasi. Dalam 
banyak hal, ketiga pendekatan tersebut juga dibarengi dengan relaksasi 
hukum persaingan, terutama yang berkaitan dengan vertical restraint 
(Pemerintah cenderung menganjurkan pola subkontrak jangka panjang) dan 
juga terkait dengan merjer, walaupun belum ada dokumen yang cukup untuk 
nmengetahui seberapa jauh tingkat keefektiftan kebijakan tersebut.

China

Pengalaman China mengindikasikan metode yang berbeda dibanding ketiga 
negara sebelumnya. Jiang (2002) menyebutkan bahwa kebijakan industri 
di China cenderung mengarah kepada promoting inter firm rivalry. Hal ini 
ditempuh sejalan dengan komitmen pemerintah China untuk bergabung 
dengan WTO, dimana disadari bahwa persaingan yang ketat serta daya saing 
domestik merupakan prasyarat untuk memperoleh benefit maksimal melalui 
perdagangan internasional. 

3.  PEngALAmAn inDonEsiA

Secara historis, kebijakan industri di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa 
tahapan periode. Periode pertama adalah rehabilitasi dan stabilisasi (1963-
1972) dan periode boom minyak (1973-1981). Kebijakan industri yang 
dianut pada kedua periode tersebut adalah mendorong tumbuhnya industri 
substitusi impor, terutama pada industri makanan, kertas, semen, dsb.. Saat 
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harga minyak tengah melonjak tinggi, beberapa industri tersebut diupayakan 
untuk menghasilkan pertumbuhan yang tinggi sehingga dapat memberikan 
efek multiplier (trickle down effect) bagi sektor ekonomi terkait. 

Pada periode selanjutnya yaitu penurunan harga minyak (1982-1985) 
yang berakibat pada penurunan penerimaan devisa, kebijakan industri 
selain untuk substitusi impor, juga diarahkan untuk peningkatan ekspor 
melalui pendalaman dan pemantapan struktur industri. Pada periode ini 
tampak berkembang industri kimia dan logam, otomotif, mesin listrik dan 
alat pertanian. Kegiatan pengembangan industri berorientasi ekspor lebih 
digiatkan pada periode penurunan harga minyak kedua yaitu pada tahun 
1986-1996.

Kebijakan industri yang demikian telah menghasilkan struktur perekonomian 
yang timpang, antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha menengah 
kecil. Kondisi tersebut diperparah dengan indikasi peningkatan konsentrasi 
sumber daya ekonomi yang terus mengalir ke dalam kelompok pelaku 
usaha besar, terutama pengglontoran kredit oleh perbankan nasional yang 
jauh lebih banyak kepada pelaku usaha besar. Pasca krisis ekonomi yang 
melanda tahun 1998-1999, kebijakan industri belum banyak berubah 
kecuali mempertahankan industri dari persaingan yang semakin ketat 
demi mempertahankan lapangan kerja yang ada disamping mendorong 
pertumbuhan sektor-sektor baru terutama skala kecil dan menengah. 

Akhir-akhir ini, pemerintahan SBY telah berupaya melakukan perbaikan. 
Kita mengakui berbagai keberhasilan, termasuk dapat menghindarkan 
dampak negatif krisis global terhadap industri domestik. Namun harus 
diakui pula bahwa pertumbuhan ekspor, investasi, dan produktifitas masih 
belum mampu mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan 
antardaerah. Hal ini dapat disebabkan terutama karena kebijakan Indag 
kurang fokus dan kurang tepat memilih industri dan instrumen kebijakan 
sehingga dalam implementasinya sering bertentangan dengan prinsip-prinsip 
persaingan sehat, seperti efisiensi, inovasi, produktifitas, dan daya saing. 
Wujudnya dapat ditunjukkan berupa: 

1. Kurang kelihatan, kalau ada, produk atau industri bertaraf world 
class; 

2. Rendahnya inovasi, daya saing, dan produktifitas industri 
nasional;

3. Struktur industri sangat terkonsentrasi di tangan sejumlah pelaku 
usaha tertentu (CR-4 menguasai di atas 50% dengan keuntungan 
bersih rata-rata di atas 25%);

4. Kurang berkembangnya industri pengolahan (barang setengah jadi) 
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dan industri komponen dalam negeri; 

5. Kurang berkembangnya industri berbasis iptek; 

6. Konsentrasi persebaran industri hanya di daerah tertentu; 

7. Rendahnya diversifikasi ekspor dari sisi komoditas dan negara 
tujuan; 

8. Kecilnya kontribusi dan peranan industri kecil dan menengah 
terhadap PDB dan ekspor.

Ke depan, kebijakan industri Indonesia perlu diarahkan antara lain untuk:

1. Memperbaiki penyebaran industri antardaerah

2. Fokus pada industri yang memanfaatkan bahan baku (seperti 
industri makanan dan minuman, dsb.)

3. Mengembangkan industri komponen dan barang setengah jadi

4. Mendorong R&D oleh dunia usaha, dan 

5. Memberdayakan UKM dan Koperasi.

Selain itu, pemerintah perlu menetapkan kepastian hukum dalam memilih 
instrumen kebijakan. Pemilihan instrumen kebijakan harus disesuaikan 
dengan kondisi alami dari produk dan industri yang akan dikembangkan. 
Singkatnya, pemerintah perlu hati-hati dalam memilih instrumen kebijakan 
dan besarannya, di antara: tarif dan non tarif, dumping, kuota, pemberian 
lisensi dan konsesi, pemihakan dalam pengadaan barang dan jasa, pemberian 
subsidi dan insentif lainnya, dsb..

Itlah sebabnya, untuk menjamin adanya harmonisasi antara kebijakan 
industri dan kebijakan persaingan, penulis menyarankan bahwa sudah 
saatnya pemerintah menggunakan pendekatan objektif dengan menerapkan 
model ekonomi yang sudah ada, dari pada mereka-reka secara subjektif. Terus 
terang, Road Map yang ada akhir-akhir ini lebih cenderung menggunakan 
alasan subjektif dari pada alasan objektif karena tidak menggunakan model 
ekonomi yang tepat. Kesalahan dalam memilih instrumen kebijakan sama 
fatalnya dengan kesalahan dalam memilih industri atau produk yang akan 
dikembangkan.

4.  PEnDEKATAn moDEL EKonomi: Persaingan Tidak 
semPurna

Sebuah model ekonomi sering digunakan untuk membuat prediksi. Model 
ekonomi yang mampu memberikan prediksi lebih akurat akan semakin 
berguna bagi pengambil kebijakan. Akurasi dalam sebuah prediksi sangat 
tergantung pada berbagai faktor, antara lain: kelenturan; kelengkapan 
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struktur, fungsi dan variabel; konsistensi; dan dukungan data terhadap model 
dimaksud. Selain itu, sebuah model ekonomi harus dapat beroperasi hingga 
menghasilkan ekuilibrium yang stabil dan unik. Itulah sebabnya sebuah 
model dapat berguna apabila telah diuji keseluruhan faktor tadi dalam 
bentuk simulasi. Saat ini, sebuah model ekonomi dipilih biasanya karena 
dapat memberikan hasil perhitungan lebih cepat dari pada model lainnya.

Model ekonomi yang diperkenalkan dalam tulisan ini bersumber dari thesis 
doktoral penulis sendiri yang diberi judul: Industrial and Trade Policies: 
A Multisector Model with Imperfect Competition and Increasing Returns 
to Scale. Model ini mengasumsikan suatu ekonomi yang menerapkan 
mekanisme pasar tetapi sebagian industri berada pada persaingan tidak 
sempurna Dengan demikian seluruh industri dapat dibagi ke dalam 2 grup: 
grup 1 dinamakan perfectly competitive industries dan grup 2 disebut 
imperfectly competitive industries. Asumsi ini sangat realistis karena tidak 
semua industri berada dalam persaingan sempurna (mendekati pasar bebas) 
karena ada misalnya intervensi negara dan atau asimetri informasi dalam 
industri tersebut. Banyak negara sedang berkembang akan memiliki industri 
yang lebih banyak masuk kategori grup 2, sedangkan di negara-negara paling 
kapitalis liberal, seperti Inggris dan AS akan lebih banyak industrinya masuk 
grup 1.

Dalam situasi demikian, tentu saja akan terdistorsi jika kebijakan industri 
diarahkan pada sektor yang berada dalam grup 1 (kompetisi sempurna). 
Kebijakan industri akan lebih baik jika difokuskan pada industri dalam grup 
2. Selanjutnya, instrumen kebijakan dipilih secara bergantian terhadap 
industri tertentu (juga bergantian), sampai terdapat hasil memuaskan sesuai 
dengan target ekonomi yang sebelumnya sudah ditetapkan berdasarkan 
kondisi objektif nasional atau sesuai rencana pemerintah (seperti tingkat 
pertumbuhan ekonomi, pengangguran, neraca pembayaran, dsb.).

Sehubungan dengan pendekatan multisektor, model ini telah menyusun 
formula matematik menyangkut fungsi penawaran, permintaan, dan berbagai 
macam elastisitas untuk masing-masing industri, pasar input dan output, 
pasar tenaga kerja, pasar uang, belanja pemerintah dan sebagainya. 

Model ekonomi ini telah disimulasikan dengan menggunakan data Input-
Output Tabel (1985) yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik (BPS). Dari hasil 
simulasi ini, maka pada titik ekuilibrium (general equlibrium model), maka 
yang tertinggi hasilnya untuk mencapai tujuan kebijakan (seperti pertumbuhan 
ekonomi, pengangguran, neraca pembayaran, dsb.) adalah jika kebijakan 
industri fokus pada industri makanan dan minuman dengan menerapkan 
instrumen kebijakan berupa perubahan teknologi, diikuti dengan subsidi 
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ekspor. Penetapan instrumen kebijakan berupa tarif, pengadaan pemerintah, 
dsb. Ternyata kurang tepat untuk mendorong pertumbuhan industri makanan 
dan minuman.

Dari simulasi ini terlihat jelas bahwa pilihan industri dilakukan secara 
independen oleh model ekonomi itu sendiri dan tentu saja dapat kita berikan 
beberapa faktor pendukung untuk itu, seperti:

1. Industri makanan dan minuman adalah salah satu keunggulan 
komparatif dalam ekonomi Indonesia karena bahan bakunya 
tersedia melimpah atau paling sedikit dapat diproduksi di dalam 
negeri,

2. Dengan memberikan insentif untuk R&D dan penggunaan teknologi 
kepada industri ini ternyata mampu meningkatkan produktifitas yang 
signifikan sehingga biaya produksi per unit akan semakin rendah. 
Inilah yang disebut dengan membangun keunggulan kompetisi di 
atas keunggulan komparatif bangsa, 

3. Atau dengan memberikan subsidi ekspor, walau kecil, tetapi sangat 
perlu untuk mendorong proses belajar melalui ekspor (learning by 
exporting),

4. Tampak bahwa produk makanan dan minuman Indonesia dapat 
bersaing dan memasuki pasar internasional, terutama di Asia 
Pasifik, jika instrumen kebijakan tadi dapat diberikan oleh negara,

5. Dengan menerapkan kebijakan industri yang demikian, terutama 
dengan menerapkan perubahan teknologi atau subsidi ekspor untuk 
memungkinkan proses belajar tentu tidak bertentangan dengan 
prinsip-prinsip persaingan.

Dengan model ekonomi ini kita dapat menyatakan bahwa kebijakan industri 
yang seiring dengan prinsip-prinsip persaingan akan mendorong peluang 
lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Memang kebijakan 
industri tidak selalu harus memilih statu industri untuk dijadikan pemenang 
(champion), tetapi kebijakan pemerintah yang diperlukan  adalah untuk 
mendorong inovasi, produktifitas, dan Ilearning. Jika selama ini masih sering 
bertentangan antara kedua kebijakan ini, maka pemerintah wajib melakukan 
harmonisasi kebijakan dengan menggunakan model ekonomi, dari pada 
mereka-reka secara subjektif yang telah terbukti lebih banyak mudharatnya. 
Hukum persaingan Indonesia telah memberi ruang bagi sektor dan pelaku 
tertentu untuk dikecualikan sepanjang dapat dibuktikan lebih meningkatkan 
kesejahteraan rakyat dari pada alternatif lain. Bahkan jika diatur dengan 
Undang-undang, beberapa perilaku yang dilarang dapat dikecualikan dari 
penegakan hukum persaingan berdasarkan UU nomor 5/ 1999. Inilah salah 
satu bentuk kebijakan persaingan yang telah berlandaskan undang-undang.
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KEsimPuLAn

Walau hampir semua negara di dunia ini menggunakan kebijakan industri untuk 
melindungi industri dan pasar domestiknya, banyak di antaranya yang gagal karena 
kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan. Sebaliknya, 
negara-negara yang sukses, seperti Jepang, Korea, dan Taiwan dapat berhasil karena 
selain konsisten, kebijakan yang diambil juga seiring dengan kebijakan persaingan 
yang mengutamakan efisiensi, inovasi, produktifitas, dan sebagainya. 

Sebuah model ekonomi dapat digunakan untuk menghindarkan pemilihan subjektif 
atas industri dan instrumen kebijakan. Kebijakan industri yang dihasilkan dari sebuah 
model akan secara objektif diberikan pada sektor yang memang memiliki keunggulan 
komparatif, dan ini sejalan dengan prinsip persaingan. Demikian pula instrumen 
kebijakan yang digunakan tentu akan sejalan dengan prinsip kebijakan persaingan 
yang menghindarkan distorsi dan yang mengutamakan peningkatan produktifitas dan 
learning. 

Berbagai kebijakan industri yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan 
perlu diatasi melalui harmonisasi kebijakan. Harmonisasi kebijakan tersebut perlu 
dilakukan dengan menggunakan model ekonomi yang ada untuk menghindarkan 
kebijakan subjektif, yang sering berubah terutama jika pejabatnya berubah.

Semoga pemikiran ini ada manfaatnya.
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PEnDAHuLuAn

Korupsi telah menjadi masalah kronis di Indonesia. Korupsi juga tetap menjamur 
dalam era reformasi dan otonomi daerah. Praktek kolusi dan nepotisme yang mengarah 
pada korupsi –disingkat KKN--, juga telah meluas dan melibatkan pejabat publik dari 
pusat sampai ke daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. KKN tidak hanya terkait 
dengan kegiatan bisnis yang mengatur perijinan, konsesi, pengadaan, dan sebagainya, 
namun sudah meluas hingga ke masalah, misalnya pengurusan KTP, SIM, dokumen 
perjalanan, dan sebagainya. 

Dalam peta korupsi dunia, Indonesia masih menempati ranking yang relatif tertinggi. 
Hasil survey tahun 2009 oleh Transparansi Internasional (TI) menunjukkan bahwa 
Indeks korupsi Indonesia masih tinggi di urutan 111 dari 180 negara, meskipun turun 
dari ranking 126 pada tahun sebelumnya.

Memang diakui bahwa sejumlah upaya telah dilakukan memberantas KKN di 
Indonesia, terutama sejak gelombang reformasi bergulir tahun 1998. Berbagai 
lembaga kemasyarakatan terus tumbuh dan aktif menuntut pemberantasan korupsi. 
Terlepas dari kekurangannya, reformasi telah berhasil menerbitkan sejumlah Undang-
undang (UU) untuk mendorong hadirnya nilai-nilai demokrasi di bidang politik dan 
ekonomi yang diikuti oleh Pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. 
Di antaranya:

1. Undang-undang tentang Pemilihan Umum dan pembentukan KPU; 

2. Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat dan pembentukan KPPU; 

3. Undang-undang tentang Pemberantasan Korupsi dan pembentukan KPK; 

Namun demikian, upaya tersebut di atas masih belum cukup. Apalagi jika dibiarkan 
hanya dilakukan oleh KPK. Praktek KKN yang telah menjadi sistemik dan berurat 
berakar di Indonesia memerlukan upaya pemberantasan yang lebih serius, sistematik, 
simultan, dan terkoordinasi. Pemberantasan korupsi harus menjadi Gerakan Rakyat 
secara nasional dengan melibatkan semua unsur dan lapisan dalam masyarakat. 
Sistemnya bagus dan pelakunya bagus. Tidak terkecuali, upaya penegakan hukum 
persaingan juga harus memberi dampak positif terhadap upaya pemberantasan 
korupsi. 
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Paling tidak, dengan penegakan hukum persaingan akan tumbuh iklim persaingan 
usaha yang lebih sehat, sehingga pelaku usaha didorong untuk menetapkan harga 
yang lebih kompetitif dengan tingkat keuntungan mendekati normal/ wajar. Dengan 
keuntungan yang makin kecil, potensi untuk melakukan korupsi juga akan berkurang. 
Tulisan ini akan membahas peran persaingan usaha yang sehat dan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU) dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Diawali 
dengan sebuah pemikiran tentang posisi persaingan usaha dalam sistem ekonomi 
Indonesia, tulisan ini diakhiri dengan menjelaskan perkembangan upaya penegakan 
hukum persaingan dan kinerja KPPU RI sejak UU no. 5 tahun 1999 diberlakukan 10 
tahun silam.

PERsAingAn usAHA DALAm sisTEm EKonomi inDonEsiA

Sebelum jauh membahas topik ini, ijinkan saya terlebih dahulu menjelaskan posisi 
persaingan usaha yang sehat dalam sistem ekonomi Indonesia. Dari sisi pembangunan 
sebuah sistem ekonomi, posisi persaingan usaha menjadi sangat strategis karena 
merupakan kebutuhan esensial bangsa. Para founding fathers telah mewariskan 
Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional berbangsa dan bernegara. 
Oleh karenanya, sistem ekonomi Indonesia harus digali dari konstitusi bangsa Indonesia 
sendiri, bukan dari berbagai teori apalagi dari konstitusi bangsa lain. 

Sesuai dengan isi Pancasila dan UUD 1945, tujuan pembangunan ekonomi adalah 
untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur (sejahtera). Tujuan ini lebih 
dielaborasi terutama dalam pasal 27, pasal 31, dan pasal 34. Selain itu, mekanisme 
distributif sumberdaya ekonomi juga diatur lebih detail dalam pasal 33 UUD 1945. 

Memang secara eksplisit dikatakan bahwa negara dapat menguasai atau setidak-
tidaknya melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar jika menyangkut cabang-
cabang usaha tertentu, terutama jika menyangkut hal-hal yang penting bagi negara 
dan hajat hidup orang banyak. Namun, penguasaan dalam bentuk apapun itu pada 
hakekatnya sangat terbatas, karena negara harus mampu menunjukkan adanya 
peningkatan kesejahteraan bagi rakyat. Jika tidak, maka campurtangan negara dapat 
menjadi abusif dan distortif yang berujung pada tambahan beban/penderitaan bagi 
rakyat --kemiskinan dan pengangguran.

Oleh karenanya, menurut hemat saya, konstitusi kita juga memberi ruang yang cukup 
pada mekanisme pasar untuk mengalokasikan sumberdaya ekonomi. Sistem ekonomi 
Indonesia memberi peran proporsional terhadap negara dan pasar secara bersama-
sama dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing dalam rangka mencapai 
masyarakat adil dan makmur.  Pertanyaannya, bagaimana memadukan peran negara 
dan pasar agar hasilnya seperti diharapkan?
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Pertama-tama, kita perlu kembali sekilas membuka teori dasar yang telah kita pelajari 
di bangku kuliah ekonomi industri. Kita diajari untuk melihat ekonomi pasar dari 
2 (dua) sisi, yakni pasar yang digerakkan dengan persaingan sempurna (perfect 
competition) dan pasar yang digerakkan dengan persaingan tidak sempurna (imperfect 
competition). Berbeda dengan persaingan sempurna, pasar yang digerakkan dengan 
persaingan tidak sempurna cenderung memberi peluang bagi pelaku usaha untuk 
memiliki kekuatan pasar (market power) dimana pelaku usaha secara individu atau 
grup mampu menetapkan harga yang eksesif dan berbagai strategi bisnis lainnya yang 
eksploitatif untuk meraup keuntungan supernormal dan sekaligus berdampak pada 
penurunan kesejahteraan masyarakat. 

Selanjutnya, dalam prakteknya teori ekonomi tadi telah berkembang melalui proses 
globalisasi. Terlepas dari kemanfaatannya, globalisasi telah berhasil membentuk 
sebuah ideologi yang sama bagi para kapitalis dan pemimpin di berbagai negara, 
yakni senantiasa mengutamakan keuntungan sebesar-besarnya bagi korporasi 
dari pada kepuasan dan kesejahteraan bagi konsumen. Selain itu, globalisasi 
telah menimbulkan berbagai ancaman dan tantangan terutama dengan perilaku 
antipersaingan yang semakin ditampilkan oleh pelaku usaha, seperti kartel, merger 
dan akuisisi, penyalahgunaan posisi dominan, dan sebagainya. Perilaku ini semua 
membuktikan bahwa pasar global semakin digerakkan oleh persaingan tidak sempurna 
yang cenderung menambah beban/ penderitaan bagi rakyat.

Dampak dari ekonomi pasar seperti itu secara teoretis dapat dikoreksi dengan 
intervensi negara. Pertanyaannya, apakah negara mampu mengatasi itu? Pertanyaan 
ini semakin relevan ketika negara masuk dalam barisan negara terkorup. Bagaimana 
jika yang terjadi justeru hubungan kolutif dan koruptif antara pelaku usaha/ korporasi 
dengan penguasa? Apakah bisa ditunjukkan oleh negara bahwa setiap bentuk 
intervensi yang dilakukan dapat memberikan tambahan kesejahteraan, atau justeru 
sebaliknya menambah beban/ penderitaan bagi rakyat? Apakah dapat dipertanggung 
jawabkan bahwa setiap kebijakan, regulasi, subsidi, bea masuk, pajak, BUMN/BUMD 
yang ditetapkan oleh negara bukan untuk melindungi pelaku usaha tertentu, tetapi 
untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat?

Dalam kaitan ini, mari kita ambil sebagai contoh konkrit, yaitu kondisi ekonomi sebelum 
era reformasi. Selama 30 tahun lebih, perekonomian dibangun secara sentralistis, 
bukan berdasarkan demokrasi ekonomi sebgaimana digariskan dalam Pancasila dan 
UUD 1945. Melalui sentralisasi kebijakan, segelintir pelaku usaha mendapat manfaat 
luar biasa, terutama mereka yang memiliki kedekatan dengan pejabat pengambil 
kebijakan. Berbagai fasilitas dan kemudahan mengucur tak henti, mulai dari proteksi 
berlebihan dan kredit perbankan yang sangat besar hanya kepada sejumlah kecil 
pelaku usaha yang kemudian menjadi kuat dan dominan hingga menangani usaha 
konglomerasi. 
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Eksklusifitas bisnis merebak. Monopolisasi berbagai sektor termasuk yang menyangkut 
kepentingan rakyatpun bermunculan. Akhirnya struktur ekonomi semakin timpang, 
dimana 20% pelaku usaha menjadi penguasa dari 80% lebih aset ekonomi negeri 
ini, sementara pelaku usaha yang 80% berebut mendapatkan sisa aset yang kurang 
dari 20%. Akibatnya, dengan serpihan krisis moneter dari Thailand pada pertengahan 
tahun 1997 dapat meruntuhkan bangunan ekonomi yang telah dibangun lebih dari 30 
tahun. Pondasi ekonomi hancur, luluh lantak, ibarat bangunan di atas pasir, ekonomi 
Indonesia dibangun di atas hubungan kolutif antara pengusaha dan penguasa, bukan 
di atas prinsip efisiensi, produktifitas, dan daya saing yang tinggi. Syukurlah masih 
ada jutaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang mampu berdiri tegar dalam krisis 
tanpa fasilitas dan proteksi yang signifikan dari negara. 

Itulah salah satu sebabnya reformasi bergulir dengan masif sejak tahun 1998. Reformasi 
telah memaknai Pancasila dan UUD 1945 secara lebih progresif dengan semangat 
untuk mempertegas prinsip-prinsip demokrasi di bidang politik dan ekonomi serta 
pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Memang ada benarnya ketika banyak 
tokoh masyarakat mempertanyakan hasil amandemen terhadap UUD 1945. Tetapi 
semua itu bermuara pada semangat yang berlebihan atau euforia refomasi. Saya yakin 
pasti ada waktunya untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap lebih maupun kurang.

Terlepas dari kekurangannya, reformasi telah mengukir sejarahnya. Di bidang ekonomi, 
berbagai peraturan perundang-undangan diterbitkan. Dorongan agar tercipta suasana 
persaingan yang lebih sehat semakin menguat. Alhasil, terbitlah UU No 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak Sehat –disingkat UU 
5/1999. 

Melalui penegasan aturan tentang persaingan usaha yang sehat, sistem ekonomi 
Indonesia semakin lebih sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Persaingan sehat 
diharapkan dapat mengatur gerakan pendulum ekonomi sehingga peranan pasar 
dan negara dapat saling memperkuat secara optimal untuk mencapai kesejahteraan 
masyarakat yang terus meningkat.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari Pancasila dan UUD 1945, UU 5/1999 mengatur 
nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, dengan tujuan utama yaitu menjamin efisiensi 
ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat1. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa dalam 
kondisi persaingan tidak sempurna perlu ada intervensi negara terhadap pasar untuk 
menjamin fairness dan keadilan (Perdana, 2001).  

1 UU No 5 Tahun 1999 bersifat multiobjective, dimana pencapaian efisiensi ekonomi nasional 
dan kesejahteraan rakyat tercantum dalam pasal 3 mengenai tujuan.
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Dari uraian di atas jelaslah dipahami bahwa penegakan hukum persaingan dalam 
sebuah sistem ekonomi adalah merupakan salah satu bentuk dari campurtangan 
negara. Persaingan usaha yang sehat berfungsi seperti pengatur pendulum yang 
mengatur besar kecilnya peran pasar di satu sisi dan peran negara di sisi lain, sehingga 
pendulum tersebut tidak swing terlalu ke pasar atau terlalu ke negara. Persaingan 
sehat juga dapat menjadi roh dalam sistem ekonomi yang dapat membisikkan apa 
yang baik dan buruk bagi kesejahteraan umat.

Ke depan, persaingan usaha yang sehat dapat menjadi bagian dari budaya bangsa 
Indonesia yang pada akhirnya menghasilkan efisiensi, produktifitas, dan daya saing 
bangsa yang semakin tinggi. 

PERAn PERsAingAn usAHA DALAm PEmBERAnTAsAn KoRuPsi 

Korupsi telah menjadi musuh terbesar bangsa ini. Lahirnya UU Pemberantasan 
korupsi, Pengadilan Tipikor dan pembentukan KPK merupakan komitmen negara 
untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, berbagai langkah 
pencegahan dan penindakan telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Namun, 
upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika ditangani hanya oleh aparat 
penegak hukum, apalagi oleh KPK sendirian. Pemberantasan korupsi harus merupakan 
Gerakan Rakyat secara nasional.

Oleh karena itu,  penegakan hukum persaingan usaha hendaknya diarahkan juga 
sebagai upaya pemberantasan korupsi, setidak-tidaknya sebagai upaya pencegahan 
korupsi. Hal ini sangat dimungkinkan karena potensi terjadinya korupsi dengan skala 
yang lebih besar dapat terkait dengan pelaku usaha, yang memikili sejumlah dana 
dari hasil keuntungan, yang menjadi potensi besar untuk diberikan sebagai illegal fees 
atau suap atau bentuk lain kepada pejabat pengambil kebijakan.

Salah satu ciri pemerintahan yang tinggi tingkat korupsinya adalah kuatnya hubungan 
antara penguasa dengan pelaku usaha berdasarkan patronase. Pelaku usaha yang 
memiliki akses terhadap kekuasaan biasanya diberi hak eksklusif dan kemudahan 
lainnya dengan imbalan proporsional kepada pejabat terkait. Pelaku usaha tersebut 
kemudian bisa dengan leluasa melakukan eksploitasi terhadap konsumen melalui 
penetapan harga produk yang eksesif untuk memperoleh keuntungan sangat besar 
(supernormal profit). 

Melalui keuntungan supernormal inilah pelaku usaha mampu menyisihkan sejumlah 
dana yang cukup besar sebagai dana potensial melakukan praktek korupsi guna 
mempertahankan statusquo atau bahkan ekspansi usaha. Demikian halnya oknum 
pejabat tersebut akan semakin kuat dan kaya dari hasil pemberian pelaku usaha 
terkait. Kebijakan dan regulasi digunakan sebagai alat untuk memperkaya diri dan 
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mempertahankan kekuasaannya2.  Demikian seterusnya dengan prinsip win-win 
hingga menjadi lingkaran setan (vicious circle) yang tidak mudah diputus.

Berdasarkan hasil survei, tingkat korupsi di Indonesia senantiasa berada pada urutan 
relatif tertinggi di dunia. Hasil Survey Transparency International (TI) tahun 2009 
sebagaimana dalam Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa Indonesia berada di 
urutan ke 111 (dengan indeks 2,8) dari 180 negara. Sedangkan beberapa negara 
ASEAN lainnya jauh lebih baik, seperti Singapura yang berada di urutan ke 3 (dengan 
index 9.2), Malaysia di urutan ke 56 (dengan index 4.5) dan Thailand di urutan 84 
(dengan index 3.4). 

Tabel di bawah ini juga menjelaskan peringkat daya saing untuk beberapa negara 
anggota ASEAN. Sejalan dengan angka indeks korupsi Indonesia, kita melihat angka 
index daya saing dan peringkat Indonesia  peringkat 55 (indeks 4.25) juga berada di 
bawah Singapura peringkat 5 (indeks 5.53), Malaysia peringkat 21 (Indeks 5.04) dan 
Thailand peringkat 34 (indeks 4.6). 

Sekilas terlihat sebuah pola bahwa makin baik peringkat korupsi suatu negara, makin 
baik pula peringkat daya saingnya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan iklim 
persaingan yang tinggi, dunia usaha harus berupaya keras meningkatkan efisiensi dan 
daya saing serta menghindarkan pemborosan. Keuntungan yang diperoleh juga wajar, 
bukan supernormal. Akibatnya potensi melakukan korupsi juga semakin rendah. 

Perbandingan index Korupsi dan Daya saing Tahun 2009

negara
Korupsi Daya saing

indeks Peringkat dari 
180 negara indeks Peringkat dari 

134 negara

Singapura 9.2 3 5.53 5

Malaysia 4.5 56 5.04 21

Thailand 3.4 84 4.6 34

Brunai 5.5 39 4.54 39

Indonesia 2.8 111 4.25 55

Vietnam 2.7 120 4.1 70

Philipina 2.4 139 4.09 71

Sumber: diolah dari berbagai sumber

2 Kondisi ini dapat dijelaskan dengan konsep Regulatory Capture yang dipopulerkan oleh 
Richard Posner, seorang economist dan lawyer dari Univ of Chicago. Pembaca yang tertarik 
mendalami konsep ini dapat mengacu pada literatur terkait, seperti The Theory of Economic 
Regulation oleh Stigler (1971).
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Berkaitan dengan hal di atas, dalam terbitan World Bank yang  bertajuk “Redesigning 
the state to fight corruption”, Ross-Ackerman (1996) memformulasikan hipotesis 
bahwa secara umum, berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing akan 
mengurangi insentif untuk melakukan korupsi. Kerangka konseptualnya dilandaskan 
pada keberadaan illegal fees yang seringkali dijumpai pada kondisi dimana terdapat 
lack of competition (Celentani and Ganuza, 2001). 

Secara sederhana digambarkan dalam sebuah model dimana pengujian tingkat korupsi 
seringkali direpresentasikan dengan bentuk suap atau fee yang bersifat ilegal. Dalam 
konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyediaan bentuk suap dapat 
berwujud berupa dana balik (kick back) dan atau tanda terima kasih yang masuk 
dalam bentuk gratifikasi. Pertanyaannya adalah, darimana pelaku usaha (pemenang 
tender) memiliki dana yang cukup untuk memberikan berbagai macam bentuk suap 
dan illegal fees lainnya? Jawaban sangat beragam. 

Namun, dari perspektif persaingan usaha, adanya excessive pricing yang berakibat 
pada supernormal profit menjadi salah satu sumber dana potensial bagi perusahaan 
untuk membiayai berbagai kegiatan terkait korupsi. Hal ini sejalan dengan konsep 
bahwa dalam kondisi yang lack of competition, pelaku usaha akan memiliki 
market power dan sangat berpotensi untuk menyalahgunakan power tersebut untuk 
memperoleh supernormal profit. Bagaikan sebuah lingkaran setan (vicious circle), 
akumulasi supernormal profit selanjutnya akan menjadi sumber dana potensial 
bagi pelaku usaha untuk menjalankan praktek illegal fees serta berbagai bentuk 
penyuapan lainnya, terutama dengan tujuan untuk menjamin interest perusahaan ke 
depan dalam kaitan dengan berbagai bentuk regulasi, kebijakan serta ketentuan lain 
yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis3. Dalam kondisi tersebut, potensi korupsi 
dimulai dalam proses penyusunan regulasi/kebijakan serta adanya diskusi antara 
interest group (para pelobi) dengan pejabat pengambil kebijakan.

sEKiLAs TEnTAng inDEx KoRuPsi DAn inDEx PERsAingAn

Sebelum lebih jauh, tulisan ini ingin mendiskusikan tentang hubungan antara tingkat 
persaingan dan tingkat korupsi. Dari beberapa literatur yang diperoleh, hubungan 
yang signifikan antara tingkat (potensi) korupsi dengan iklim persaingan belum dapat 
dikonfirmasi secara pasti. Memang harus diakui, berbagai faktor yang mempengaruhi 
perilaku persaingan dapat berbeda dengan faktor yang mempengaruhi perlilaku 
korupsi. Sehingga tidak selamanya ada hubungan searah antara index persaingan dan 
indeks korupsi.

3 Dapat mengarah kepada kondisi Regulatory Capture. Silahkan mengacu pada literatur yang 
disusun oleh Laffont and Tirole (1991) dan Levine and Forrence (1990) untuk referensi lebih 
lanjut.
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Penelitian Celentani and Ganuza (2001), Allen and Qian (2007) menggambarkan 
hubungan antara daya saing dan korupsi tidak mudah untuk disimpulkan. Bahkan, 
hasil penelitian Straub (2005) menyimpulkan bahwa persaingan memang dapat 
berakibat pada welfare improvement, namun pada saat bersamaan juga dapat 
terjadi peningkatan korupsi. Kondisi yang ambigu tersebut juga terlihat apabila kita 
membandingkan data persepsi korupsi (CPI)4 dan data competitiveness (GCI)5 di 
Indonesia sebagai berikut:

Grafik GCI dan CPI Indonesia
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Grafik CPI diatas menunjukkan bahwa makin tinggi indeks CPI, makin rendah persepsi 
(atau prevalensi) korupsi, sebaliknya, indeks GCI menunjukkan makin rendah angka 
indeks, makin kompetitif. 

Grafik di atas menggambarkan bahwa selama periode 2003-2006, Indonesia 
mengalami peningkatan CPI dan GCI, yang mengimplikasikan adanya penurunan 
tingkat korupsi dan sekaligus juga pelemahan daya saing. Hubungan yang negatif 
(seperti yang diharapkan antara korupsi dan daya saing) baru sedikit terlihat di 
tahun 2007-2008 dimana terdapat penguatan daya saing searah dengan penurunan 
persepsi terhadap korupsi. 

Beberapa penelitian lain telah mencoba mendeskripsikan hubungan melalui parameter 
yang mempengaruhi tingkat korupsi dan tingkat persaingan, seperti jumlah pelaku 
usaha yang mengikuti bidding process (Celentani and Ganuza, 2001), serta dalam 
pengadaan barang dan jasa pemerintah (Allen and Qian, 2007). Pola pengadaan 
barang dan jasa pemerintah terpilih karena merupakan salah satu titik rawan 

4 Diolah dari website Transparancy International di www.transparency.org

5 Diolah dari International Institute for Management Development, World Competitiveness 
Yearbook;
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terjadinya interaksi antara pejabat pemerintah dan pelaku usaha yang diwarnai 
praktek korupsi. 

Walaupun masih terdapat ambiguitas dalam pola hubungan tersebut6, paling tidak 
hal ini memberikan tantangan ke depan bagi para peneliti dan kalangan akademisi 
untuk menjelaskan lebih akurat mengenai hubungan antara tingkat korupsi dan iklim 
persaingan.

PARADigmA s-C-P DALAm HuKum PERsAingAn 

Teori persaingan sangat komprehensif dan mendalam dipelajari pada jurusan Industrial 
Organization. Diyakini bahwa pasar diatur dengan persaingan tidak sempurna. Berawal 
dari sebuah dalil ekonomi, hukum persaingan dibangun dari pola hubungan antara 
Structure (S), Conduct (C), dan Performance  (P) yang dipopulerkan oleh Mason 
(1938) dan Bain (1941). Paradigma S-C-P ini awalnya menyatakan adanya pola 
hubungan S-C-P yang searah, dimana makin terkonsentrasi suatu industri (struktur 
pasar) makin tinggi probabilitas bagi pelaku usaha memilih di antara berbagai strategi/ 
permainan yang tersedia (perilaku) untuk menghasilkan keuntungan supernormal 
(kinerja pasar). Hal ini dimungkinkan karena pelaku usaha memiliki market power7 
sehingga dengan mudah dapat menetapkan harga eksesif atau melakukan kartel atau 
merger/takeover, dan sebagainya.

Selanjutnya, melalui supernormal profit, pelaku usaha memiliki kemampuan untuk 
mempertahankan agar kondisi pasar bisa tetap seperti itu. Hal tersebut dilakukan 
melalui lobby kepada para pejabat Pemerintah, terutama yang menjadi regulator dalam 
sektor terkait sehingga tetap mendatangkan keuntungan supernormal. Hal tersebut 
sejalan dengan analisa korupsi berdasarkan konsep rent seeking, dimana oknum 
pejabat akan dikategorikan melakukan rent seeking (atau korupsi) apabila mereka 
mengenakan “tarif” atas kewenangan yang dimiliki untuk memberikan benefit (legal 
maupun ilegal) kepada klien8. Melalui cara seperti itulah maka akan tercipta sebuah 

6 Kelemahan dari perbandingan ini adalah penetapan parameter persaingan yang didasarkan 
pada indeks competitiveness dimana selain iklim persaingan, banyak faktor lain yang 
memberikan kontribusi terhadap peringkat daya saing. Selain itu, dibutuhkan waktu lebih 
banyak untuk memperoleh trend kedua parameter yang lebih valid. 

7 Market power didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menaikkan harga tanpa 
kehilangan penjualan yang substansial. Pembaca yang tertarik dengan konsep market power 
dapat mencari informasi lebih lanjut di text book microeconomics, seperti: Samuelson & 
Nordhaus, Microeconomics, 17th ed. (McGraw-Hill 2001);

8 Untuk pembaca yang tertarik dengan konsep rent seeking, dapat mengacu pada paper  Tullock, 
Gordon (1967). “The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft”. Western Economic 
Journal 5 serta  Krueger, Anne (1974). “The Political Economy of the Rent-Seeking Society”. 
American Economic Review, dan juga   Kelley L. Ross (2007). “Rent-Seeking, Public Choice, 
and The Prisoner’s Dilemma”. 
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rantai upaya penciptaan super normal profit yang kemudian sebagian digunakan 
sebagai suap atau illegal fees. 

Sejalan dengan pola hubungan S-C-P tadi, data Statistik Industri Besar Menengah di 
Indonesia tahun 2006 (Tabel di bawah) menunjukkan bahwa dari selururuh sektor 
yang terdata (ISIC 5 digit), diperoleh sekitar 70 industri yang relatif terkonsentrasi 
(CR4 >75%) dan terbukti dapat menikmati keuntungan relatif tinggi (PCM> 50%).

KK 15 Deskripsi CR-4 PCm

33112
Industri Peralatan Sinar X, Perlengkapan dan 
Sejenisnya

100.00 93.46

36921 Industri Alat-alat Musik Tradisional 96.49 92.89

33130 Industri Peralatan Pengujian Dalam Proses Industri 100.00 91.96

29224
Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengelasan yang 
Menggunakan Arus Listrik

100.00 91.33

24242 Industri Kosmetik 85.03 88.74

15314
Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan 
Cokelat (Cacao)

97.07 87.15

23201 Industri Pemurnian Dan Pengilangan Minyak Bumi 98.59 86.53

34100 Industri kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih 82.04 80.77

26311 Industri Bata Tahan Api dan Sejenisnya 95.67 80.18

16003 Industri Rokok Putih 99.42 79.36

24129 Industri Pupuk lainnya 99.98 78.98

28931 Industri Alat Pertanian Dari Logam 82.89 72.92

33111
Industri Perabot Untuk Operasi, Perawatan, dan 
Kedokteran Gigi

95.82 68.30

24122 Industri Pupuk Buatan Tunggal 96.46 65.49

29114 Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula 90.27 62.35

15212 Industri Makanan dari Susu 90.98 61.38

31502
Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang 
Listrik)

100.00 59.82

17212
Industri Barang Jadi Tekstil, Untuk Keperluan 
Kesehatan

84.12 59.28

17232 Industri Barang-barang dari Tali 88.76 58.25

Sumber: diolah dari data BPS
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Dalam kondisi banyak sektor/ industri yang tinggi konsentrasinya di Indonesia, potensi 
terciptanya supernormal profit dan kolusi-korupsi masih sangat tinggi. 

Berbagai tindakan korektif terhadap struktur pasar dan perilaku yang menghasilkan 
keuntungan supernormal bagi pelaku usaha serta merugikan masyarakat harus 
diambil oleh pemerintah. Hal ini akan mampu sebagai daya tangkal terhadap praktek 
korupsi. Sasaran tindakan korektif harus mampu menggabungkan menggabungkan 
konsep S-C-P dengan konsep ekonomi yang terkait seperti rent seeking behaviour dan 
regulatory capture. Namun, isu sentral tindakan korektif akan terletak pada penegakan 
hukum persaingan usaha. Tegaknya persaingan usaha yang sehat akan memberi arti 
signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi. 

Melalui penegakan hukum persaingan usaha yang sehat, yang sedang gencar-
gencarnya dilakukan oleh KPPU RI (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) diharapkan 
dapat menekan harga yang selama ini eksesif dan membatasi perilaku lainnya seperti 
kartel, penyalahgunaan posisi dominan, merger/ akuisisi yang merugikan masyarakat. 
Alhasil pelaku usaha juga akan memperoleh kepastian atas keuntungan yang wajar 
dan sustainable tanpa harus mengeluarkan suap atau illegal fees. 

Apabila hal ini terjadi secara masif dalam berbagai sektor, maka kemudian akan terwujud 
pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) seiring dengan pengelolaan 
usaha yang baik, profesional, dan akuntabel (good corporate governance). 

PERAn KPPu DALAm PEnEgAKAn HuKum PERsAingAn

Dalam rangka penegakan hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik 
Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999 memiliki tugas dan kewenangan 
melakukan pencegahan dan penindakan atas pelanggaran hukum persaingan serta 
memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan instansi negara 
terkait.

 Meskipun menghadapi berbagai kendala, KPPU RI telah melakukan berbagai  upaya 
untuk menegakkan hukum persaingan di Indonesia. Bahkan, dalam usia yang relatif 
pendek (9 tahun), lembaga PBB, yakni UNCTAD, telah memberikan sebuah award 
sebagai penghargaan kepada KPPU RI atas kinerja dan efektifitasnya yang relatif baik. 
Berbagai keberhasilan tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Pertama, kesadaran stakeholder terhadap pentingnya persaingan usaha yang sehat 
dapat mengalami peningkatan yang ditandai antara lain dengan peningkatan jumlah 
laporan dari masyarakat. 
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Jumlah Laporan Masuk Periode 2000 - November 2009
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Dari grafik di atas, terlihat bahwa perkembangan laporan meningkat, dari tahun ke 
tahun. Perkembangan juga menunjukkan bahwa sebaran pelaporan juga semakin 
meningkat, hal ini terjadi seiring dengan adanya peningkatan daya jangkau KPPU 
melalui kehadiran kantor perwakilan di 5 (lima) daerah ditambah dengan upaya 
advokasi dan sosialisasi ke berbagai daerah. Perkembangan sebaran laporan dapat 
dilihat dari grafik berikut ini.

grafik sebaran Laporan ke KPPu
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Kedua, penanganan perkara juga terus meningkat intensitasnya. Selain bersumber dari 
laporan, perkara di KPPU juga berasal dari hak inisiatif KPPU, yang dilakukan melalui 
kegiatan kajian industri, penelitian, dan monitoring pelaku usaha. Sejak tahun 2000 
sampai 2009, KPPU telah melaksanakan sebanyak 110 kegiatan (seratus sepuluh) 
dengan perkembangan sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini.

Monitoring Pelaku Usaha
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Saat ini porsi perkara terkait persekongkolan tender mencapai 62.5%, masih 
mendominasi penanganan perkara di KPPU, walaupun telah menurun dari periode 
awal yang mencapai antara 70%–80%. Data selengkapnya jenis perkara yang 
ditangani KPPU sampai dengan saat ini dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.
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Variasi Dugaan Pelanggaran 
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Dari laporan masyarakat dan hak inisiatif, KPPU telah melakukan proses penanganan 
perkara yang sampai dengan saat ini jumlahnya telah mencapai 205 (dua ratus lima) 
perkara (termasuk yang sedang berjalan) dengan perkembangan sebagaimana terlihat 
dalam grafik di bawah ini.

Perkembangan Jumlah Perkara Yang Ditangani KPPU
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Dari proses penanganan perkara, terdapat sejumlah perkara yang telah selesai 
–berupa putusan (139) dan penetapan (21) --dan sisanya masih sedang ditangani 
(lihat grafik).

Statistik Perkara di KPPU

45

139

21

Penetapan Putusan Perkara berjalan

Dari perkara yang telah diputus oleh KPPU, beberapa di antaranya diajukan keberatan 
oleh terlapor ke pengadilan negeri dan selanjutnya kasasi ke mahkamah Agung. Dari 
139 (seratus tiga puluh sembilan) putusan oleh KPPU, sampai dengan bulan Oktober 
terdapat 100 (seratus) putusan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap 
UU No 5 tahun 1999. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 atau 52% perkara diajukan 
keberatan ke pengadilan negeri. 

Pengadilan Negeri telah memutus keberatan terhadap Putusan KPPU sebanyak 47 
putusan dimana 55% atau sebanyak 26 Putusan Pengadilan Negeri menyatakan 
menguatkan Putusan KPPU dan sebesar 45% atau sebanyak 21 Putusan membatalkan 
Putusan KPPU. Beberapa pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan Negeri, 
kemudian melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Saat ini terdapat 42 perkara yang 
diajukan ke Mahkamah Agung. Dari 42 perkara tersebut, 25 perkara sudah selesai 
diputus dengan proporsi 18 atau 72 % menguatkan dan 7 atau 28% membatalkan 
putusan KPPU.

Perkembangan ini tentu saja menggembirakan, karena lembaga Pengadilan Negeri 
dan Mahkamah Agung telah mengambil peran aktif dalam memberdayakan posisi 
dan peran KPPU RI dan penegakan hukum persaingan di dalam sistem hukum dan 
peradilan Indonesia. 

Sejumlah perkara yang pernah ditangani KPPU RI yang menarik perhatian publik dan 
berdampak luas antara lain:
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a. Kasus Tender Divestasi Indomobil (2002)
b. Kasus Diskriminasi Cineplex 21 (2002)
c. Kasus Persekongkolan Tender divestasi VLCC Pertamina (2004)
d. Kasus Persekongkolan tender Tinta KPU (2004) 
e. Kasus Penyalahgunaan posisi dominan oleh Carrefour (2005)
f. Kasus Kartel oleh Semen Gresik (2005)
g. Kasus diskriminasi Logo Pertamina (2006)
h. Kasus kepemilikan silang Temasek (2007)
i. Kasus kartel tarif SMS (2007)
j. Kasus penyelenggaraan hak siar liga Inggris oleh Astro (2008)
k. Kasus penyalahgunaan posisi dominan oleh Carrefour (2009)

Dari seluruh pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPPU RI memilih prioritas yang 
menjadi fokus program dan langkah-langkah kegiatan, di antaranya pada sektor/ 
industri/ pelaku usaha dengan indikasi:

•	 Adanya penetapan atau kenaikan harga yang tidak wajar (excessive)
•	 Adanya kelangkaan atau hambatan dalam pasokan pasar; 
•	 Adanya praktek monopoli atau penguasaan pasar oleh pelaku usaha (terutama 

oleh BUMN/BUMD) dalam sektor pelayanan publik; 
•	 Adanya persekongkolan dalam pemberian konsesi/ lisensi (hak monopoli) 

dari pemerintah serta dalam pengadaan barang/ jasa

Beberapa sektor yang telah dan sampai saat ini mendapat perhatian khusus dari 
KPPU antara lain :

a. Minyak dan Gas 
b. Air Minum
c. Telekomunikasi
d. Ketenagalistrikan
e. Bahan Pokok : Gula, Beras, Minyak Goreng, Tepung Terigu, Susu, Kedelai
f. Semen
g. Transportasi (Darat, Laut dan Udara serta Perkeretaapian)
h. Penyelenggaraan Haji
i. Penyiaran
j. Perbankan
k. dan sebagainya

Selain itu, jumlah dan kualitas saran pertimbangan kepada pemerintah juga 
mengalami kemajuan. Kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah sering 
mendapat perhatian KPPU RI dan berujung pada pemberian saran pertimbangan 
untuk melakukan tindakan korektif jika terdapat potensi pelanggaran terhadap UU 
5/1999. Adapun perkembangan saran pertimbangan KPPU dapat dilihat dalam tabel 
di berikut ini:
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Statistik Saran dan Pertimbangan KPPU
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Dalam kaitan ini, sejumlah saran pertimbangan dari KPPU telah diakomodasi dan 
ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan melakukan perbaikan terhadap kebijakan/ 
regulasi yang diduga menyimpang dari prinsip-prinsip persaingan sehat sesuai UU 
5/1999. 

KinERJA KPPu Ri

Meskipun hanya setitik, KPPU telah mencatat sejumlah kinerja yang terukur di tengah 
berbagai kendala dan keterbatasan yang dihadapi. Secara kualitatif, kinerja KPPU 
RI dapat diukur dari tingkat efisiensi, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. 
Namun diakui, bahwa parameter kinerja akan lebih objektif jika dilakukan oleh pihak 
ketiga yang independen. Hal ini masih sulit dilakukan akibat keterbatasan dana dan 
sumberdaya manusia yang kompeten. 

Tetapi sebagai gambaran kinerja KPPU, kita dapat menjelaskan outcome dari 
sejumlah perkara dan saran pertimbangan yang ditangani KPPU. Sebagai contoh, 
dari penanganan perkara Temasek dan perkara kartel SMS, para operator seluler di 
Indonesia telah menunjukkan tumbuhnya iklim persaingan yang lebih sehat. Hal ini 
sangat menguntungkan bagi 150 juta lebih pelanggan. Dengan persaingan yang lebih 
sehat, para operator telah menurunkan tarif secara signifikan baik tarif bicara maupun 
tarif SMS, sehingga para pelanggan dapat secara signifikan menghemat pengeluaran 
atau menabung penghasilannya (income saving).

Sebagai contoh, selama sekitar 4 tahun sebelumnya, para operator menetapkan 
tarif SMS berkisar antara Rp 300,00 s/d Rp 350,00 per SMS. Kemudian setelah 
putusan KPPU, tarif diturunkan menjadi di bawah Rp 100,00 per SMS, bahkan 
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banyak yang menawarkan gratis. Dengan asumsi 5 (lima) SMS per pelanggan per 
hari dan penurunan tarif sebesar Rp 200,00 per SMS, maka penghematan uang 
pelanggan diperkirakan mencapai sekitar Rp 5,50 trilyun per tahun. Meskipun 
terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang signifikan melalui penurunan 
tarif, para operator masih tetap menghasilkan keuntungan walaupun lebih rendah 
dibanding periode sebelum adanya putusan KPPU. Gambaran serupa juga terjadi di 
beberapa sektor ekonomi lain baik sebagai dampak langsung ataupun tidak langsung 
dari penegakan hukum persaingan. 

Melalui saran pertimbangan, KPPU juga berkontribusi terhadap dinamika sektor 
penerbangan yang makin meningkat.  Salah satu contoh perubahan kebijakan sebagai 
respon terhadap saran KPPU adalah terkait dengan saran pertimbangan dalam industri 
penerbangan. Pada tahun 2000, KPPU mengamati adanya indikasi kartel dalam 
industri penerbangan, karena penetapan tarif dilakukan oleh INACA (Indonesian 
National Air Carrier Association). Para operator penerbangan bersepakat malakukan 
penetapan harga yang kemudian diajukan untuk dilegalkan oleh pemerintah. 
Menindaklanjuti temuan tersebut, KPPU kemudian memberikan saran pertimbangan 
kepada Pemerintah untuk mencabut kewenangan INACA dalam menetapkan tarif. 

Terhadap saran pertimbangan KPPU tersebut, Pemerintah melakukannya dengan 
mencabut kewenangan INACA dan pemerintah menetapkan tarif batas atas. Dampak 
kebijakan adalah terjadinya penurunan tarif mencapai hampir 50 % lebih dalam setiap 
rute. Kemudian rute-rute baru pun bermunculan seiring dengan kemunculan maskapai 
penerbangan yang baru. Masyarakat yang tadinya tidak mampu menggunakan moda 
transportasi penerbangan karena mahal, kini dengan mudah memilih maskapai dengan 
tarif yang sangat kompetitif. Pada tahun 2008 saja, penumpang pesawat terbang 
tercatat mencapai sekitar 38 juta penumpang. Bila saja ada penghematan sebesar Rp 
50.000 saja per penumpang, maka total penghematan yang dicapai adalah sebesar 
Rp 1.9 Triliun. Dalam hal ini banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan oleh 
masyarakat dengan adanya iklim persaingan yang semakin sehat dan adil.

Selain kinerja yang sudah dicapai tadi, KPPU dewasa ini juga semakin intensif 
mengawasi potensi hadirnya eksploitasi konsumen melalui penetapan harga tinggi 
(excessive prices) di berbagai industri yang memiliki struktur terkonsentrasi dan 
menyangkut hajat hidup orang banyak. Saat ini KPPU tengah menangani perkara 
terkait dengan dugaan kartel penetapan fuel surcharge dalam industri penerbangan, 
harga minyak goreng, dan harga semen, yang mengalami terus peningkatan. 

Di samping manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat, kinerja KPPU 
juga dapat diukur dari sumbangannya terhadap pemasukan dana bagi kas negara. 
Dalam menjatuhkan hukuman sanksi administratif, KPPU menetapkan di antaranya 
denda dan ganti rugi yang menjadi potensi penerimaan bagi negara di luar pajak. 
Berdasarkan data selama tahun 2000-2009, jumlah denda yang telah diajtuhkan 
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KPPU mencapai sekitar Rp Rp.585.809.494.090,- dan ganti rugi sekitar Rp 
414.691.129.987,-. Total denda dan ganti rugi mencapai sekitar Rp 1,0 trilyun 
lebih. Sementara anggaran APBN yang telah digunakan oleh KPPU dalam periode 
2000-2008 mencapai sekitar Rp 139 milyar. 

Kita mengakui bahwa kinerja sebagaimana disebutkan di atas bukanlah hasil kerja 
keras sendirian oleh KPPU, melainkan sebagai hasil kerjasama keberhasilan kita 
semua, termasuk jajaran Mahkamah Agung, pemerintah, legislatif, dan dunia usaha. 
Jumlah denda tersebut sangat kontradiktif dengan anggaran yang digunakan oleh 
KPPU dalam kurun waktu 2000-2009, yang jumlahnya hanya mencapai sekitar Rp 
139 Miliar. Gambaran pagu anggaran dan prosentase anggaran yang digunakan KPPU 
dapat dilihat dalam grafik di berikut ini.

grafik Pagu Anggaran KPPu Dan Prosentase Penggunaan Anggaran
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Kembali pada uraian dimuka, keberhasilan dalam penegakan hukum persaingan akan 
membawa dampak positif bagi upaya pemberantasan korupsi.
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PEnuTuP

Kolusi dan korupsi sudah menjadi penyakit kronis dan meluas di Indonesia. Berbagai 
upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan. Namun demikian, pemberantasan 
korupsi tidak dapat dilakukan hanya dengan penegakan hukum pidana korupsi dengan 
kehadiran UU Tipikor dan KPK. Pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan rakyat 
secara nasional dan oleh semua lapisan. Tidak ada kata lain bagi bangsa Indonesia 
selain melakukan segala upaya untuk memberantas korupsi, terutama dalam kegiatan 
usaha dan bisnis di Indonesia. 

Dari sisi ilmu ekonomi, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengandung 
potensi sangat besar menyuburkan kolusi dan korupsi. Perilaku kartel, penyalahgunaan 
posisi dominan, merger dan akuisisi, serta bentuk persekongkolan lainnya oleh pelaku 
usaha dengan ekspektasi untuk memperoleh keuntungan supernormal. Meskipun 
hanya  ekspektasi, pelaku usaha dengan senang hati bersedia mengeluarkan sejumlah 
dana kepada pihak manapun agar ekspektasi tersebut dapat terealisasi. Apalagi 
pernah berhasil meraup keuntungan supernormal, maka potensi dana yang cukup 
besar telah tersedia untuk melakukan hal yang sama guna merealisasikan ekspektasi 
berikutnya, mempertahankan keuntungan atau bahkan melakukan ekspansi pasar. 
Demikian seterusnya sehingga pola hubungan korupsi dan persaingan tidak sehat 
membentuk lingkaran setan (vicious circle) yang makin lama makin susah diputus.

Melalui upaya penegakan hukum persaingan usaha yang sehat akan mendorong 
terwujudnya level playing field. Kebijakan dan regulasi dari pemerintah juga akan 
lebih memperhatikan aksesibilitas, perlakuan, dan kesempatan yang sama bagi 
pelaku usaha, tanpa diskriminasi. Masyarakat tentu saja akan lebih sejahtera karena 
mampu menghemat pengeluaran atau income saving dan melakukan pilihan-pilhan 
rasional di pasar. Sementara dunia usaha mampu tumbuh menjadi besar jika iklim 
persaingan semakin sehat karena persaingan akan mendorong peningkatan efisiensi, 
produktifitas, dan daya saing. Para pelaku usaha akan tetap memperoleh keuntungan 
tetapi pada tingkat yang wajar dan sustainable. Selanjutnya, dengan keuntungan pada 
tingkat yang wajar, maka semakin kecil potensi bagi pelaku usaha untuk memberikan 
kick back atau suap kepada pejabat terkait. 

Akhirnya, sebagai saran tindak lanjut ke depan, saya memandang perlunya riset 
akademik mengenai korelasi antara persaingan dan tingkat korupsi. Fakultas Ekonomi 
Universitas Sumatera Utara telah menyelenggarakan seminar nasional tentang topik 
ini sebagai awal dari perjalanan panjang dalam upaya memberantas korupsi melalui 
penegakan hukum persaingan. Bagaimana dengan lembaga/ instansi penelitian lain?

Semoga! 
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BAB 1
PEnDAHuLuAn

1.1.  LATAR BELAKAng mAsALAH 

Globalisasi dan liberalisasi pasar perekonomian dunia telah menyebabkan 
munculnya isu persaingan yang baru. Seiring dengan munculnya konsep 
Hukum Ekonomi Internasional yang mengasumsikan dunia merupakan 
satu pasar, aktivitas ekonomi lintas negara tidak lagi mengindahkan 
jurisdiksi kenegaraaan masing-masing. Terlebih dengan munculnya kawasan 
perdagangan bebas (Free Trade Area)  yang diusung dibeberapa kawasan 
di dunia, pasar ekonomi dunia menjadi semakin luas cakupannya dan 
menembus batas-batas negara.

Sebagaimana halnya pasar domestik, konsep pasar dunia ternyata 
tidak terlepas juga permasalahan persaingan usaha. Dengan semakin 
berkembangnya ekspansi pasar perusahaan-perusahaan dunia, yang tidak 
hanya secara domestik saja, menyebabkan munculnya inovasi baru yang 
membanggakan, tetapi juga membahayakan bagi perekonomian dunia. 
Inovasi berupa stategi bisnis turut mewarnai aktivitas bisnis itu sendiri. 
Hal itu berarti bahwa globalisasi dan liberalisasi pasar ekonomi dunia telah 
membawa permasalahan persaingan usaha dalam konteks pasar ekonomi 
dunia.

Seiring dengan konsep-konsep yang mendunia tersebut, perusahaan-
perusahaan multinasional atau transnasional kian banyak bermunculan 
dari waktu ke waktu. Penanaman modal asing yang selama ini didorong 
oleh Pemerintah terutama negara-negara berkembang, justru kini menjadi 
ancaman bagi perekonomian Negara-negara berkembang dari tangan-tangan 
asing yang kian haus ekonomi. Praktek bisnis lintas Negara yang bersifat 
anti persaingan, terutama kartel internasional menjadi hal yang sangat 
diwaspadai dalam kaitannya dengan hal tersebut.

Masalah kartel telah lama menjadi perhatian para regulator ekonomi dan 
bisnis di seluruh dunia. Aktivitas kartel telah diatur secara hukum oleh 
lebih dari 199 jurisdikal persaingan di seluruh dunia, dan sanksi terhadap 
pelanggarannya diatur secara beragam pula, mulai dari denda pidana 
substansial, hukuman pidana, hukuman kurungan (yang diberlakukan 
di Amerika Serikat) hingga dikuasai dan denda yang dibebankan secara 
perorangan. Di Amerika tahun 1940 sampai 1950, riset berkembang cepat, 



44

Fenomena Kartel Internasional dan Dampaknya Terhadap Persaingan Usaha  dan Ekonomi Nasional

kebanyakan mengkaji kekuatan monopoli, struktur, perilaku dan kegagalan 
pasar yang terjadi[2-3].

1.2.  PERumusAn mAsALAH

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah tersebut di atas, maka 
pembahasan permasalahan dititikberatkan pada kartel internasional yang 
melibatkan perusahaan nasional dan dampaknya terhadap perekonomian 
nasional. Atas dasar itulah, penulis membatasi ruang lingkup kajian dalam 
tulisan ini pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kartel menurut Hukum Persaingan Usaha, 
khususnya kartel pada industri di Indonesia? Dalam kertas kerja 
ini akan dibatasi pada industri semen saja dan kajian pembanding 
dengan industri kimia di Amerika Serikat dan meninjau dampaknya 
pada perekonomian nasional/regional/internasional .

2. Bagaimana pengaturan mengenai praktek kartel dalam peraturan 
perundang-undangan Indonesia? Apakah sudah diatur secara 
efektif?

3. Bagaimana kondisi perekonomian nasional dewasa ini dengan 
adanya indikasi kartel internasional serta dampaknya terhadap 
perekonomian nasional?

1.3.  TuJuAn DAn mAnfAAT PEnuLisAn

Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, 
maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan keadaan 
perekonomian nasional berkenaan dengan kartel internasional pada beberapa 
sektor bisnis, guna menanggulangi masalah tersebut sehingga tidak merusak 
iklim persaingan usaha nasional.

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Secara Teori: dapat menambah referensi mengenai keadaan 
perekonomian nasional dengan adanya kartel internasional yang 
menjangkiti beberapa sektor bisnis nasional, terutama sektor 
industri semen yang padat modal dan merupakan aset besar 
perekonomian nasional, sehingga diperoleh jalan keluar yang efektif 
dalam menanggulangi masalah tersebut.

2. Secara Praktis: sebagai bahan masukan yang nyata dalam 
penegakan hukum berkaitan dengan aktivitas kartel, dalam rangka 
menegakkan Hukum Persaingan Usaha yang menjunjung tinggi 
nilai-nilai persaingan yang sehat dan wajar, baik di tingkat nasional 
maupun di tingkat regional dan internasional.
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1.4.  sisTEmATiKA PEnuLisAn 

BAB i PEnDAHuLuAn

Pada bab ini termuat latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 
penulisan, dan Metodologi Pengkajian yang dipakai.

BAB ii  TinJAuAn LiTERATuR

Pada Bab ini dibahas mengenai pengertian kartel secara teori, 
baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun konsep 
yang berlaku secara internasional.

BAB iii PEmBAHAsAn HAsiL PEngKAJiAn

Bab ini memuat tentang konsep kartel dalam industri semen 
nasional, pengaturan kartel dalam perundang-undangan nasional, 
dan kondisi serta dampak dari adanya kartel internasional pada 
beberapa sektor bisnis nasional terhadap perekonomian nasional 
secara makro. 

BAB iV KEsimPuLAn DAn sARAn

Bab ini berisi kesimpulan atas permasalahan hukum yang telah 
diidentifikasi dan juga berisi saran berupa usulan atau tanggapan 
terhadap persoalan sebagai solusi yang ditawarkan.

1.5.   mEToDoLogi PEngKAJiAn

Pengkajian yang dilakukan bersifat deskriptif dan analisis kualitatif saja, 
yaitu metode pengkajian yang menggambarkan dan menganalisis kondisi 
perekonomian Indonesia setelah para investor asing masuk dan menanamkan 
modalnya di industri yang pada kertas kerja ini dibatasi pada industri semen 
nasional, sehingga membawa dampak (positif maupun negatif) bagi jalannya 
perekonomian nasional.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengkajian ini adalah 
dengan menggunakan data sekunder berupa studi literatur dan data-data 
statistik yang diperoleh dari berbagai sumber mengenai industri semen di 
Indonesia.
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Penelitian ini mempergunakan metode analisis ekonomi industri/Organisasi 
industrial dan analisis yuridis kualitatif. Analisis ekonomi industri dan atau 
Organisasi industrial adalah menggunakan konsep dan Teori umum dalam 
Ekonomi dan Organisasi Industrial. Analisis yuridis karena penelitian ini 
berintik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum 
positif. Kualitatif, karena seluruh data yang diperoleh kemudian disusun 
secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk 
mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Pendekatan kuantitatif 
dalam pengkajian ini dilakukan terbatas menggunakan angka-angka, tabel-
tabel maupun pendekatan kuantitatif atau statistik sederhana. 
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BAB ii
TinJAuAn LiTERATuR

2.1.  PEngERTiAn EKonomi DAn HuKum KARTEL

Dalam pandangan ekonomi Kartel adalah bentuk khusus oligopoli, suatu 
extra-legal joint venture of business yang dalam keadaan normal dan sendiri-
sendiri, mereka saling bersaing dalam industri dan pasar yang sama[2].

Seringkali suatu industri hanya mempunyai beberapa pemain yang 
mendominasi pasar. Keadaan demikian dapat mendorong mereka untuk 
mengambil tindakan bersama dengan tujuan meperkuat kekuatan ekonomi 
mereka dan mempertinggi keuntungan. Ini akan mendorong mereka untuk 
membatasi tingkat produksi maupun tingkat harga melalui kesepakatan 
bersama diantara mereka. Kesemuanya dimaksudkan untuk menghindari 
terjadinya persaingan yang merugikan mereka sendiri. Jika  berpegangan 
pada teori monopoli, suatu kelompok industri yang mempunyai kedudukan 
oligopolis akan mendapat keuntungan yang maksimal bila mereka secara 
ini diwujudkan melalui apa yang disebut asosiasi-asosiasi. Melalui asosiasi 
ini mereka dapat mengadakan kesempatan bersama mengenai tingkat 
produksi, tingkat harga, wilayah pemasaran, dan sebagainya, yang kemudian 
melahirkan kartel yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat[4]

Menurut kamus hukum Black’s Law Dictionary [1], kartel adalah  An 
association of two or more legally independent entities that explicitly 
agree to coordinate their prices or output for the purpose of increasing 
their collective profits[1]. Menurut Kwoka dan White dalam bukunya The 
Antitrust Revolution [4],  beberapa kartel diatur oleh pemerintah atau lembaga 
negara yang ditunjuk pemerintah atau korporat/badan usaha milik negara; 
kartel lainnya dibentuk oleh lembaga-lembaga multilateral untuk mengatur 
sedemikian rupa siklus harga komoditas yang baik (smooth).

Kamus Hukum Ekonomi ELIPS mengartikan kartel sebagai persekongkolan 
atau persekututan diantara beberapa produsen produk sejenis dengan 
maksud untuk mengontrol produksi, harga, dan penjualannya serta untuk 
memperoleh posisi monopoli. Dengan demikian,kartel merupakan salah 
satu bentuk monopoli, dimana beberapa pelaku usaha (produsen) bersatu 
untuk mengontrol produksi,menentukan harga, dan atau wilayah pemasaran 
atau suatu barang dan atau jasa, sehinga diantara mereka tidak ada lagi 
persaingan[16].
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Di Amerika Serikat, Australia, dan Uni eropa, kartel dianggap sebagai per se 
illegal. Di Amerika Serikat, sebagaimana price fixing, kartel disebut sebagai 
naked restraint yang mempunyai tujuan tunggal untuk memperngarui tingkat 
harga dan output. Oleh karena itu, wajar apabila Section 1 the Sherman Act 
memperlakukannya sebagai per se illegal. Artinya, perjanjian kartel sendiri 
yang dilarang tanpa melihat kewajaran tingkat harga yang disepakati, tanpa 
melihat market power para pihak, bahkan tanpa melihat apakah perjanjian 
kartel tersebut sudah dilaksanakan atau belum. Negara Ausatralia dengan 
Section 1 the Sherman Act memperlakukannya sabagai per se illegal. Artinya, 
perjanjian kartel sendiri dilarang tanpa melihat kewajaran tingkat harga yang 
disepakati, tanpa melihat market power para pihak, bahkan tanpa melihat 
apakah perjanjian kartel sudah dilaksanakan atau belum. Negara Australia 
dengan Section 45 jo 4D (1) dan 45A (1) dari theTrade Practices Act 1974 
juga mengkategorikan kartel sebagai per se illegal . Begitu juga Uni Eropa, 
dengan Article 85 dari the Treaty of Rome[5].

Alasan mengapa kartel dianggap sebagai per se illegal di negara-negara 
Barat terletak pada kenyataan bahwa price fixing dan perbuatan-perbuatan 
kartel yang lain benar-benar mempunyai dampak negatif terhadap harga dan 
output jika dibandingkan dengan dampak pasar yangkompetitif. Sedangkan 
karteljarang sekali menghasilkan efisiensi, atau efisiensi yang dihasilkan 
sangat kecildibandingkan dampak negatif dari tindakan-tindakan tersebut. 
Suatu kartel yang berhasil akan mengeluarkan keptusan-keputusan yang 
dikeluarkan sebuah perusahaan tunggal yang memonopoli. Akibatnya, 
pertama, kartel mendapatkan keuntungan-keuntungan monopoli dari para 
keonsumen yang terus-menerus membeli barang atau jasa dengan harga 
kartel; dan kedua, terjadi penempatan sumber secara salah yang diakibatkan 
oleh pengurangan output karena para konsumen seharusnya membeli 
dengan harga yang kompetitif, selain terbuangnya sumber daya untuk 
mempertahankan keberadaan kartel itu sendiri[5].

Pada sisi lain, kartel juga bisa memberi keuntungan. Oleh karena itu, 
keberadaan dan tumbuh kembangnya diperbolehkan sepanjang hal ini 
memberikan keuntungan bagi masyarakat banyak. Selain itu, kartel juga 
dapat membentuk stabilitas dan kepastian tingkat produksi, tingkat harga, 
dan wilayah pemasaran (yang sama) diantara para pelakuk usaha yang 
tergantung dalam asosiasi tertentu. Dengan sendirinya pasar menjadi tidak 
kompetitif lagi dan karenanya akan merugikan konsumen.

Kwoka dan White [4], menjelaskan bahwa tujuan kartel adalah meningkatkan 
keuntungan bersama (joint profit) dari sesama anggota yang berkartel sampai 
pada tingkat mendekati monopoli. Strategi kartel adalah menerapkan satu 
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atau lebih praktek bisnis yang dilarang, yang dikenal populer dengan istilah 
price fixing atau penetapan harga.

Kartel sangat erat kaitannya dengan penetapan harga dan pembagian 
wilayah. Penetapan harga (price fixing) ini bisa terjadi secara vertikal maupun 
horisontal. Price fixing dianggap sebagai hambatan perdagangan (restraint 
of trade) karena membawa akibat buruk terhadap persaingan harga (price 
competition). Jika price fixing dilakukan, kebebasan untuk menentukan 
harga secara independen menjadi berkurang. Berikut kedua jenis price fixing 
tersebut:

a. Price Fixing Horizontal

Price Fixing horizontal terjadi apabila lebih dari satu perusahaan yang 
berada pada tahap produksi yang sama, dengan demikian sebenarnya 
saling merupakan persaingan, menentukan harga jual prosuk mereka 
dalam tingkat yang sama.

b. Price Fixing Vertikal

Price Fixing vertikal terjadi apabila suatu perusahaan yang berada 
dalam tahap produksi tertentu, menentukan harga produk yang harus 
dijual oleh perusahaan lain yang berada dalam tahap produksi yang 
lebih rendah.

Selain penetapan harga secara vertikal dan horizontal, praktek-praktek berikut 
ini merupakan beberapa variasi dari tindakan penentuan harga, yakni:

a. resale Price maintenace (rPm arrangement)

RPM merupakan praktek pemasaran dalam mana seorang (atau suatu 
perusahaan) pengecer atas dasar perjanjian dengan distributor atau 
produsen setuju untuk menjual barang atau jasa dengan harga tertentu 
atau harga minimum tertentu.

b. Vertical maximum Price Fixing

Mirip dengan RPM, Vertical Maximum Price Fixing terjadi dalam hal 
produsen atau distributor suatu produk membuat kesepakatan dengan 
pengecer yang isinya mewajibkan pengecer itu untuk menjual produk 
di bawah harga maksimum yang ditetapkan oleh produsen atau 
distributornya.

c. Consignments

Praktek consignments (penitipan, konsinyasi) dalam konteks usaha 
terjadi apabila suatu perusahaan pengecer menjual barang yang 
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secara legal masih menjadi milik produsen dan sebagai imbalannya 
ia memperoleh komisi penjualan. Yang menimbulkan persoalan bagi 
produsen adalah menentukan harga produk yang dititipkan.

2.2.  inDiKAsi KARTEL inTERnAsionAL PADA KAsus inDusTRi 
sEmEn nAsionAL DAn sTuDi BAnDing KAsus inDusTRi 
Amino ACiD LysinE Di AmERiKA sERiKAT

Untuk mencermati bagaimana praktek kartel internasional dalam suatu sektor 
industri akan diketengahkan berikut ini kasus industri semen di Indonesia 
dan kasus studi banding industri kimia di Amerika Serikat.

2.2.1. Kasus Kartel internasional industri semen indonesia[9-
10;17-18]

Sudah merupakan suatu fakta bahwa kartel semen terjadi 
hampir diseluruh dunia. Dan, perusahaan yang melakukannya 
juga pemain besar yang itu-itu saja. Pakar kartel Richard Wish 
dari Kings College London [16], menyampaikan keprihatinannya 
tentang kartel semen sebagai berikut: ”Negara yang tidak bakal 
ditemukan adanya praktek kartel semen adalah jika perusahaan 
semen milik negara melakukan monopoli di negara tersebut”. 
Jadi seperti menghadapi buah simalakama, pilih kartel atau 
monopoli [16]. Tentu dalam konteks pembangunan ekonomi 
nasional, pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk 
menegakkan hukum persaingan dengan berbagai upaya untuk 
menghilangkan praktek kartel yang negatif demi tercapainya 
perekonomian nasional yang efisien dan mensejahterakan 
masyarakatnya. 

Tahun 2003 beberapa pabrik semen termasuk Cemex dan Holcin 
dikenakan hukuman karena melakukan kartel. Sementara itu, di 
Inggeris dan negara-negara Uni Eropa juga sedang melakukan 
investigasi terhadap kartel semen. Di India demikian juga, terjadi 
hal yang sama dengan di Indonesia karena pemainnya tidak 
banyak. Berdasarkan kekuatan pasar beberapa pemain besar 
dunia (Cemex, Holcin, Heidelberg, Cementia Holding AG-Lafarge 
dsb) dan perkembangannya secara global menunjukkan bahwa 
penguasaan asing berpengaruh terhadap terjadinya kartel semen 
diberbagai negara, termasuk di Indonesia. Pemain besar dunia 
yang ada di Indonesia juga hadir hampir di semua negara yang 
tentu sangat berpotensi melakukan kartel. Basis kartel mereka 
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sudah ada pada tingkat regional/global sehingga berpotensi juga 
melakukannya di Indonesia.

Saat ini ada empat perusahaan multinasional (MNC) yang 
memiliki saham di produsen semen nasional, yaitu Cemex SA 
DE CV (meksiko) yang menguasai 25,53% saham PT Semen 
Gresik melalui Rajawali Group, Holcim (Swiss) yang menguasai 
77,33% saham PT Semen Cibinong (sekarang bernama Holcin 
Indonesia), Heidelberger Zement (Jerman) yang menguasai 
61,71% saham PT Indocement dan Cementia Holding AG 
– Lafarge (Perancis) yang menguasai 88% saham PT Semen 
Andalas. Dilihat dari kepemilikan saham keempat MNC tersebut, 
MNC mendominasi kepemilikan saham pasar semen nasional, 
yaitu menguasai 22,735 juta ton produksi semen nasional, yang 
sama dengan 48%[10]. Dari data ASI pada tahun 2008, tiga 
produsen semen besar menguasai 89,6% pasar semen yaitu: 
Gresik 43,8%, Indocement 31,7% dan Holcin 14,1%.

Perindustrian semen dalam negeri tergantung pada masing-
masing producen semen, yaitu mendirikan perusahaan sebagai 
distributornya atau menggunakan distributor independen. 
Sedangkan untuk pasar ekspornya banyak dipengaruhi oleh 
kepemilikan asing dalam industri semen dalam negeri, yaitu 
sangat tergantung kepada isi masing-masing perjanjian jual beli 
saham tersebut  diekspor, dengan memperhatikan (memenuhi) 
kebutuhan semen nasional, maka persaingan diantara pelaku 
usaha tersebut akan terselenggara secara fair dan kondusif.

Dan jika ada perjanjian-perjanjian yang eksklusif diantara investor 
asing dengan pemerintah Indonesia atau dengan pelaku usaha 
swasta, para pihak harus menaatinya sebagai undang-undang, 
kecuali isi perjanjian tersebut mengakibatkan persaingan usaha 
tidak sehat pada pasar dalam negeri.

Kenyataan yang dialami produsen semen nasional, kebijakan 
ekspor produsen semen nasional ikut ditentukan oleh MNC 
tersebut, yaitu melalui perjanjian-perjanjian eksklusif yang 
disebut dengan Export Coorperation Agreement (ECA). Misalnya 
perjanjian ekspor kerjasama (ECA) antara Pemerintah Indonesia 
(PT Semen Gresik Group) dengan Cemex. Berdasarkan perjanjian 
tersebut PT Semen Gresik Group harus melakukan kerjasama 
dengan Cemex untuk mendapatkan akses pasar di luar negeri, 
khususnya jika saham satu pihak mempunyai fasilitas produksi. 
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Misalnya, pada awal tahun 2000 Semen Padang mengekspor 
semennya ke Jerman 1.000.000 ton/ tahun, berdasarkan 
ECA, Semen Padang tidak melanggar ECA. Tetapi dalam 
kenyataannya, Cemex Mexico melarang ekspor tersebut ke 
Jerman, karena Cemex telah bergabung dengan Semen Gresik 
Group Sejak tahun 1998, meskipun Jerman bukanlah pasar 
Cemex. Yang megherankan adalah pada saat yang sama, 
Heidelberg Zement, Lafarge dan Blue Circle (produsen Inggris) 
yang seharusnya menjadi pesaingnya, justru ikut memberikan 
larangan serta ancaman akan melakukan tindakan balasan, 
apabila pihak Semen Padang tetap melanjutkan ekspornya. 
Selain itu Cemex menghambat ekspor Semen Padang ke negara 
Bangladesh, Srilanka, dan Mauritius dengan ekspornya adalah 
Cemex, bukan Semen Padang. Demikian juga Semen Padang 
Tidak boleh mengekspor semennya ke Filipina karena terikat 
ECA. Hal ini adalah akibat kepemilikan saham Cemex melalui 
Semen Gresik Group. Artinya, pemerintah terlalu berlebihan 
memberikan hak eksklusif kepada Cemex sebagai pemilik 
saham minoritas (25,53%). Demikian juga Heidelberg dalam 
mengajukan paket pembelian saham PT Indocement dengan 
pemberian hak eksklusif kepada anak perusahaan Heidelberg 
mengakuisisi saham PT Dian Abdi Perkasa sebesar 49% sebagai 
distributor tunggal domestik PT Indocement.

Jika ditinjau dari penguasaan pangsa pasarnya, penguasaan 
MNC ini relatif kecil dibandingkan yang dimiliki pemerintah. 
Jadi, sebenarnya pemerintah masih mempunyai kekuatan untuk 
menghentikan kartel di industri semen nasional. Berikut ini 
informasi kuantitatif yang menunjukkan potensi kartel semen di 
Indonesia.

Tabel 2.1. menunjukkan Harga Eceran Semen 2004-2008 
(Rp/50Kg). Tabel ini menunjukkan harga yang terus meningkat 
dari 25.000 – 30.000 di tahun 2004 menjadi 50.000-55.000 
bahkan 60.000 di tahun 2008 dan awal 2009. Harga eceran 
semen ini ditentukan oleh beberapa usur biayanya sebagai 
berikut:

 
HES = f(Biaya Produksi, Pemasaran, Channel of Distribution dan Transportasi)
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Tabel 2.2. menunjukkan bahwa harga semen portland di 
Indonesia adalah harga yang tertinggi yaitu mencapai US$ 91/
ton. 

Tabel 2.1. HEs 2004-2008 (Rp/50Kg)

Tahun HEs (Rp/50Kg)
nilai Tengah HEs 

(Rp/50Kg)

2004

2005

2006

2007

2008

25.000-35.000

30.000-40.000

30.000-40.000

30.000-45.000

40.000-55.000

30.000

35.000

35.000

37.500

47.500

Awal 2009 50.000-60.000 55.000

      Sumber: ICS 2008, diolah penulis

Tabel 2.2. Harga semen Portland  
di beberapa negara tahun 2007-2008

Negara

Harga Semen Portland

(US$/ton)

2007 2008

Indonesia

Malaysia

Vietnam

Singapore

Thailand

China

Pakistan

India

Spanyol

Perancis

Amerika

83,80

62

57,75

-

67,87

91

75

-

48

-

75

89

67

88

80

75

  Sumber: REI, diolah penulis
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Di sisi lain menurut Christian Kartawijaya[19] komponen biaya produksi 
semen 50% adalah kebutuhan energi. Kebutuhan energi tersebut diperoleh 
dari PLN 25% dan 75% dari konsumsi batubara, gas dan minyak bumi. 

Gambar 2.1., 2.2 dan 2.3 menunjukkan Harga Eceran Semen di Indonesia 
yang terus naik, sementara sekitar 40% komponen biaya energi (Batubara 
dan solar industri) dari pertengahan 2008 ke pertengahan 2009 sudah 
mengalami penurunan yang sangat signifikan. Batubara turun dari US$ 150/
ton menjadi US$ 50 sampai 60/ton, dan solar industri turun dari Rp. 8.300/
liter menjadi 5.300-6.100/liter. Bandingkan juga dengan Gbr.2.4. yang 
menunjukan penurunan harga minyak mentah Indonesia dan dunia. 

Gbr.2.1.
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Gbr.2.3.
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2.2.2.  Kasus Kartel internasional industri Kimia Amino Acid 
Lysine di Amerika serikat sebagai studi Banding[4,12-
14]

27 Juni 1995, FBI mendatangi Archer-Daniels-Midland 
Company (ADM) di Decatur, Illinois, dan menginterview sejumlah 
pegawainya di kantornya. Pemeriksaan mendadak ini dilakukan 
FBI dalam rangka bisnis ADM dalam produk kimia lysine, citric 
acid dan corn-sweeteners. Keesokannya, investigator FBI juga 
memeriksa segera 4 perusahaan lainnya yang memproduksi 
dan juga mengimport lysine. Dari dokumen yang diperoleh dan 
rekaman-rekaman rapat persekongkolan, ditemukan secara 
meyakinkan kolusi yang melanggar hukum dalam penentuan 
harga lysine dunia selama hampir 3 tahun berturut-turut.
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Lysine adalah produk kimia yang mengandung asam amino yaitu 
blok protein yang sangat dibutuhkan perkembangan jaringan 
otot manusia dan binatang. Permintaan dunia terhadap lysine 
ini berkembang sangat pesat karena peningkatan kesejahteraan 
masyarakat negara-negara maju, juga negara-negara yang sedang 
berkembang sebagai negara industri baru. Mulai dari tidak ada 
permintaan yang berarti tahun 1960 meningkat menjadi 70 juta 
pound atau sekitar 35 juta kilo di tahun 1980, dengan harga 
sekitar $1 sampai $2 per pound. Konsumsi dunia juga tumbuh 
pesat dengan 16% pertahun yang bertahan sampai tahun 1990. 
Pada awa 1990 dua pertiga permintaan dunia dipenuhi oleh 
Amerika Utara dan Eropa Barat.  Sampai tahun 1980 pasar 
dunia lysine dikuasai oleh duopoly Jepang yaitu Ajinomoto dan 
Kyowa Hakko yang semula mengekspor dari pabrik domestik 
akhirnya membangun pabrik Ajinomoto di Perancis dan Iowa 
dan Kyowa di Meksiko dan missouri. Awal 1980 konglomerat 
korea Sewon juga membangun pabrik Lysine, dan tahun 1990 
Sewon berhasil mencapai pangsa pasar 20% dunia, walaupun 
dengan pinjaman investasi yang cukup besar. Kolusi oligopoli 
perusahaan Jepang sangat berhasil paling tidak sampai tahun 
1992.

Memasuki era 1990-an lahirlah ADM di Illinois Amerika Serikat. 
Dalam waktu 18 bulan ADM mampu mengembangkan produksi 
globalnya sampai 25%. Dan tahun 1993 dengan satu pabrik 
saja ADM mampu menguasai sepertiga pasar dunia (780 juta 
pound). 

mulainya Perilaku kartel 1992-1995

Melihat ancaman pasar ini, Ajinomoto, Kyowa Hakko dan Sewon 
mengadakan pertemuan April 1990 untuk menghalangi masuknya 
ADM dalam pasar dunia. ADM melaju terus tanpa bisa dibendung 
oleh ketiga incumbent dunia, bahkan pertengahan 1992 ADM 
berhasil menguasai 80% pasar di Amerika Serikat. Oleh sebab itu 
diawal 1992 Asian incumbent mengadakan pendekatan kepada 
ADM untuk bergabung dalam suatu kerjasama yang saling 
menguntungkan. Maka terjadilah Kartel yang melawan hukum, 
dengan membentuk Lysine trade association, yang selanjutnya 
dilakukan frice fixing dan persetujuan pangsa pasar dunia. Kartel 
ini bekerja dengan tingkat konsensus dan harmonisasi yang 
sangat kuat. Kecurangan antara anggota kartel mampu dicegah 
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dengan laporan bulanan yang akurat dari setiap perusahaan 
yang berkartel.

Kejahatan kartel diatas, berhasil dihentikan oleh FBI Cartel 
Offices Juni 1995, hampir tiga tahun sesudah price fixing meeting 
kartel. Perilaku kartel ini dapat dijelaskan melalui gambar 2.5. 
dan 2.6. dibawah ini sebagai analisis indirect evidence, dan 
dipergunakan FBI sebagai bukti tak terbantahkan (baca juga ref.
[15] Procecuting cartel without direct evidence, OECD). Dalam 
hal ini penulis dalam kajian ini melakukan analisis kuantitatif 
yang sama untuk melihat adanya potensi kartel pada industri 
semen di Indonesia (lihat grafik pada gambar 2.1 sampai 2.4.)

gambar 2.5 [4]
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gambar 2.6. [4]

 

dampak kartel internasional pada Perekonomian

Pada masa kartel 1992-1995, harga transaksi di Amerika 
meningkat dari $0.68 per-pound menjadi $0.98 pada saat 
kartel bekerja (Oktober-Desember 1992), jatuh lagi ke $0.65 
(Mei 1993) dan meningkat cepat lagi sampai diatas $1.00 untuk 
hampir seluruh waktu sisa masa kartel. Harga internasional yang 
dikendalikan kartel ini juga mendikte harga di Eropa dengan 
siklus $0.10 sampai $0.25 lebih tinggi. Juga harga lebih tinggi 
di Amerika Latin, Jepang, Oceania dan berbagai belahan Asia 
[12-14]
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BAB iii
PEmBAHAsAn HAsiL PEnELiTiAn

3.1.  AnALisis KARTEL inTERnAsionAL sEKToR inDusTRi sEmEn 
nAsionAL

Semen merupakan bahan baku yang mutlak diperlukan dalam pembangunan. 
Kebutuhan akan semen dari waktu ke waktu akan terus-menerus 
meningkatkan seiring dengan kebutuhan manusia yang terus meningkat 
pula. Masyarakat dunia terus berkembang, karenanya pembangunan fasilitas 
pun harus berkembang mengikuti pola perkembangan dunia. Industri semen 
nasional merupakan salah satu industri yang padat modal dan merupakan 
aset negara. Tetapi, seiring dengan masuknya investasi asing di tubuh 
perusahaan-perusahaan semen nasional tersebut, campur tangan asing 
semakin kental dan sulit untuk dilawan. Terlebih lagi dengan adanya kartel 
semen yang didirikan oleh para pemain besar semen dunia, yang mengikat 
para pemain semen di berbagai belahan dunia, dengan aturan-aturannya 
yang tertuang dalam suatu perjanjian yang resmi.

Dugaan akan adanya kartel pada beberapa sektor industri di Indonesia 
sebenarnya sudah lama ada. Namun, penelitian yang selama ini dilakukan 
guna membuktikan hal tersebut belum mengarah pada aktivitas kartel 
sebagaimana digaungkan di media massa. Kekhawatiran para pengamar 
bisnis tersebut kian meningkat seiring dengan ancaman aktivitas kartel 
internasional yangmulai dikenal sejak muculnya isu globalisasi dan liberalisasi 
pasar ekonomi dunia. Terlebih, negara-negara berkembang seperti Indonesia, 
akan sangat merasakan kartel internasional tersebut perlu mewaspadai dan 
mencermati potensinya dengan pengawasan yang cerdas, sistemik dan 
akurat. 

Munculnya kartel sebenarnya merupakan imbas dari kondisi homogenitas 
produk dengan kualitas yang hampir serupa. Industri semen, minyak 
mentah, kaca, kertas, dan kayu lapis, merupakan beberapa industri nasional 
yang berpotensi kartel karena produknya homogen, dan kualitasnya relatif 
sebanding. Pada penelitian ini, penulis akan mengulas dugaan kartel pada 
industri semen nasional, yang saat ini beberapa diantaranya telah dikuasai 
oleh asing.

Industri Semen mempunyai nilai strategis pembangunan untuk negara 
berkembang seperti Indonesia. Dewasa ini industri semen nasional didominasi 
oleh tiga perusahaan besar, yaitu Semen Gresik Group, Indocement, dan 
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Holcim Indonesia. Ketiganya menguasai 90% lebih pasar domestik. Dua 
diantaranya, Indocement dan Holcim Indonesia, dikuasai pemodal asing 
berbasis Eropa yang merupakan pemain semen di tingkat dunia. Produksi 
kedua perusahaan ini mencapai 45% dari total kapasitas industri semen 
nasional.  

Pada Industri semen dunia, dugaan akan adanya kartel sangatlah kuat. 
Pertama, ketika melihat larangan ekspor Semen Padang ke negara Jerman, 
yang juga ditentang oleh perusahaan semen Jerman, Perancis dan Inggris. 
Hal ini menunjukkan bahwa pemasaran industri semen dunia telah dipetak-
petak pemasarannya. Artinya, pembagian wilayah antara produsen semen 
dunia telah dituangkan dalam sebuah perjanjian yang disebut dengan ECA 
(Export Coorporetion Agreement)

Yang kedua, distribusi semen nasional pada kenyataannya dikendalikan oleh 
pihak asing sebagai pemilik saham. Distribusi produksi semen nasional tidak 
lagi bebas karena adanya pemetaan wilayah distribusi yang dikendalikan 
secara kuat oleh para pihak asing. Kekuatan pihak asing tersebut diatur 
sedemikian rupa oleh perusahaan pusat di negara asalnya. Hal inilah yang 
agak janggal. Itu artinya bahwa para produsen semen tingkat dunia telah 
mengatur distribusi pemasaran sedemikian rupa sehingga produsen semen 
di negara manapun tidak boleh mengekspor produknya sekehendak hati.

Indikasi karetel berskala internasional kelas sekali ketika para pemain besar 
tersebut melakukan perjanjian yang danamakan expost Coorporatio (ECA).  
Adanya pengaturan ekpor senbagaiama dituangkan dalam ECA, merupakan 
suatu bentul indikasi adanya kartel internasional diantara produsen semen 
dunia. Perjanjian kerasama ekspor ini substansinya adalah pembagian 
wilayah pemasaran produk semen dari masing-masing kartel, sehingga 
dengan demikian sesungguhnya perjanjian ini melanggar ketentuan mengenai 
territorial restriction (pembagian wilayah). 

Pembagian wilayah adalah salah satu bentuk perjanjian yang dilarang oleh 
Hukum Persaingan Usaha. Karena perjanjian pembagian wilayah pemasaran 
dapat menyebabkan berkurangnya atau bahkan hilangnya persaingan antar 
pelaku usaha dalam bidang sejenis. Hilangnya persaingan ini menyebabkan 
pelaku usaha yang menguasai pasar bersangkutan dapat dengan mudahnya 
menarik keuntungan, dengan jalan menaikkan harga jual barang dan atau 
jasa yang ditawarkan, menurunkan kualitas barang dan atau membatasi 
output, karena konsumen tidak memiliki pilihan lain sebagai substansinya.

Dalam hal ini, apabila kartel semen dunia menerapkan perjanjian pembagian 
wilayah bagi para anggotanya, maka yang dirugikan adalah negara peserta 
kartel semen tersebut. Apabila ekspor dibatasi, artinya satu negara hanya 
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boleh mengekspor semennya ke negara tertentu saja, negara peserta kartel 
tidak akan dengan leluasa mengekspor semennya ke negara yang bukan 
bagiannya. Hal tersebut merupakan ketentuan yang sudah menjadi rahasia 
umum, bahwa perjanjian semacam itu jelas-jelas ada dan berlaku secara 
strict bagi negar-negara peserta kartel semen internasional dimaksud.

Jika yang terjadi demikian, maka peluang negara untuk memperoleh 
penghasilan (dalam bentuk devisa) yang sebesar-besarnya menjadi kecil. 
Kenyataannya, negara peserta kartel harus puas dengan hanya ekspor semen 
ke negara-negara tertentu saja, padahal sevsa merupakan modal penting bagi 
suatu negara berkembang seperti Indonesia. Jelas bahwa kartel internasional 
yang melibatkan negara yang bersangkutan. Tangan-tangan para kapitalis 
industrisemen dunia tentunya akan mendapatkan paling banyak keuntungan 
yang sebesar-besarnya. Lagi-lagi, dalam kondisi seperti ini, negara-negara 
maju semakin maju, sedangkan negara-negara berkembang semakin terpuruk 
dalam pembangunan ekonominya.

Dampak lain yang mungkin timbul akibat kartel internasional terhadap 
negara ketiga adalah bahwa pembangunan yangselalu diusung  dan manjadi 
prioritas dalam pembangunan kenegaraan bisa saja terancam terhambat 
apabila kartel internasional terus beroperasi di sektor tersebut, dan menjadi 
negara yang bersangkutan sebagai sapi perahan. 

3.2.  PEngATuRAn KARTEL nAsionAL

Pengaturan kartel dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pertama 
kali diakomodir dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni Pasaql 11. Di 
dalam Pasal 11 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Kartel adalah 
perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, 
yang dimaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan 
atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 
tersebut merupakan ketentuan larangan kartel bagi pelaku usaha dalam 
rangka menegakkan Hukum Persaingan Usaha yang sehat.

Jika dianalisis lebih lanjut, sebenarnya makna dari kartel itu hampir sama 
dengan oligopoli, dimana keduanya merupakan suatu bentuk perjanjian 
atau kerjasama antara beberapa pelaku usaha dengan produk sejenis, untuk 
mengatur tingkat harga dan atau wilayah pemasaran produk mereka. Kartel 
juga sangat erat kaitannya dengan istilah price fixing (penetapan harga) dan 
territorial restriction (pembagian wilayah),karena kedua bentuk perjanjian 
inilah yang akan menguntungkan para anggota kartel yang bersangkutan.
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Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, oligopoli adalah 
suatu perjanjian antara dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku 
usaha dengan maksud untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan 
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang pada akhirnya 
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat. Ketentuan oligopoli yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 mensyaratkan bahwa yang dinamakan oligopoli 
ialah perjanjian yang dibuat oleh hanya dua atau tiga pelalkuk usaha atau 
kelompok pelaku usaha, yang menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima 
persen) pangsa pasar satu jebis barang atau jasa tertentu.  

Masalah penetapan harga (price fixing)  diatur dalam Pasal 5 sampai 
dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Ketentuan larangan 
penetapan harga tersebut termasuk masah diskriminasi harga kepada 
pembeli, menetapkan harga di bawah pasar, serta resale price maintenance  
yang mensyaratkan pemasok menjual tidak kurang dari yang ditetapkan 
oleh produsen. Kegiatan-kegiatan ini dilarang olehHukum Persaingan Usaha 
karena kegiatan penetapan harga menyebabkan system mekanisme pasar 
tidak berjalan dengan baik, dimana seharusnya harga pasar itu terbentuk 
melalui proses permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli. 
Jika harga pasar sudah ditentukan oleh price maker, maka konsumen tidak 
dapat melakukan tawar-menawar lagi dan hal ini menyebabkan konsumen 
mengalami kerugian (consumer loss).

Manakala suatu kartel membuat perjanjian penetapan tingkat harga suatu 
barang dan atau jasa tertentu, maka harga yang ada di pasar bukanlah hasil 
mekanisme pasar yang wajar sebagaimana seharusnya. Dalam hal ini, kartel 
bertindak sebagai price maker, sedangkan konsumen hanyalah sebagai price 
taker. Hal tersebut menyebabkan sistem mekanisme pasar berjalan pincang, 
karena prosestarik-menarik antara permintaan dan penawaran menjadi 
kendur. Jika demikian halnya, maka pihak yang paling akan dirugikan adalah 
konsumen sebagai pemakai barang dan atau jasa tersebut. Dalam konteks 
ekonomi, consumer loss meningkat, dan ini bukanlah suatu indikator yang 
baik dalam mengukur tingkat perekonomian suatu negara.

Perjanjian kartel sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 5 
Tahun 1999 sebenarnya dikuatkan pula dengn beberapa pasal yang terkait 
dengan kartel. Diantaranya ialah Pasal 4 mengenai Oligopoli, Pasal 5 sampai 
dengan Pasal 8 mengenai Penetapan Harga, Pasal 9 mengenai Pembagian 
Wilayah dan yang paling mengerikan adalah apabila kartel melakukan aksi 
pemboikotan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No.l 
5 Tahun 1999. Jika ditelaah lebih lanjut, sebenarnya kartel merupakan 
gabungan dari beberapa aktivitas dan atau perjanjian yang diatur dalam 
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pasal-pasal di atas. Karena itulah, sesungguhnya kartel merupakan suatu 
bentuk tindakan yang sangat membahayakan perekonomian negara karena 
potensi untuk mwlakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 
sehat sangatlah besar.

Pengaturan kartel di iNdonesia tampaknya mengikuti Jepang yang 
mensyaratkan adanya ”substantial restraint of competition” yang country 
to the public interest”  di dalam larangan terhadap kartel. Perjanjian kartel 
baru dianggap ilegal apabila sudah dipraktekkan dan ternyata mengurangi 
persaingan secara substansial. Namun, the Fair Trade Commission di 
Jepang tela mengambil jalan tengah dengan mengambil tindakan ketika 
peserta kartel telah melakukan langkah-langkah awal untuk melaksanakan 
perjanjian kartel. Dengan begitu telah dibuat suatu anggapan, begitu peserta 
mulai melaksanakan kartel, kartel itu pasti mengurangi persaingan secara 
substansial seandainya tidak diberhentikan atau dilarang.

3.3.  DAmPAK KARTEL inTERnAsionAL sEmEn TERHADAP 
PEREKonomiAn nAsionAL

Industri semen di negara berkembang yang mengalami krisis diambil alih 
oleh perusahaan multinasional (MNC) seperti Lafarge, Holcim, Heidelbelger, 
Cemex, dan lainnya. Pembelian perusahaan-perusahaan semen nasional 
sebagaimana terjadi di Indonesia, ternyata terjadi pula di Fhilipina. Hal ini 
membawa pengaruh yang cukup kuat terhadap perekonomian Fhilipina,dan 
juga Indonesia, dimana pengaruh-pengaruh tersebut tidak hanya secara 
mikro, tetapi juga secara makro ekonomi.

Kartel internasional di industri semen tergolong kartel keras (hardcore cartel). 
Jenis kartel seperti ini sulit dicegah karena perjanjiannya tersembunyi, tidak 
tertulis dan tidak menampakkan bekas-bekas. Industri semen merupakan 
industri yang padat modal serta memerlukan biaya transportasi yang tinggi 
di dalam pemasarannya.

Potensi kartel pada industri semen didukung oleh karakteristik industri ini 
yang oligopolistik, dimana produknya relatif homogen, dan hampir tidak ada 
persaingan kualitas. Hal ini yang merupakan pemicu timbulnya suatu kartel, 
atau yang populer disebut dengan asosiasi semen dunia tersebut.    

mendorong gairah masuknya industri Asing di indonesia

Secara kasat mata, sebenarnya kartel internasional itu membawa dampak 
yang sangat positif bagi iklim investasi nasional. Dengan banyaknya investor 
yang menanamkan modalnya di Indonesia, maka citra investasi Indonesia 
di mata dunia membaik, dan pada akhirnya mampu memperbaiki kindisi 
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perekonomian nasional. Kartel dalam jaringan internasional juga membawa 
pengaruh yang cukup baik, bahkan sangat baik, bagi perusahaan-perusahaan 
nasional karena dengan jaringan kartel tersebut, perusahaan nasional dapat 
dengan mudah memperoleh akses pasar secara internasional. Kondisi 
demikian akan mambawa perusahaan yang bertaraf internasional, dengan 
pangsa pasar yang tidak terbatas (unlimited market), yang pada akhirnya 
memberi kontribusi ekonomi yang cukup besar jumlahnyabagi negara.

Tindak Pidana ekonomi dan perbuatan per se illegal 

Kartel internasional memang membawa dampak positif, jika hanya dipandang 
sekilas terhadap masuknya investasi asing di Indonesia. Tetapi kenyataannya, 
kartel dengan jaring-jaring yang menghubungkan negara-negara dunia itu 
tidak sedikit membawa pengaruh yang buruk bagi perekonomian dunia. 
Apabila ditelaah lebih jauh, pengaturan kartel di Amerika Serikat secara per 
se ilegal merupakan suatu ketentuan dengan alasan yang sangat logis dan 
rasional. Karena sesungguhnya, sebagaimana pemerintah menganggap, kartel 
merupakan suatu bentuk tindak pidana ekonomi yang dapat membahayakan 
perekonomian, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Lessening Competition dan Harga Tidak Wajar: Consumer Loss, Kegagalan 
Pasar dan Turunnya Efisiensi Ekonomi nasional 

Karena produk (dalam hal ini semen) relatif homogen dan hampir tidak ada 
persaingan kualitas, maka pengauh yang berdampak secara langsung adalah 
tidak ada pilihan kualitas bagi konsumen. Jika demikian halnya, dimana 
konsumen tidak mempunyai pilihan produk dengan kualitas yang dapat 
diandalkan, maka pelaku usaha yang cerdik dapat memanfaatkan kondisi 
tersebut dengan jalan menaikkan  harga jual (harga beli konsumen) sehingga 
konsumen dalam hal ini menderita consumer loss, dengan alasan bahwa 
konsumen akam membeli produk dengan harga berapapun, dengan kualitas 
yang setara, apabila hal tersebut disebabkan oleh karena desakan kebutuhan 
konsumen. Jika demikian halnya yang terjadi, maka salah satu bagian dari 
sistem mekanisme pasar cacat dan menyebabkan kondisi ekonomi rapuh 
secara perlahan-lahan.

Jika kartel menentukan adanya pengendalian atas produksi, maka kuantitas 
produk di pasar akan berkurang dan hal ini mengakibatkan permintaan 
produk yang bersangkutan menjadi tinggi, sedang di sisi lain supply produk 
berkurang, sehingga menyebabkan akan yang dinamakan pincangnya sistem 
mekanisme pasar. Pada kondisi yang demikian,pelaku usaha akan dengan 
mudah menaikkan harga jual produk, yang padaakhirnya akan menyebabkan 
consumer loss sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.



Prof. Dr. Tresna P. Soemardi

Jur na l  P e r s a i n g a n  Us a h a 65

Umumnya, jaringan kartel juga menyetujui untuk dilakukan pembagian 
wilayah pemasaran. Dengan ketentuan ini, maka perusahaan anggota kartel 
tidak akan leluasa untuk memasarkan produkny, karena terikat dengan 
perjanjian dengan angota kartel lainnya, yang apabila ketentuan tersebut 
dilanggar, diatur pula mengenai sanksi yang cukup berat bagi pelanggar 
dari anggota kartel yang bersangkutan. Hal ini pernah terjadi ketika Semen 
Padang mengekspor semen produksinya ke negara Jerman, yang kemudian 
ditentang oleh para pemain besar semen dunia, yakni Camex (meksiko), 
Heidelberger Zement (Jerman), Lafarge (Perancis), dan Blu Circle (Inggris).

Klausul pembagian wilayah pemasaran pada kartel semen dunia terletak 
pada Export Cooperation Agreement (ECA). Ketentuan dalam ECA ini  
sebenarnya tidak kurang dari suatu ketentuan pembatasan ekspor, dan 
ini sebenarnya tidak kurang dari suatu ketentuan pembatasan ekspor, dan 
yang terpenting,pembagian wilayah ekspor bagi masing-masing anggota 
kartel. Berdasarkan ketentuan ECA tersebut, maka perusahaan-perusahaan 
anggota kartel sulit untuk mengembangkan pangsa pasar produk mereka ke 
negara lain kecuali Negara importir yang telah ditentukan oleh forum kartel 
dimaksud.

Pembebtukan kartel pada dasarnya merupakan aktivitas pembentukan 
kekuatan ekonomi dalam rangka menegendalikan produksi maupun 
harga diantara para pelaku usaha yang sejenis. Pembentukan kartel 
semacam ini dapat membahayakan persaingan karena secara otomatis 
mengurangipersaingan diantara para pelaku usaha sejenis.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kartel internasional ternyata 
juga membawa pengaruh yang cukup positif bagi perekonomian Indonesia. 
Negara berkembang umumnya memerlukan investasi dari negara asing 
untuk membiayai pembangunan ekonominya. Langkah penjualan saham 
beberapa perusahaan semen nasional oleh asing merupakan langkah yang 
cukup baik di satu sisi karena hal itu berarti bahwa iklim investasi nasional 
kian membaik. Dan ini pada akhirnya membawa perekonomian Indonesia 
pada kondisi yang lebih baik. Namun di sisi lain, tampak kartel internasional 
bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang tidaklah baik, sebab 
hal tersebut akan membuat Indonesia kecanduan akan investasi pihak asing, 
yang umumnya berbentuk MNC atau TNC, yang dapat menggerus sektor-
sektor ekonomi nasional.

Dibawah ini penulis ingin mengetengahkan turunnya efisiensi ekonomi di 
sektor industri semen nasional akibat adanya kartel sesama pemain besar 
melalui pengaturan harga dan wilayah pasar. Sebagai dampak adalah 
terjadinya harga tidak wajar dan ketidak sejahteraan masyarakat. Pada Tabel 
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3.1. dibawah ini dapat dilihat selama tahun 2006 sampai 2008 terjadi 
potensi hilangnya kesejahteraan konsumen dari perbedaan harga yang wajar 
dengan harga kartel, sebesar lebih dari 10 triliun rupiah.

Tabel 3.1. Kerugian Konsumen akibat perbedaan harga wajar dan harga kartel 
semen nasional 2006-2008.

Tahun
Permintaan
(juta ton)

Kapasitas Harga Kartel
(Rp.000/ton)

Delta harga
(Rp.000/ton)

Loss
(Triliun 

Rp)

2006
2007
2008

30
32
36

32
34
38

600
700
800

-
100
200

-
3,2 T
7,2 T
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BAB iV
KEsimPuLAn DAn sARAn

4.1.  KEsimPuLAn

1. Kartel adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh dua atau 
lebih pelaku usaha sejenis, dengan maksud untuk mengendalikan 
harga dan atau output produksi, dan wilayah pemasaran. Dari 
data yang ada tiga produsen besar semen Indonesia menguasai 
lebih dari 75% pangsa pasar. Ini menunjukkan salah satu indikasi 
potensi kartel yang dimonitor dan diinvestigasi lebih cermat lagi 
aspek-aspek perilaku dan dampak ekonomi.

2. Dari dua studi kasus kajian ini, pelaku usaha yang terlibat dalam 
kartel menunjukkan upaya pengaturan harga dan keuntungan 
yang lebih tinggi dengan juga mengatur produksi dan pembagian 
wilayah pemasaran sehingga ada jaminan dari kartel, revenue dan 
keuntungan lebih tinggi dan stabil. Dari studi kasus yang disampaikan 
kartel nasional industri semen di Indonesia maupun kasus studi 
banding industri kimia di Amerika serikat, memberi dampak pada 
tingginya harga barang dan cenderung terus memanen (harvesting) 
harga tinggi ini walaupun biaya komponen penting produksi terus 
menurun.

3. Sepanjang 2006-2008 supply-demand stabil dan hampir semua 
terserap pasar. Seharusnya selama 2006-2008 tidak terjadi 
kenaikan harga yang signifikan. Tetapi pada kenyataannya terjadi 
kenaikan rata-rata Rp.100.000,-/ton/tahun, sehingga dapat 
diperkirakan potensi kerugian konsumen yang mencapai lebih dari 
10 triliun untuk periode tersebut. Ini dapat menjadi indikasi penting 
kartel yang dapat digali dengan lebih cermat melalui penggalian 
data dan informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai 
biaya produksi, distribusi dan penjualan. Upaya keras seperti yang 
dilakukan FBI Cartel Office di Amerika dapat dicontoh, dengan 
menggunakan aparat kepolisian dan kejaksaan untuk memperoleh 
data-data dan informasi tersebut.

4. Kartel internasional memberikan dampak inefisiensi ekonomi suatu 
wilayah dalam bentuk consumer loss, yang menhambat peningkatan 
kesejahteraan pada masa kartel berlangsung, serta mendorong 
peningkatan kekayaan yang berlebihan bagi pelaku usaha dengan 
harga dan keuntungan yang eksesif.
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5. Dilihat dari kapasitas terpakai dari tiga produsen besar semen di 
Indonesia telah diatas 80% utilisasinya. Seharusnya Harga Semen 
telah mencapai tingkat efisiensi yang tertinggi karena sudah 
mencapai tingkat skala ekonominya. Tetapi yang terjadi sebaliknya 
harga semen di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia dan 
Asia.

6. Pola yang sama terjadi antara kartel semen di Indonesia dan kartel 
industri kimia di Amerika (industri penyedap masakan). Dengan 
pembuktian tidak langsung (indirect evidence) yaitu melalui 
pembuktian harga yang meningkat terus dalam waktu relatif 
panjang (1992-1995 untuk kasus di Amerika, 2006-2009 untuk 
kasus semen di Indonesia), sedangkan biaya produksi menunjukkan 
penurunan yang signifikan. Atas dasar ini Kartel di Industri kimia di 
Amerika dihentikan oleh FBI Cartel Office.

7. Kartel merupakan salah satu aktivitas yang dilarang oleh Hukum 
Persaingan dibanyak negara dunia, termasuk Indonesia. Bahkan, 
di Amerika Serikat, kartel dianggap sebagai suatu tindak pidana 
yang diancam dengan hukuman yang berat. Pengaturan kartel di 
Indonesia masih bersifat rule of reason, dan belum diatur secara 
per se Illegal. Hal inilah yang menjadi alasan masih banyaknya 
kartel (dalam berbagai bentuk dan nama) di Indonesia, terlebih 
lagi dengan masuknya investor asing yang menanamkan modalnya 
ke dalam Multi National Corporation (MNC) atau Trans National 
Corporation (TNC) yang dioperasikan di wilayah Republik Indonesia 
dengan kontrak yang kondusif bagi terjadinya kartel. Walaupun 
Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah mengatur Kartel 
sebagai suatu bentuk perjanjian yang dilarang, namun belum ada 
ketegasan akan penegakan aturan tersebut, sehingga Pasal 11 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 belum dapat dianggap belum 
efektif mengatur masalah kartel nasional/internasional.

4.2.  sARAn 

1. Kartel Internasional merupakan masalah persaingan usaha yang 
menyangkut tidak hanya negara yang terlibat melalui pelaku 
usahanya, tetapi juga, membawa dampak terhadap perekonomian 
dunia. Karenanya, perlu ada langkah penegakan hukum yang keras 
dari organisasi  ekonomi internasional, seperti WTO, APEC, atau 
dalam skala regional seperti ASEAN, untuk menanggulangi dampak 
yang ditimbulkan oleh kartel internasional. Kerjasama lembaga 
represif seperti FBI di Amerika Serikat dan Reserse Internasional 
diberbagai negara perlu digalang untuk dapat melakukan pencegahan 
sedini mungkin praktek-praktek kartel internasional. Kasus Industri 
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Lysine di Amerika Serikat merupakan contoh yang baik untuk 
pengembangan Kapasitas dan Undang-Undang dalam Persaingan 
Usaha yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

2. Penegakan Hukum Persaingan Usaha mengenai kartel khususnya 
yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang NO. 5 Tahun 1999, 
perlu ditingkatkan menjadi Per se illegal bahkan prosekusinya dapat 
dilakukan walaupun tidak memiliki Direct Evidence (lihat Policy 
Brief OECD June 2007).

3. Penggunaan penyidik, kerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan 
perlu direalisasikan sesegera mungkin, untuk meningkatkan 
efektifitas KPPU dalam membongkar kasus kartel internasional 
diberbagai komoditi penting bagi kesejahteraan masyarakat.
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ABsTRAK

Larangan  persekongkolan tender diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 5/1999 
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Pengaturan larangan tersebut dilakukan di berbagai Negara mengingat 
dampak yang ditimbulkan dari persekongkolan selain menghambat pelaku 
usaha pesaing dalam penawaran tender, tidak jarang megakibatkan 
kerugian Negara. Istilah tender dalam Pasal 22 UU Nomor 5/1999 
khususnya bagian Penjelasan mendefinisikannya secara sempit, padahal 
masalah persekongkolan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa 
semakin berkembang luas di kalangan dunia usaha, misalnya tender offer 
saham, pemilihan partner kerjasama, dan juga lelang penjualan barang 
dan/atau jasa. Oleh karena itu, sebagai Lembaga Pengawas sekaligus 
penegak hukum persaingan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
menganggap perlu membentuk suatu Pedoman Pasal 22 yang mengatur 
dan memberikan definisi lebih luas tentang tender. Pedoman Pasal 22 
UU Nomor 5 Tahun 1999 ini merupakan pedoman yang pertama kali 
dibentuk KPPU antara lain mengingat sebagian besar laporan perkara 
yang masuk ke lembaga tersebut berkaitan dengan persekongkolan 
tender. Dalam Pedoman tersebut istilah tender didefnisikan secara luas 
yang tidak hanya mencakup tender dalam Penjelasan Pasal 22 UU Nomor 
5/1999, melainkan juga meliputi tawaran mengajukan harga untuk 
memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang 
dan/atau jasa, membeli suatu barang dan/atau jasa, serta menjual suatu 
barang dan/atau jasa. 
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A. PEngAnTAR

Persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang 
menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999). 
Larangan persekongkolan tender dilakukan karena dapat menimbulkan 
persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilakukannya 
tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada 
pelaku usaha agar dapat menawarkan harga dan kualitas bersaing. Dengan 
adanya larangan ini diharapkan pelaksanaan tender akan menjadi efisien, 
artinya mendapakan harga termurah dengan kualitas terbaik.1 Selain 
itu, persekongkolan tender termasuk salah satu perbuatan yang dapat 
mengakibatkan kerugian Negara.2 Negara sebagai badan hukum publik 
memiliki organ birokrasi yang senantiasa membutuhkan barang dan/atau jasa 
untuk keperluan pembangunan, pengelolaan pemerintahan dan pemberian 
jasa pelayanan kepada publik. Adanya manipulasi harga dalam tender akan 
mengakibatkan kegiatan pembangunan serta pengadaan barang dan jasa 
yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dikeluarkan secara tidak 
bertanggung jawab.3 Dan ironisnya, kerugian yang disebabkan adanya 
manipulasi harga dibebankan kepada masyarakat.

Pengawasan terhadap adanya persekongkolan tender dilakukan oleh 
beberapa lembaga Negara, antara lain oleh Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU). Sejak dibentuknya KPPU sebagai lembaga pengawas 
persaingan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 
75 Tahun1999, lembaga ini banyak menerima laporan dari masyarakat, 
yang lebih dari 70% di antaranya adalah tentang persekongkolan tender. 
Mengingat hal ini, KPPU menganggap perlu untuk memberikan perhatian 
khusus tentang persekongkolan tender, sehingga dibentuklah pedoman 
tentang persekongkolan tender, yang merupakan pedoman pertama atas UU 
Nomor 5 Tahun 1999 yang ditetapkan pada tahun 2005.  

Mengingat impikasi yang ditimbulkan atas adanya persekongkolan tender, 
pemerintah juga senantiasa memperbaharui peraturan tentang pengadaan 

1 KPPU, Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender Berdasarkan 
UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat (Jakarta: Cetakan ke-IV, 2007), hal. 4.  

2 Nurmadjito, Pakta Intergritas, Legal Review 28/TH III, Januari 2005. hal. 35. Lihat pula 
“Keuangan Daerah: Pengadaan Barang Jasa Bisa jadi Sumber Korupsi”, Kompas, 25 Februari 
2006, hal. 27. 

3 A. M. Tri Anggraini, “Penegakan Hukum dan Sanksi dalam Persekongkolan Penawaran 
Tender”, Jurnal Legalisasi, vol. 3 No.4, Desember 2006 (?)
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barang dan/jasa di sektor publik dengan menetapkan Keppres Nomor 
80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah berikut beberapa amandemennya. Peraturan tersebut dimaksud 
agar pegadaan barang dan/atau jasa pemerintah dapat dilaksanakan dengan 
efektif dan efisien, dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, serta 
perlakuan yang adil dan layak bagi semua pihak terkait, sehingga hasilnya 
dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun 
manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.4

Persekongkolan tender merupakan suatu kegiatan yang dilakukan para pelaku 
usaha dengan cara melakukan kesepakatan-kesepakatan yang bertujuan 
memenangkan tender. Kegiatan ini akan berimplikasi pada pelaku usaha lain 
yang tidak ikut dalam kesepakatan tersebut, dan tidak jarang mengakibatkan 
kerugian bagi pihak pengguna penyedia jasa atau barang karena adanya 
ketidak-wajaran harga. Pengaturan persekongkolan tender dalam Pasal 
22 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut: “Pelaku usaha 
dilarang bersekongkol dengan pihak lai untuk mengatur dan atau menentukan 
pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan 
usaha tidak sehat”. Dalam Penjelasannya, tender diartikan sebagai “tawaran 
mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan 
barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Tawaran dilakukan oleh pemilik 
kegiatan atau proyek, di mana untuk alas an efektivitas dan efisiensi, proyek 
diserahkan kepada pihak lain yang memiliki kapabilitas untuk melaksanakan 
proyek tersebut.

Dari Penjelasan Pasal 22 tersebut, ruang lingkup tender meliputi tawaran 
mengajukan harga (terendah) untuk memborong suatu pekerjaan, 
mengadakan barang-barang, dan untuk menyediakan jasa. Apabila proyek 
ditenderkan, maka pelaku usaha yang menang dalam proses tender akan 
memborong, mengadakan, menyediakan barang/jasa yang diperjanjikan 
sebelumnya.5 Namun demikian, dalam implementasiya, istilah tender tidak 
hanya terbatas pada memborong pekerjaan, mengadaan atau menyediakan 
barang dan/atau jasa, tetapi berkembang menjadi lebih luas seperti tender 
penjualan saham Indomobil Sukses Internasional (PT IMSI)6 serta divestasi 

4 Indonesia, Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bagian “Menimbang”.

5 Yakum Adi Krisanto, “Analisis Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan 
KPPU tentang Persekongkolan Tender”, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 24 Nomor II, 2005, hal. 
44.

6 Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2002 tentang Tender Penjualan Saham PT IMSI.
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dua unit kapal tanker (Very Large Crude Carrier/VLCC) milik Pertamina,7 
yang dianggap menghambat peserta tender lainnya dan bahkan merugikan 
Negara. Demikian juga, putusan KPPU tentang persekongkolan tender juga 
berkembang menjadi tender pemilihan partner untuk membangun pasar.            

Perluasan istilah dan pengertian tender dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 
yang daam implementasinya mengalami perkembangan menarik untuk 
dicermati bagi pemerhati, pemerintah, dan pelaku usaha yang senantiasa 
berhubungan dengan masalah-masalah persaingan, sehingga penulis 
menganggap perlu untuk melakukan kajian singkat mengenai hal ini dengan 
judul “Impelementasi Perluasan Istilah Tender dalam Pasal 22 UU Nomor 
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat”.  

B. PERLuAsAn isTiLAH TEnDER DALAm PuTusAn-PuTusAn KPPu 
TEnTAng PERsEKongKoLAn TEnDER

Konsep persekongkolan tender di Indonesia memiliki kemiripan dengan 
Amerika Serikat. Kemiripannya terdapat pada pengembangan konsep yang 
didasarkan bukan pada peraturan perundang-undangan, melainkan lembaga 
pengawas persaingan hukum, yaitu KPPU di Indonesia dan pengadilan di 
Amerika Serikat.8 Pada perkembangan awal penegakan hukum UU Nomor 
5 Tahun 1999, khususnya dalam putusan KPPU tentang persekongkolan 
tender, ditemukan kecenderungan bahwa KPPU masih mencoba 
membangun konsep persekongkolan tender.9 Tender menurut UU Nomor 5 
Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu 
pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. 
Pengertian tersebut sangatlah sempit dan terbatas.10 Persekongkolan tender 
yang dimaksud dalam Pasal 22 tersebut bersifat abstrak dan umum, artinya 
ketentuan mengenai persekongkolan tender belum mampu memberikan 

7 Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2004 tentang Tender Penjualan Kapal VLCC PT 
Pertamina

8 Yakub Adi Krisanto, Terobosan Hukum Putusan KPPU dalam Mengembangkan Penafsiran 
Hukum Persekongkolan Tender (Analisis Putusan KPPU terhadap Pasal 22 UU No. 5 
Tahun1999 Pasca Tahun 2006), Jurnal Hukum Bisnis (Volume 27 – No. 3, 2008), hal. 66.

9 Sampai dengan tahun 2002, KPPU dalam putusan-putusan tentang persekongkolan tender 
masih menggunakan definisi persekongkolan tender dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 5 
Tahun 1999. Namun setelah Putusan KPPU No. 3/KPPU-I/2002, KPPU dalam melakukan 
penilaian kasus-kasus pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menggunakan definisi 
persekongkolan tender putusan tersebut. Ibid., hal. 64.

10 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Jakarta: 
Lembaga Pengkajian Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, 2000).
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petunjuk hukum yang operasional ketika akan digunakan untuk menganalisis 
kasus persekongkolan tender. 

Tujuan utama pelaksanaan penawaran tender adalah memberikan 
kesempatan yang seimbang bagi semua penawar sehingga menghasilkan 
harga yang paling murah dengan output yang maksimal. Oleh karenanya, 
persekongkolan dalam penawaran tender dianggap menghalangi terciptanya 
persaingan yang sehat di kalangan para penawar yang beritikad baik 
untuk melakukan usaha di bidang bersangkutan. Agar tercipta persaingan 
usaha yang sehat, pelaksanaan tender atau pengadaan barang/jasa harus 
menerapkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:11

a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan 
menggunakan dana dan daya terbatas untuk mencapai sasaran 
yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat 
dipertanggungjawabkan;

b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan 
kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat 
yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

c. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka 
bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan 
dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/
jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan 
ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; 

d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai 
pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi 
pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon 
penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/
jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya; 

e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama 
bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk 
memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau 
alasan apapun; 

f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan 
maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum 
pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-
prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/
jasa.

Persekongkolan dalam tender menyebabkan terjadinya hambatan pasar bagi 
peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan 

11 Indonesia, Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Pasal 3.
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memenangkan tender. Hal ini tentu saja dapat merugikan konsumen dan 
pemberi kerja karena konsumen atau pemberi kerja harus membayar harga 
yang lebih mahal daripada yang sesungguhnya, padahal barang/jasa yang 
diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu, maupun nilai) seringkali lebih 
rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur. Selain 
itu, nilai proyek (untuk tender pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat 
mark-up yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol. Apabila hal 
tersebut dilakukan dalam proyek pemerintah yang pembiayaannya melalui 
APBN, maka akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Dalam proses penyelenggaraan tender harus memenuhi unsur-unsur sebagai 
berikut:

a. Penyelenggara tender, yaitu pengguna barang dan/atau jasa; penjual 
barang; dan panitia tender.

b. Peserta tender, yaitu para pelaku usaha penyedia barang dan/atau 
jasa, atau pembeli barang, yang memenuhi persyaratan untuk 
menjadi peserta tender.

c. Persyaratan tender, meliputi kualifikasi, klasifikasi, dan kompetensi 
peserta tender; spesifikasi dan standar barang dan/atau jasa; 
jaminan yang harus diberikan peserta tender; serta persyaratan-
persyaratan lain yang ditetapkan dalam dokumen tender pengadaan 
barang dan/atau jasa, dan/atau penjualan barang.

d. Penawaran teknis dan harga terbaik yang diajukan oleh penyedia 
barang dan/atau jasa, atau penawaran harga terbaik yang diajukan 
oleh pembeli barang.

e. Kualitas barang dan/atau jasa, untuk pengadaan barang dan/atau 
jasa.

f. Waktu tertentu.

g. Tata cara dan metode tertentu, antara lain meliputi prosedur tender, 
cara pemberitahuan perubahan, penambahan, atau pengurangan 
isi dokumen tender; cara penyampaian penawaran, mekanisme 
evaluasi, dan penentuan pemenang tender; serta mekanisme 
pengajuan sanggahan dan/atau tanggapan.

Pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa persekongkolan tender berasal 
dari kolaborasi dua terminologi yaitu persekongkolan dan tender. Dari 
kolaborasi tersebut, maka didapat pengertian persekongkolan tender adalah 
perbuatan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar dengan cara mengatur 
dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan 
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persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan pengertian tersebut, Krisanto 
membagi unsur-unsur dalam persekongkolan tender sebagai berikut:12

- adanya dua atau lebih pelaku usaha

- adanya kerjasama untuk melakukan persekongkolan dalam tender;

- adanya tujuan untuk menguasai pasar;

- adanya usaha untuk mengatur atau menentukan pemenang tender; 
dan

- mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Unsur-unsur di atas sedikit berbeda dari unsur-unsur persekongkolan tender 
yang ditetapkan oleh KPPU berdasarkan rumusan Pasal 22. KPPU, sebagai 
otoritas pengawas persaingan dalam menilai kasus-kasus persekongkolan 
tender menguraikan Pasal 22 menjadi unsur-unsur yang terdiri atas pelaku 
usaha, persekongkolan, pihak lain, mengatur dan/atau menentukan pemenang 
tender, serta terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Unsur-unsur tersebut 
tidak bersifat statis melainkan mengalami pengembangan atau pemaknaan 
baru didasarkan pada interpretasi terhadap ketentuan normatifnya. Dalam 
putusan-putusannya, KPPU mendasarkan analisis unsur-unsur atas kasus-
kasus persekongkolan tender pada definisi yang terdapat dalam UU Nomor 
5 Tahun 1999.13 

Unsur pelaku usaha dan persaingan usaha tidak sehat memiliki definisi yang 
telah dijelaskan secara eksplisit dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini 
berbeda dengan unsur pihak lain, bersekongkol, serta mengatur dan/atau 
menentukan pemenang tender (MMPT). Terhadap unsur yang definisinya 
tidak diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU berinisiatif mengajukan 
definisi, sebagai dasar untuk melakukan kajian atau penilaian atas kasus-
kasus persekongkolan tender.14 Dalam beberapa kasus persekongkolan tender, 
KPPU juga telah memberikan penafsiran/interpretasi terhadap pengertian 
tender. 

Tender menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan 
harga untuk memborong suatu pekerjaan; mengadakan barang-barang; atau 
menyediakan jasa. Terdapat tiga terminologi berbeda untuk menjelaskan 
pengertian tender yaitu pemborongan, pengadaan, dan penyediaan. Tiga 
terminologi tersebut menjadi pengertian dasar dari tender, artinya dalam tender 

12 Yakub Adi Krisanto, Analisis Pasal 22, op. cit., hal. 45.

13 Yakub Adi Krisanto, Terobosan Hukum Putusan KPPU, Op.Ccit, hal. 66. 

14 Ibid. 
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suatu pekerjaan meliputi pemborongan, pengadaan, dan penyediaan.15

Persekongkolan tender yang dimaksud dalam Pasal 22 tersebut bersifat abstrak 
dan umum, artinya ketentuan mengenai persekongkolan tender belum mampu 
memberikan petunjuk hukum yang operasional ketika akan digunakan untuk 
menganalisis kasus persekongkolan tender. Pendefinisian tender dalam UU 
Nomor 5 Tahun 1999 sangat sempit dan terbatas.16 Sempit karena tender 
hanya diasumsikan sebagai kegiatan menawarkan harga, sedangkan pada 
praktiknya, tender terdiri dari serangkaian kegiatan yang meliputi antara lain: 
permintaan pengadaan barang dan/atau jasa, permintaan untuk membeli 
barang (untuk tender penjualan barang), penawaran teknis dan harga atau 
penawaran harga, evaluasi terhadap dokumen prakualifikasi (jika ada) dan 
dokumen penawaran, pengajuan dan pemeriksaan sanggahan/tanggapan, 
serta penetapan pemenang tender. Definisi tender dalam UU Nomor 5 
Tahun 1999 dibatasi pada penyelenggaraan tender untuk mencari penyedia 
barang dan/jasa terbaik, padahal tender juga diselenggarakan untuk mencari 
pembeli barang terbaik. Selain itu, definisi tender dalam UU Nomor 5 Tahun 
1999 terbatas hanya menekankan pada penawaran harga, padahal dalam 
tender juga dikenal penawaran teknis. Penawaran teknis dan penawaran 
harga merupakan dasar pertimbangan penting bagi penyelenggara tender 
untuk menentukan pemenang tender. Bahkan dalam tender-tender tertentu, 
penawaran teknis lebih penting dari penawaran harga, misalnya dalam 
penentuan pemenang tender pembangunan pembangkit listrik. Dengan 
demikian, mengingat tujuan penyelenggaraan tender, maka lebih tepat 
apabila tender diartikan sebagai mekanisme atau rangkaian kegiatan untuk 
memilih penyedia barang dan/atau jasa terbaik, atau pembeli terbaik.17 

Sehubungan dengan konsep atau istilah tender, UNCTAD menyatakan bahwa 
tender kolusif pada dasarnya bersifat anti persaingan karena melanggar 
tujuan tender yang sesungguhnya, yaitu mendapatkan barang dan jasa 
dengan harga dan kondisi yang paling menguntungkan.18 Kondisi yang paling 
menguntungkan diperoleh bila penawaran tender dilakukan dengan secara 

15 Yakub Adi Krisanto, Analisis Pasal 22, Op. Cit., hal. 42.

16 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Loc.
Cit. 

17 Elly Supaini,  Persekongkolan Tender Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di 
RSUD Kota Bekasi dan BRSD Cibinong Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha (Studi 
Terhadap Putusan KPPU No. 01/KPPU-L/2005 dan Putusan KPPU No. 13/KPPU-L/2005), 
Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, 
2008, hal. 42–43. 

18 Hansen., Op. Cit., hal. 314.
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efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif, dan 
akuntabel, bila tidak maka konspirasi atau persekongkolan dalam penawaran 
tender dapat terjadi. 

Dalam uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tender 
termasuk dalam tujuan tender antara lain: pertama, tawaran mengajukan 
harga dan kondisi yang paling menguntungkan (harga terendah) untuk 
memborong suatu pekerjaan.  Kedua, tawaran mengajukan harga dan 
kondisi yang paling menguntungkan (harga terendah) untuk mengadakan 
barang-barang. Ketiga, tawaran mengajukan harga dan kondisi yang paling 
menguntungkan (harga terendah) untuk menyediakan jasa. Namun, dalam 
putusan-putusan di bawah ini, KPPU telah menetapkan bahwa pengertian 
tender tidak hanya untuk penawaran terendah, melainkan juga penawaran 
tertinggi. 

Selain unsur pelaku usaha, unsur bersekongkol, unsur pihak lain, unsur 
mengatur dan atau menentukan pemenang tender, dan unsur persaingan 
usaha tidak sehat yang telah diulas di atas, dalam beberapa putusannya, KPPU 
telah memberikan definisi tersendiri terhadap tender untuk membuktikan 
adanya persekongkolan dalam tender, seperti dalam putusan KPPU No. 
03/KPPU-I/2002 tentang Perkara Divestasi Saham dan Convertible Bonds 
PT Indomobil Sukses Internasional, putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004 
tentang Divestasi VLCC PT Pertamina, dan putusan No. 15/KPPU-L/2007 
tentang Lelang Pembangunan Mall di Kota Prabumulih Tahun 2006. Berikut 
uraian perkara-perkara tersebut: 

1.  Putusan KPPu no. 03/KPPu-i/2002 tentang Perkara 
Divestasi saham dan Convertible Bonds PT. indomobil sukses 
internasional 

Perkara ini berawal ketika PT Salim Group harus menyelesaikan utang 
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan Badan Penyehatan 
Perbankan Nasional (BPPN). Pelunasan utang dilakukan dengan cara 
penyerahan aset Salim Group kepada BPPN, salah satunya adalah 
aset PT Indomobil Sukses Internasional (selanjutnya PT IMSI). Semua 
aset yang berwujud dari PT IMSI tersebut dikelola oleh PT Holkido 
Perkasa (selanjutnya PT Holkido).19 Pada tanggal 20 November 2001, 
melalui surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, PT Deloitte 
& Touche FAS (selanjutnya PT DTT) bertindak atas nama BPPN dan 

19 Ridwan Khairandy, “Analisis Putusan KPPU dan Pengadilan Negeri dalam Persekongkolan 
Tender PT. Indomobil”, Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 24 Tahun 2005), hal. 52.
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PT Holkido,20 mengumumkan akan menjual seluruh kepemilikan 
saham PT Holkido di PT IMSI dan conververtible bonds21 yang 
diterbitkan PT Holkido dan BPPN.22 Kemudian adanya pemberitaan 
di beberapa media massa yang terbit pada bulan Desember 2001 
dan beberapa edisi kemudian tentang adanya kejanggalan dalam 
proses tender divestasi saham PT IMSI, membuat KPPU berinisiatif 
untuk melakukan pemeriksaan. Kejanggalan tersebut di antaranya 
adalah harga yang dianggap terlalu rendah, jangka waktu pelaksanaan 
tender yang singkat, jumlah peserta tender yang terbatas, dan adanya 
pelanggaran prosedur.23 

Atas informasi tersebut, KPPU membentuk Tim Monitoring dan 
berdasarkan hasil monitoring diputuskan untuk melakukan Pemeriksaan 
Pendahuluan pada 4 Februari 2002 sampai dengan 19 Maret 2002. 
Dalam pemeriksaan pendahuluan, KPPU telah mendengar keterangan 
dari PT Holkido Perkasa (Terlapor I), PT Trimegah Securities (Terlapor 
II), dan PT Cipta Sarana Duta Perkasa (Terlapor III). Selain itu, KPPU 
juga mendengar keterangan saksi-saksi, yaitu BPPN, PT DTT, PT Bhakti 
Asset Management (PT BAM), PT Alpha Securitas Indonesia (PT ASI), 
PT Bank Danamon Indonesia, Pranata Hajadi, PT Pricewaterhouse 
Coopers (PT PWC). 

Dari hasil pemeriksaan pendahuluan ditemukan adanya indikasi 
pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 sehingga kemudian dilakukan 

20 Sebelumnya, BPPN menolak Lehman Brothers sebagai Financial Advisor berdasarkan 
beauty contest yang diadakan oleh PT. Holkido. Kemudian berdasarkan SK 1567 dan SK 
1568/BPPN/0801 tanggal 20 Agustus 2001, Divisi Consultant Management Unit (CMU) 
BPPN mengambil alih pengadaan Financial Advisor untuk transaksi tender penjualan PT. 
IMSI. Divisi CMU mengadakan beauty contest yang dimenangkan oleh PT. DTT. Pada 
tanggal 6 November 2001, Ketua BPPN mengeluarkan surat penunjukan PT. DTT sebagai 
pemenang Financial Advisor. Lihat: Putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2002, hal. 48.

21 Convertible bonds adalah obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham sesuai kontrak. 
Convertible bonds memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar setiap 
obligasi dengan sejumlah biasa. Konversi ini didasarkan atas rasio konversi yaitu jumlah 
saham yang dapat diperoleh dari setiap obligasi. Sering kali convertible bonds memberikan 
tingkat kupon sedikit di bawah tingkat kupon obligasi non-konversi yang memiliki peringkat 
dan jatuh tempo yang sama. Tetapi convertible bonds memberikan kesempatan pemiliknya 
suatu keuntungan ketika obligasi tersebut telah dikonversi menjadi saham. Tentu si 
pemilik akan mengkonversi ketika keuntungan yang didapat besar, dalam Dyah Ratih 
Sulistyastuti, Saham & Obligasi – Ringkasan Teori dan Soal Tanya Jawab (Yogyakarta: 
Universitas Atmadjaya Yogyakarta, 2002) hal. 84.

22 Sebanyak 72,63 % saham milik pemerintah di PT. IMSI yang ketika diambil alih pemerintah 
senilai 2,5 triliun rupiah, dalam KPPU, Laporan Lima Tahun KPPU: Periode Pengembangan 
Kelembagaan dan Implementasi Awal (Jakarta: KPPU, 2005) hal. 100-104.

23 Khairandy, loc. cit.
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Pemeriksaan Lanjutan dan kemudian menetapkan untuk meningkatkan 
status saksi Pranata Hajadi, PT. MMI, Parallax Capital Management, 
PT BAM dan PT ASI masing-masing menjadi Terlapor IV, Terlapor 
VI, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX. Kemudian dari hasil 
pemeriksaan 170 surat dan dokumen serta saksi-saksi, KPPU 
menemukan adanya persekongkolan dalam pelaksanaan tender24 
penjualan saham Indomobil. 

Sinyalemen persekongkolan dalam pelaksanaan tender penjualan 
saham Indomobil dapat terlihat ketika BPPN dan PT Holdiko tetap 
menerima penyerahan dokumen final bid (penawaran akhir) dari PT 
CSDP, meskipun penyerahannya melebihi batas waktu yang telah 
ditetapkan, dan menerima PT CSDP sebagai pemenang meskipun 
mengetahui telah terjadi perubahan total pemegang saham PT CSDP 
berikut komisaris dan direksinya. Padahal, sesuai ketentuan tidak 
diperbolehkan ada perubahan apa pun selama 60 hari terhitung 
sejak batas akhir waktu penawaran tanggal 4 Desember 2002. 
BPPN juga tetap menerima PT BAM sebagai peserta tender. Padahal, 
PT. BAM baru menandatangani Confidentiality Agreement tanggal 
3 Desember 2001, sementara batas waktu penawaran tanggal 4 
Desember 2001. Sementara peranan Trimegah adalah membantu PT 
CSDP mendapatkan Info Memo, prosedur pengajuan penawaran, draf 
Conditional Share Purchase and Loan Transfer Agreement (CSPLTA) 
kepada PT CSDP. Seharusnya PT CSDP tidak berhak mendapatkannya, 
karena tidak menandatangani Confidentiality Agreement. Tidak hanya 
itu, PT Trimegah juga memberi kemudahan kepada Pranata Hajadi, 
yang sebelumnya menjadi investor tunggal PT ASI, untuk menjadi 
investor PT CSDP, sebelum PT CSDP dinyatakan sebagai pemenang 
tender. Pranata Hajadi adalah juga Direktur Utama PT Eka Surya Indah 
Pratama (PT ESIP), anggota grup dari PT Trimegah. PT ESIP disiapkan 
oleh PT Trimegah untuk pengambilalihan perusahaan lain. Demikian 
juga PT CSDP. Dengan kata lain, PT CSDP, PT ESIP, dan PT Trimegah 
adalah satu grup.25 

Kejanggalan lain dalam proses penawaran saham tersebut adalah 
adanya pengajuan permintaan one to one meeting dalam waktu yang 
hampir bersamaan dari PT ASI dan PT Trimegah, guna membicarakan 

24 Kriteria pelaksanaan tender pada dasarnya adalah harga penawaran tertinggi, dengan 
disertai tiga kriteria lainnya, yaitu Acceptable Share Purchase Agreement, Proof of 
Financing, dan Statement of Non-Affiliated With Salim.

25 Anggraini, Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1999, op., cit, hal. 540.
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mark up terhadap CPSLTA antara tanggal 30 dan 31 November 2001, 
berupa antara lain penghilangan escrow account, peniadaan bid deposit 
tambahan sebesar 50 miliar rupiah, dan penghilangan persyaratan 
mengenai “any of their affiliates and their related parties”.26 

Akhirnya pada 4 Desember 2001, pihak penjual telah memberitahukan 
PT CSDP secara verbal bahwa perusahaan tersebut merupakan calon 
pemenang tender,27 padahal pengumuman tender baru dilakukan 
pada 5 Desember 2001. pengumuman pemenang tender tersebut 
juga menimbulkan permasalahan mengingat belum mendapatkan 
rekomendasi secara resmi oleh Deputi Ketua Asset Management 
Investment dan Deputi Ketua Risk Management. Kedua Deputi tersebut 
baru memberikan rekomendasi persetujuan pemenang tender pada 10 
dan 11 Desember 2001. 

Dalam putusan perkara Indomobil, KPPU telah “memperluas” 
pengertian tender dengan mempertimbangkan bahwa tawaran 
mengajukan harga meliputi tawaran untuk pembelian dan tawaran 
untuk penjualan, di mana cakupan ‘barang’ meliputi barang berwujud 
(tangible) dan barang tidak berwujud (intangible). Pengertian tersebut 
berbeda dengan pengertian tender menurut Penjelasan Pasal 22. 
Cakupan tender dalam Penjelasan Pasal 22 hanya terbatas pada tender 
untuk memborong pekerjaan, pengadaan barang, atau penyediaan 
jasa. Jadi lazimnya, dalam pengertian tender di sini adalah siapa yang 
dapat mengajukan harga penawaran terendah yang akan ditetapkan 
menjadi pemenang. Sebaliknya, dalam tender penjualan saham dan 
convertible bonds PT IMSI, yang ditetapkan sebagai pemenang adalah 
peserta tender yang mengajukan penawaran tertinggi, dalam hal ini 
adalah PT CSDP. Adanya perbedaan ini yang membuat sebagian 
kalangan berpendapat bahwa KPPU tidak memiliki otoritas untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap masalah tender penjualan saham, 
karena saham bukan merupakan barang dan atau jasa.28 

Uraian perkara di atas menunjukkan, bahwa pengajuan penawaran 
harga dalam divestasi saham dan convertible bonds PT IMSI adalah 
termasuk dalam kategori tender. Hal ini sesuai dengan pengertian 
tender yang telah diperluas dalam Pedoman Pasal 22 yang menyatakan, 
bahwa selain adanya pernyataan memborong dan/atau mengadakan, 

26 Ibid, hal. 536.

27 Dikemukakan oleh Notariza Taher selaku penerima kuasa PT CSDP.

28 A. M. Tri  Anggraini, Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999, Op., Cit, hal. 540.



Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H.

Jur na l  P e r s a i n g a n  Us a h a 87

juga terdapat pernyataan membeli dan menjual, untuk lebih jelasnya 
dalam Pedoman Pasal 22, pengertian tender tersebut mencakup 
mencakup tawaran untuk:

a. memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.
b. mengadakan barang dan atau jasa.
c. membeli suatu barang dan atau jasa
d. menjual suatu barang dan atau jasa

KPPU berpendapat bahwa tender merupakan alat untuk mencapai 
tujuan pokok tender, yaitu memperoleh penawaran harga terendah 
atas barang dan jasa dengan kualitas terbaik dalam kegiatan tender 
pembelian dan atau memperoleh harga tertinggi dalam tender 
penjualan.29 Prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam 
tender adalah transparansi, penghargaan atas uang, kompetisi yang 
efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas, proses penilaian, 
serta non-diskriminatif.

Salah satu manifestasi prinsip transparansi adalah pelaksanaan tender 
melalui penawaran umum. Prinsip ini sebenarnya telah dipenuhi dalam 
penjualan saham PT IMSI, yaitu dibuktikan dengan disebarkannya 135 
undangan kepada calon investor oleh Holkido, di samping melakukan 
press conference serta memasang iklan di koran serta memuatnya 
di website. Ini menunjukkan bahwa PT Holkido telah membuka 
kesempatan bagi masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan 
memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Namun waktu pelaksanaan 
tender yang terlalu singkat, telah berimplikasi untuk menghambat 
masuknya calon peserta tender yang lain, sehingga menghilangkan 
prinsip kompetisi dalam tender.

Sementara pelanggaran terhadap prinsip proses penilaian dan non-
diskriminatif dapat dilihat dari adanya tindakan-tindakan penjual, di 
antaranya:

- Pihak penjual tetap menerima Confidentiallity Agreement 
PT BAM pada tanggal 3 Desember 2001, meskipun sesuai 
ketentuan harus diserahkan pada 26 November 2001, 
sehingga seharusnya ditolak dan PT BAM tidak bisa menjadi 

29 Nelson B.L. Tobing, Analisis Yuridis Persekongkolan Dalam Tender Penjualan 2 (Dua) Unit 
Kapal Tanker (VLCC) Milik PT Pertamina (Persero): Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor 
07/KPPU-L/2004, Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 
Jakarta, 2004, hal. 141.
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peserta tender. Penjual juga tetap menerima dokumen tender 
PT BAM yang tidak menyebutkan dan menyampaikan nama 
anggota konsorsiumnya.

- Menurut ketentuan dalam Procedures for The Submission of 
Bid, penyerahan bid paling lambat tanggal 4 Desember 2008 
pukul 16.00 WIB, namun penjual tetap menerima dokumen 
final bid dari PT BAM yang diserahkan pukul 16.23 WIB dan 
PT CSDP30 yang diserahkan pukul 16.30 WIB.

- Pihak penjual menerima dan tetap memproses keikutsertaan 
ketiga peserta tender meskipun mereka tidak memberikan 
Warranty Letter dan tidak menyebutkan Consortium 
Identity.

Penulis berpendapat bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap 
prinsip-prinsip tender di atas, merupakan bukti adanya persaingan usaha 
yang tidak sehat yang mengarah pada dugaan adanya persekongkolan 
dalam tender divestasi saham dan convertible bonds PT IMSI, yang 
mana merupakan kewenangan KPPU untuk menilai dan membuktikan 
tentang hal tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 huruf 
b UU No. 5 Tahun 1999.

2. Putusan KPPu no. 07/KPPu-L/2004 tentang Divestasi Dua 
unit Tanker Very Large Crude Carrier PT. Pertamina 

Perkara kasus penjualan dua unit tanker Very Large Crude Carrier 
(VLCC) Nomor Hull 1540 dan 1541 milik PT Pertamina (selanjutnya 
divestasi VLCC)31 pada awalnya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) sejak tahun 2004 karena adanya dugaan korupsi.32 
Namun sebelum KPK menyelesaikan menyelesaikan penyelidikannya, 
KPPU telah memutus bersalah adanya praktik diskriminasi terhadap 

30 Persetujuan perpanjangan waktu penyerahan dokumen final bid PT CSDP adalah berdasarkan 
permintaan Notariza Taher, dalam Putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2002.

31 Dalam rangka menggantikan armada kapal tanker yang sebagian besar telah berumur di 
atas 15 tahun, Pertamina mengeluarkan kebijakan pengadaan 38 unit kapal tanker, di 
antaranya VLCC. Pada 12 November 2002, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (Ulsan – Korea, 
selanjutnya HHI) memenangkan tender pengadaan VLCC dengan harga masing-masing US$ 
65.400.000. Untuk keperluan pendanaan, awalnya dilaksanakan dengan pola Bare Boat 
Hire Purchase (BBHP), tapi dibatalkan dengan alasan tingkat bunga yang terlalu tinggi. 
Selanjutnya, pendanaan VLCC dilaksanakan dengan cara penerbitan obligasi atas nama PT. 
Pertamina Tongkang. Rencana tersebut dibatalkan pada akhir September 2003 oleh direksi 
baru Pertamina yang diangkat pada 17 September 2003. Lihat: Putusan No. 07/KPPU-
L/2004, hal. 57.

32 “KPK Serahkan Kasus VLCC ke Kejagung”, Media Indonesia, 16 Juni 2007.
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pelaku usaha tertentu dan persekongkolan tender oleh para pihak yang 
terlibat dalam divestasi VLCC.33

KPPU melakukan pemeriksaan terhadap divestasi VLCC berdasarkan 
laporan ke KPPU tanggal 29 Juni dan 9 Juli 2004, terkait adanya 
dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 huruf d dan Pasal 
22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam proses tender divestasi VLCC, 
yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero - Terlapor I, selanjutnya 
Pertamina), Goldman Sachs, Pte (Singapore – Terlapor II, selanjutnya 
Goldman Sachs), Frontline, Ltd. (Terlapor III), PT Corfina Mitrakreasi 
(Terlapor IV, selanjutnya Corfina), dan PT Perusahaan Pelayaran Equinox 
(Terlapor V, selanjutnya Equinox). Indikasi yang dilaporkan adalah: 
pertama, penunjukan Goldman Sachs sebagai financial advisor dan 
arranger tidak dilakukan melalui proses tender terbuka. Kedua, tidak 
ada urgensi yang dapat membenarkan penunjukkan langsung Goldman 
Sachs. ketiga, proses penentuan pemenang divestasi VLCC ditetapkan 
melalui penilaian yang tidak jelas dan tidak konsisten.34

Penunjukan konsultan (financial advisor dan arranger) divestasi 
VLCC menjadi embrio persekongkolan tender. Pada saat Goldman 
Sachs ditunjuk sebagai financial advisor dan arranger, Pertamina 
telah mempunyai konsultan untuk divestasi VLCC yaitu PT Bahana 
Securities. Pada 23 Maret 2004, Japan Marines memenangkan 
tender sebagai konsultan studi kelayakan. Namun pada 10 Mei 2004, 
PT Bahana Securities diberhentikan dari tugasnya. Pemberhentian 
tersebut diduga berkaitan dengan penunjukan Goldman Sachs sebagai 
financial advisor dan arranger pada 23 April 2004.

Penunjukan Goldman Sachs tersebut tidak melalui tender karena adanya 
alasan mendesak. Padahal, menurut Surat Keputusan Direktur Utama 
Pertamina No. 077/C0000/2000/SO tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pertamina/KPS/JOB/TAC (selanjutnya SK 077), 
metode pengadaan barang/jasa di Pertamina dapat dilakukan dengan 
cara pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung, dan 
swakelola. Definisi ‘keadaan mendesak’ menurut Bab IV huruf A angka 
3 huruf c angka 10 SK 077 adalah pekerjaan yang sifatnya mendadak 
(di luar rencana) yang apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan 
kerugian yang lebih besar. Divestasi VLCC sudah direncanakan sejak 6 
April 2004, sehingga penunjukan financial advisor dan arranger bukan 

33 Yakub Adi Krisanto, “Persekongkolan Tender & Korupsi dalam Kasus Divestasi VLCC 
Pertamina”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26, No.  4, 2007,  hal. 66.

34 Putusan KPPU No. 07/KPPI-L/2002, Bagian Duduk Perkara. 
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pekerjaan yang bersifat mendadak. Selain itu, tidak ada ancaman 
kerugian yang lebih besar apabila tidak dilakukan dengan metode 
pengadaan barang/jasa yang lebih kompetitif, terutama mengingat 
pengadaan barang/jasa untuk financial advisor dan arranger bernilai 
di atas Rp. 200.000.000,- atau US$ 20.000. Dengan demikian, 
penunjukan Goldman Sachs sebagai financial advisor dan arranger 
yang tidak melalui pelelangan adalah melanggar SK 077.35

Pada April 2004, berdasarkan rekomendasi yang diberikan Goldman 
Sachs, Direksi Pertamina memutuskan untuk menjual secara putus 
atas dua unit VLCC dan membentuk Tim Divestasi.36 Goldman Sachs 
kemudian mengundang 43 potential bidder. Sampai dengan 25 Mei 
2004 pukul 13.00 waktu Singapura, terdapat beberapa perusahaan 
yang memasukkan penawaran, terdiri dari enam perusahaan yang 
termasuk dalam daftar undangan dan satu perusahaan yang tidak 
diundang. Keenam perusahaan itu adalah OSG, Equinox/Frontline, 
Equinox/Toepfer Transport, Equinox/Worldwide Shipping, Simpson 
Spencer & Young/Essar Shipping, Ltd., dan Viking Holiday/Euronav 
Luxemburg. Sementara satu perusahaan yang tidak diundang adalah 
Equinox/Dorian (Hellas) SA.

Pembukaan bid pertama dilakukan di kantor Goldman Sachs 
(Singapura) pada 25 Mei 2004 dengan dihadiri oleh seluruh peserta, 
Pertamina, ketua dan beberapa anggota Tim Divestasi Pertamina, 
serta notaris. Hasil evaluasi Goldman Sachs atas penawaran pertama 
yang dipresentasikan di kantor Pertamina pada 26 Mei 2004, terdapat 
empat potential bidders, yaitu Essar, Frontline, OSG, dan Worldwide 
Shipping. Namun menurut Direksi Pertamina hanya terdapat tiga 
potential bidder, yaitu Essar (US$ 183 juta), Frontline (US$ 175 
juta), dan OSG (US$ 162 juta).

Setelah penawaran pertama, dilakukan enhancement bid dengan 
batas waktu paling lambat 7 Juni 2004 pukul 13.00 waktu Singapore. 
Pembukaan enhancement bid dilakukan pada waktu tersebut 

35 Hal tersebut secara tegas telah diakui oleh PT. Pertamina (Terlapor I). KPPU. Namun, Direktur 
Keuangan PT. Pertamina menyatakan bahwa penyimpangan terhadap SK 077 diperkenankan 
karena tindakan tersebut dianggap merupakan corporate action, yaitu tindakan yang telah 
disetujui oleh seluruh Direksi dan Komisaris PT. Pertamina, dalam Putusan KPPU No. 07/
KPPU-L/2004, hal. 62.

36 Tim Divestasi terdiri dari staf Direktorat Hilir, Keuangan dan Hukum PT. Pertamina yang 
diangkat berdasarkan SK Direktur Utama PT. Pertamina. Tugas inti dari Tim Divestasi adalah 
melaksanakan divestasi VLCC agar tidak terjadi demurrage, financial lost, dan kerugian lain. 
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tanpa dihadiri oleh Tim Divestasi Pertamina. Harga penawaran dari 
shortlisted bidder adalah Essar US$ 183,5 juta, Frontline US$ 178 
juta, dan OSG US$ 170 juta.

Tabel 1:
Hasil Penilaian goldman sachs Atas enhancement Bid37

Bidder Price US$
Complience 

with Payment 
Terms

Proof of 
Financing

Reputation/ 
Profile Total

 80% 10% 5% 5% 100%

Essar 183,5 juta 
(80%) 7,5% 4% 4% 95%

Frontline 178 juta 
(78%) 10% 5% 5% 98%

OSG 162 juta 
(74,1%) 10% 5% 5% 94,1%

Rendahnya nilai Essar terletak pada aspek complience with payment 
terms, yaitu adanya keraguan mengenai kemampuan membayar 
down payment sebesar 20%. Kemudian pada 8 Juni 2004, Direksi 
Pertamina memerintahkan Goldman Sachs untuk mengirimkan surat 
kepada Essar guna menanyakan kemampuannya dalam membayar 
down payment. Direksi Pertamina memutuskan apabila ada konfirmasi 
dari Essar, maka Essar akan ditetapkan sebagai pemenang. Atas 
klarifikasi yang dilakukan Goldman Sachs, Essar memberikan jawaban 
melalui fax tertanggal 8 Juni 2004 kepada Direktur Utama Pertamina 
dengan tembusan kepada Goldman Sachs, yang isinya menyatakan 
Essar dapat memasukkan down payment paling cepat dalam waktu 
sepuluh hari kerja bank. Fax diterima oleh Goldman Sachs, namun 
Pertamina tidak pernah menerimanya. Konfirmasi dari Essar menjadi 
urgen untuk mengungkap adanya persekongkolan tender. Ketika Tim 
Divestasi menanyakan tentang konfirmasi dari Essar, Goldman Sachs 
menjawab bahwa konfirmasi tersebut belum diterima.38 

Pada 9 Juni 2004 pukul 19.55 WIB (6.55 PM waktu Singapura), 
Nick Froude (salah seorang staf Equinox) mengirimkan e-mail kepada 

37 Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004, hal. 67.

38 Keterangan dari anggota Tim Divestasi Evita Maryanti Tagor dalam Putusan No. 07/KPPU-
L/2004.
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Frontline yang pada intinya menyatakan belum adanya kesepakatan 
mengenai harga VLCC dengan melampirkan draf Sale and Purchase 
Agreement (SPA) penawaran kedua. Kemudian, di hari yang sama, 
sekitar pukul 21.00, Equinox mengirimkan penawaran ketiga dari 
Frontline senilai US$ 184 juta, sehingga merubah posisi Frontline 
menjadi tertinggi baik dari sisi harga dan total skor. Kemudian dalam 
rapat tanggal 10 Juni 2004,39 Goldman Sachs menyatakan Frontline 
sebagai pemenang tender. Pada kesempatan itu, Direktur Pertamina 
menanyakan kemungkinan memberikan kesempatan yang sama kepada 
Essar dan OSG untuk memasukkan penawaran ketiga. Namun hal 
tersebut “ditolak” oleh Goldman Sachs dengan alasan bahwa apabila 
hal tersebut dilakukan, maka tidak cukup waktu untuk menyelesaikan 
tender sampai dengan Juni 2004.40 Dalam hal ini, Goldman Sachs 
telah menetapkan standar ganda. Alasan tidak cukup waktu adalah 
tidak tepat karena ada rentang waktu dua hari antara penawaran kedua 
dan ketiga41 dari Frontline, sehingga dimungkinkan bagi Essar dan 
OSG untuk juga memasukkan penawaran ketiga. Pernyataan Goldman 
Sachs bahwa penawaran Frontline merupakan penawaran optimal 
yang dapat diterima Pertamina bertentangan dengan fakta bahwa nilai 
penawaran Frontline lebih rendah dari Essar dengan selisih US$ 8 juta 
pada penawaran pertama dan US$ 5,5 juta pada penawaran kedua. 
Ini artinya, penawaran pertama dan kedua Frontline tidak pernah 
sama atau melebihi penawaran Essar. Selisih harga penawaran yang 
hanya terpaut US$ 500 ribu membuat Tim Divestasi mengeluarkan 
pernyataan kemungkinan adanya kebocoran atas harga penawaran 
Essar. Tidak ada reaksi dari Pertamina atas kecurigaan tersebut, 
Pertamina tetap memutuskan Frontline sebagai pemenang tender 
divestasi VLCC berdasarkan penawaran ketiga Frontline.

Perkara tersebut oleh KPPU dianggap merupakan pelanggaran 
terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persekongkolan 
Tender. Sementara itu, dalam Penjelasannya dinyatakan, bahwa tender 
adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, 
untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Jika 

39 Pada rapat tersebut, Goldman Sachs melaporkan hasil uji kemampuan Essar dengan 
melakukan pembicaraan dengan State Bank of India (selanjutnya SBI), yang isinya bid 
bond senilai US$ 10 juta dapat dicairkan dalam waktu 24 jam, tidak ada komitmen 
dari SBI untuk membantu pembayaran down payment Essar, dan Goldman Sachs 
melakukan konfirmasi atas syarat-syarat pencairan bid bond dari SBI. 

40 Ibid, hal. 69. 

41 Frontline memasukkan penawaran kedua pada 7 Juni 2004, sementara penawaran ketiga 
dimasukkan pada 9 Juni 2004.
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ditinjau secara sempit, maka tender divestasi VLCC tidak termasuk 
dalam cakupan pengertian tender, karena hal tersebut merupakan 
kegiatan penjualan barang dan bukan kegiatan tender pengadaan 
barang dan jasa.42 Tender divestasi VLCC juga tidak termasuk dalam 
ketentuan Keppres No. 80/2003,43 karena pelaksanaannya tidak 
menggunakan biaya APBN/APBD. Namun demikian, Penjelasan Pasal 
22 tersebut tidak memberikan batasan dan tidak menjelaskan maksud 
pengadaan barang. Penafsiran yang luas istilah tender dalam perkara 
di atas memperlihatkan bahwa divestasi VLCC termasuk dalam 
kategori tender, dimana Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 
memberikankan batasan luas tentang istilah tender. 

3. Putusan KPPu no. 15/KPPu-L/2007 tentang Lelang 
Pembangunan mall di Kota Prabumulih Tahun 2006 

Perkara bermula dari adanya lelang pembangunan Mall di Kota 
Prabumulih tahun 2006, yang melibatkan PT Prabu Makmur selaku 
Terlapor I, PT Sungai Musi Perdana (PT. SMP) selaku Terlapor II, PT 
Putra Prabu selaku Terlapor III, PT Makassar Putra Perkasa (PT. MPP) 
selaku Terlapor IV, PT Alexindo Sekawan selaku Terlapor V, PT Lematang 
Sentana selaku Terlapor VI dan Ketua Panitia Lelang Barang/Jasa 
Pembangunan Mall Kota Prabumulih selaku Terlapor VII. KPPU kemudian 
mengadakan pemeriksaan, di mana berdasarkan pemeriksaan tersebut 
ditemukan bahwa sebelum diadakannya pelelangan, Terlapor I dengan 
pemiliknya Ferry Soelisthio merupakan satu-satunya peserta lelang 
yang melakukan pemaparan/presentasi kepada Plt. Walikota terkait 
dengan rencananya untuk pembangunan Mall. Berdasarkan saran dari 
Terlapor VII yang mengacu pada ketentuan PP No. 06 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Terlapor I diminta 
untuk mencari perusahaan lainnya sebagai peserta pendamping agar 
jumlah peserta yang mendaftar dapat memenuhi persyaratan yang sah, 
yaitu minimal 5 (lima) perusahaan yang mendaftar. Untuk keperluan 
tersebut, Terlapor I kemudian memasukkan ketiga perusahaannya, yaitu 
Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Selain ketiga perusahaannya, 
Terlapor I juga memasukkan Terlapor V dan Terlapor VI untuk menjadi 
peserta lelang. Ferry Soelisthio juga sudah menjual rencana kios-kios 

42 Penjelasan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 memberi definisi mengenai tender, sehingga 
ruang lingkupnya terikat dalam definisi dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. 
Penjelasan pasal tersebut tidak memberikan batasan dan tidak menjelaskan maksud 
pengadaan barang.

43 Goldman Sachs: Pengambil Keputusan Ada di Pertamina: http://www.hukumonline.com/
detail.asp?id=12517&cl=berita.. Diakses 14 Desember 2008. 
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kepada para pedagang dari Prabumulih maupun dari Palembang atas 
nama rekening Terlapor III. Tindakan ini merupakan tindakan yang 
memastikan bahwa salah satu perusahaan milik Ferry Soelistiho 
adalah pemenang dalam lelang tersebut. 

Dalam pemeriksaan, ditemukan juga bahwa Ferry Soelisthio meminta 
Freddy Effendy untuk mewakili Alex Suherman (Direktur PT. Alexindo 
Sekawan) dan Andy  mewakili Jusuf Chandra (Direktur dan Pemilik 
PT. Lematang Sentana) yang berperan sebagai pendamping PT. Prabu 
Makmur. Jusuf Chandra mengaku tidak pernah mengikuti lelang. 
Semua dokumen penawaran PT. Lematang Sentana sebagian ada 
yang dipalsukan, dan Alex Suherman juga pernah meminjam dokumen 
perusahaan tersebut yang berisi company profile, SBU, SIUP, dan 
dokumen lainnya. 

Pada 10 Oktober 2006, Panitia mengumumkan pelelangan umum 
dengan mengundang investor untuk mengikuti lelang pembangunan 
Mall.44 Terdapat tujuh perusahaan yang mendaftar dan mengambil 
dokumen, serta memasukkan dokumen penawaran, yaitu Terlapor 
I s/d Terlapor VI, dan PT Tiga Reka Persada (selanjutnya PT TRP). 
Lelang pertama ini gagal karena dari seluruh peserta tidak ada yang 
sah sehingga panitia mengusulkan kepada Walikota Prabumulih untuk 
diadakan pelelangan ulang. Pada 3 November 2006, panitia kembali 
mengumumkan lelang, dan tujuh perusahaan yang merupakan 
peserta yang sama dengan lelang pertama memasukkan dokumen 
penawaran.45 Tanggal 20 November 2006 dilakukan pembukaan 
penawaran terhadap 7 perusahaan yang telah memasukkan dokumen 
penawaran, yang hasilnya:

44 Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2006 s/d 
30 Oktober 2006. Tanggal 16 Oktober 2006 dilakukan aanwijzing dan dicatat dalam Berita 
Acara Penjelasan Pelelangan Nomor: 07/PANT.Mall/2006, dalam Putusan KPPU Nomor: 15/
KPPU-L/2007, hal. 7.

45 Pada lelang yang kedua, pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang dilakukan pada 
tanggal 6 November 2006 s/d 17 November 2006. Ibid, hal. 8.
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Tabel 2:
Penawaran Para Peserta Tender Prabumulih46

No Peserta Harga Penawaran (Rp) Kontribusi

1 PT MPP 78.234.424.000    600.000.000

2 PT SMP 90.138.260.000 3.000.000.000

3 PT Prabu Makmur 89.688.340.000 4.000.000.000

4 PT TRP 76.000.000.000 1.080.000.000

5 PT Lematang Sentana 85.463.500.000     570.000.000

6 PT Alexindo Sekawan 73.825.000.000     610.000.000

7 PT Putra Prabu 91.474.500.000  7.500.000.000

Pada pembukaan dokumen penawaran, surat penawaran dari PT Putra 
Prabu dan PT TRP nilai penawaran angka dengan huruf tidak sama.47 
Surat penawaran PT Putra Prabu kemudian dinyatakan tidak sah 
karena hal tersebut, padahal penawarannya memiliki nilai kontribusi 
terbesar dan tidak ada ketentuan dalam RKS yang menyatakan bahwa 
dalam pembukaan dokumen sudah dapat menggugurkan peserta. 
Selain itu, surat penawaran PT TRP tidak digugurkan, walaupun hal ini 
disebabkan karena adanya ketidaktelitian ketua panitia lelang dalam 
melihat dokumen penawaran dari PT TRP.48 Tindakan panitia lelang 
yang menggugurkan PT Putra Prabu menyebabkan terjadinya potensi 
kerugian pendapatan Pemerintah Kota Prabumulih sebesar 87,5 miliar 
rupiah yang berasal dari selisih kontribusi PT Putra Prabu dengan PT 
Prabu Makmur selama 25 tahun.

46 Ibid.

47 Beberapa hal tentang dokumen lelang adalah sebagai berikut: (1) harga penawaran harus 
ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf; (2) dalam hal angka dan huruf berbeda, maka 
yang digunakan adalah dalam huruf; (3) harga penawaran dalam tidak bisa diartikan/
bermakna, maka pada saat pembukaan penawaran ditulis “tidak jelas”; dan (4) dalam 
evaluasi penawaran tidak boleh digugurkan dan harga penawaran yang berlaku adalah harga 
penawaran terkoreksi. Ibid, hal. 7.

48 Adanya ketidaktelitian panitia lelang, membuat PT. TRP lolos ke tahap evaluasi administrasi. 
Empat peserta yang dinyatakan tidak lolos yaitu: (1) PT. TRP, dengan penjelasan tidak ada SPT/
PPh/PPN dan tidak melampirkan SBU; (2) Terlapor V, dengan penjelasan tidak ada laporan 
bulanan PPh/PPN dan tidak melampirkan SBU; (3) Terlapor IV, dengan penjelasan tidak ada 
NPWP, SPT/PPh/PPN dan tidak melampirkan SBU; (4) Terlapor VI, dengan penjelasan tidak 
ada SPT/PPh/PPN, SBU tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan, dan pengalaman 
pekerjaan tidak sesuai.
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Pada 21 November 2006, setelah dilakukan evaluasi dokumen 
terhadap enam peserta lelang, terdapat empat peserta yang dinyatakan 
tidak lolos evaluasi administrasi, yaitu PT TRP, PT Alexindo Sekawan, 
PT MPP, dan PT Lematang Sentana. Kemudian pada 28 November 
2006, panitia mengusulkan kepada Pengelola lelang pembangunan 
mall Kota Prabumulih untuk menetapkan pemenang sebagai berikut:

Tabel 3:
Penawaran Para Peserta Tender Prabumulih49

Usulan Peserta Harga 
Penawaran (Rp)

Harga Terkoreksi 
(Rp) Kontribusi

Calon 
Pemenang I

PT Prabu 
Makmur

89.688.340.000 90.014.371.000 4.000.000.000

Calon 
Pemenang II

PT SMP 90.138.260.000 90.483.097.000 3.000.000.000

Berdasarkan usulan tersebut, pada 30 November 2006, Panitia 
mengumumkan PT Prabu Makmur sebagai pemenang lelang pekerjaan 
pembangunan mall Kota Prabumulih. 

Dalam perkara di atas, Panitia melakukan lelang untuk memilih 
investor guna pembangunan Pasar Modern Prabumulih. Dalam 
hal ini, Pemda akan menyerahkan tanahnya kepada investor untuk 
didirikan mall di atasnya, dan pihak investor mendapatkan hak 
untuk menyewakan unit-unit mall tersebut, sementara Pemda akan 
menerima kontribusi setiap tahunnya selama 25 tahun. Melalui 
Keputusan Walikota Prabumulih Nomor: 367/KPTS/IV/2006 tanggal 
5 Oktober 2008 kemudian dibentuk Panitia Lelang Barang/Jasa 
Pembangunan Mall Kota Prabumulih.50 Berdasarkan Keputusan a 
quo, Panitia mengumumkan pelelangan umum tentang undangan 
kepada investor (penyedia barang/jasa) bidang arsitektur sub bidang 
gedung dan pabrik untuk mengikuti lelang pembangunan mall di kota 
Prabumulih.51 Pelelangan umum termasuk cakupan dasar tender 
dalam Pedoman Pasal 22. Tender ditujukan kepada investor untuk 
mengajukan penawaran harga dalam rangka pembangunan mall, yaitu 
untuk membangun mall dan mengoperasikannya dalam kurun waktu 

49 Putusan KPPU Nomor: 15/KPPU-L/2007, hal. 10.

50 Ibid., hal. 5-6.

51 Ibid., hal. 8.
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tertentu dengan memberikan kontribusi kepada Pemda selama kurun 
waktu tersebut. Sehingga dalam perkara a quo, tender adalah termasuk 
dalam pengertian tender untuk menyediakan jasa. Tender dibuktikan 
dengan adanya pengumuman lelang pembangunan mall oleh Panitia, 
dan adanya penawaran dari tujuh perusahaan yang mendaftar dan 
mengambil dokumen serta memasukkan dokumen penawaran, yaitu 
PT MPP, PT SMP, PT Prabu Makmur, PT TRP, PT Lematang Sentana, 
PT Alexindo Sekawan, dan PT Putra Prabu.  

Pasal 7 ayat (1) Keppres No. 80/2003 telah menetapkan secara 
limitatif ruang lingkup berlakunya keppres ini, antara lain adalah untuk 
pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya 
dibebankan pada APBN/APBD. Mengacu kepada pasal tersebut, maka 
tender pembangunan mall di Kota Prabumulih harus sesuai dengan 
ketentuan keppres tersebut. Dalam Keppres No. 80/2003 disebutkan 
bahwa sistem pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan metode 
pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, dan 
penunjukan langsung. Dalam Pedoman Pasal 22, selain metode-
metode tersebut, tender juga dapat dilakukan melalui tender terbuka 
dan tender terbatas. Dalam perkara a quo, tender dilakukan dengan 
metode pelelangan umum.52 

UNCTAD menyatakan bahwa tender kolusif pada dasarnya bersifat anti 
persaingan karena melanggar tujuan tender yang sesungguhnya, yaitu 
mendapatkan barang dan jasa dengan harga dan kondisi yang paling 
menguntungkan.53 Kondisi yang paling menguntungkan diperoleh bila 
penawaran tender dilakukan dengan secara efisien, efektif, terbuka dan 
bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif, dan akuntabel, bila tidak 
maka konspirasi atau persekongkolan dalam penawaran tender dapat 
terjadi. Hal ini sejalan dengan yang diatur dalam Pedoman Pasal 22, 
bahwa prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam tender 
adalah transparansi, penghargaan atas uang, kompetisi yang efektif 
dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas dan proses penilaian, 
serta non-diskriminatif.

Dalam pelaksanaan tender Mall Prabumulih, terdapat perlakuan 
diskriminatif oleh Panitia, yaitu dengan menyatakan tidak sah surat 
penawaran PT Putra Prabu karena adanya perbedaan nilai penawaran 

52 Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara 
terbuka dengan pengumuman secara luas, sekurang-kurangnya di satu surat kabar 
nasional dan/atau satu surat kabar provinsi.

53 Hansen., Op. Cit., hal. 314.
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dalam angka dan huruf, padahal surat penawaran PT TRP yang juga 
terdapat perbedaan nilai penawaran, namun tidak digugurkan.54 Selain 
itu, tidak ada ketentuan dalam RKS yang menyatakan bahwa dalam 
pembukaan dokumen sudah dapat menggugurkan peserta, Panitia 
menggugurkan PT Putra Prabu hanya berdasarkan kebiasaan.55 Tindakan 
panitia lelang yang menggugurkan PT Putra Prabu menyebabkan 
terjadinya potensi kerugian pendapatan Pemerintah Kota Prabumulih 
sebesar 87,5 miliar rupiah yang berasal dari selisih kontribusi PT Putra 
Prabu dengan PT Prabu Makmur selama 25 tahun.56 

Tujuan tender adalah untuk mendapatkan barang dan jasa dengan 
harga dan kondisi yang paling menguntungkan. Harga yang paling 
menguntungkan ini termasuk harga terendah atau harga tertinggi. 
Tender dalam perkara Prabumulih masuk dalam kedua harga tersebut, 
di mana penawaran yang paling menguntungkan (harga terbaik) 
dalam memborong suatu pekerjaan adalah penawaran terendah yang 
ditawarkan peserta tender, dan harga yang paling menguntungkan dalam 
kontribusi yang dapat diberikan adalah penawaran tertinggi.. Harga 
terbaik dapat diperoleh apabila ada persaingan dalam mengajukan 
penawaran harga oleh peserta tender. Namun dalam perkara a quo, 
tindakan Ferry Soelisthio yang memasukkan ketiga perusahaannya 
dan dua perusahaan lain dengan maksud untuk dapat memenuhi 
persyaratan sah jumlah peserta lelang sesuai dengan PP No. 6 Tahun 
2006, telah menghilangkan unsur persaingan dalam tender ini. Hal ini 
dilakukan atas dasar saran dari Panitia yang meminta Ferry Soelisthio 
untuk mencari pendamping agar syarat sah peserta tender dapat 
terpenuhi. Sehingga walaupun tender dilakukan dengan pelelangan 
umum, tetapi prinsip kompetisi dalam tender telah diabaikan.

54 Alasan yang dikemukakan Panitia Lelang tentang perilaku diskriminatif ini adalah karena 
adanya ketidaktelitian ketua panitia lelang dalam melihat dokumen penawaran dari PT. 
TRP, dalam Putusan KPPU No. 15/KPPU-L/2007, hal. 8.

55 Ibid. 

56 Ibid., hal. 17. 
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C. DAsAR HuKum PEnEnTuAn PERLuAsAn isTiLAH TEnDER

Dalam ketiga kasus di atas, KPPU telah memberikan penafsiran terhadap 
pengertian tender, sebagai berikut:

Tabel 4:
Pengertian istilah Tender dalam Putusan-putusan KPPu 

Putusan Indomobil Putusan VLCC Putusan Prabumulih

Tender adalah tawaran 
mengajukan harga meliputi 
tawaran untuk pembelian 
dan tawaran untuk 
penjualan. Yang dimaksud 
dengan tender penjualan 
adalah penawaran harga 
oleh peserta tender untuk 
suatu pekerjaan, barang 
dan atau jasa yang 
akan dijual, sementara 
tender pembelian adalah 
penawaran harga oleh 
peserta tender untuk suatu 
pekerjaan, barang dan atau 
pekerjaan yang akan dibeli. 
Cakupan ‘barang’ meliputi 
barang berwujud (tangible) 
dan barang tidak berwujud 
(intangible). 

Tender adalah tawaran 
mengajukan harga meliputi 
tawaran untuk pembelian 
atau tawaran untuk 
pengadaan suatu barang 
atau jasa, dan tawaran untuk 
penjualan suatu barang atau 
jasa. Sementara adanya 
tender dibuktikan dengan 
fakta bahwa Pertamina telah 
memberikan kesempatan 
kepada pihak-pihak 
tertentu untuk mengajukan 
penawaran harga dalam 
rangka membeli dua unit 
VLCC milik Pertamina.

Tender adalah 
tawaran mengajukan 
harga untuk untuk 
pembangunan 
mall dengan cara 
memilih investor yang 
memberikan nilai 
kontribusi tertinggi di 
Kota Prabumulih tahun 
2006. 

Cakupan pengertian tender dalam Penjelasan Pasal 22 hanya terbatas pada 
tender untuk memborong pekerjaan, pengadaan barang atau penyediaan 
jasa.57 Dalam perkara Indomobil, objek yang ditenderkan adalah saham dan 
convertible bonds, di mana hal tersebut bukan termasuk dalam pengertian 
tender, karena saham bukan merupakan barang dan atau jasa. Adapun 
dalam perkara VLCC objek yang ditenderkan adalah divestasi/penjualan 
dua kapal VLCC milik Pertamina. Sementara itu, objek yang ditenderkan 
dalam perkara Prabumulih adalah pembangunan mall di kota Prabumulih. 
Keseluruhan penjualan dan/atau pembelian objek di atas, dilakukan dengan 
cara tender  dan/atau pelelangan umum. 

57 Putusan No. 001/KPPU/Pdt.P/2002/PN.Jkt.Bar. Lihat juga A.M. Tri Anggraini, Op. Cit., hal. 
19-20.
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Cakupan pengertian tender menurut Penjelasan Pasal 22 hanya terbatas pada 
tender untuk memborong pekerjaan, pengadaan barang atau penyediaan 
jasa, di mana yang menjadi pemenang adalah peserta yang mengajukan 
penawaran terendah, bukan penawaran tertinggi seperti pada perkara 
Indomobil dan divestasi VLCC.58 Pengertian tersebut berbeda dengan 
pengertian tender menurut Penjelasan Pasal 22. Adanya perbedaan ini yang 
membuat sebagian kalangan berpendapat bahwa KPPU tidak memiliki 
otoritas untuk melakukan pemeriksaan terhadap masalah tender penjualan 
saham, karena saham bukan merupakan barang dan atau jasa.59 

Dalam putusan perkara Indomobil, KPPU telah memperluas pengertian 
tender dengan mempertimbangkan bahwa tawaran mengajukan harga 
meliputi tawaran untuk pembelian dan tawaran untuk penjualan, di mana 
cakupan ‘barang’ meliputi barang berwujud (tangible) dan barang tidak 
berwujud (intangible). Barang berwujud terbagi dua, yaitu barang bergerak 
dan barang tidak bergerak. Tender penjualan tidak ada kesepakatan harga 
antara penjual dengan pembeli. Penentuan harga dalam tender penjualan 
berdasarkan harga tertinggi yang ditawarkan oleh pembeli.60 Demikian pula 
dalam putusan VLCC. 

Banyak pihak yang tidak dapat menerima perluasan cakupan tender ini.61 
Hal ini disebabkan adanya alur pemikiran legalistik atau positivisme. Dalam 
alur pemikiran legalistik, hukum adalah “what the law is, but not what the 
law should be”. Legalisme membuat peraturan menjadi ‘berhala’ di mana 
kebenaran dan keadilan hanya dinilai dari perspektif legal formal saja. 

Putusan Indomobil telah menjadi pijakan kuat bagi KPPU dalam menyatakan 
pengertian tender untuk putusan-putusan KPPU selanjutnya yang berkaitan 
dengan persekongkolan tender. Kemudian pada tahun 2004, KPPU 
mengeluarkan Pedoman Pasal 22 yang bertujuan untuk memperjelas 
pengertian persekongkolan dalam tender sebagaimana dalam Pasal 22 UU 
No. 5 Tahun 1999, serta menjabarkan persekongkolan dalam tender yang 
dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Diharapkan pedoman 
ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang persekongkolan 
tender kepada pelaku usaha, dan memberikan berbagai contoh praktik 
persekongkolan tender.

58 Putusan No. 001/KPPU/Pdt.P/2002/PN.Jkt.Bar. Lihat juga A.M.Tri Anggraini, Op. Cit., hal. 
19-20.

59 A. M. Tri Anggraini, Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999, Op., Cit, hal.  540.

60 Bandingkan dengan definisi “perjanjian jual beli”, di mana adanya perjanjian jual beli diawali 
dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga objek yang diperjualbelikan.

61 Sinaga, op. cit.
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Dalam Pedoman Pasal 22, KPPU menggunakan frasa ‘persekongkolan 
dalam tender’ bukan ‘persekongkolan tender’. Pencantuman kata ‘dalam’ 
tersebut memberikan penekanan bahwa KPPU bermaksud menegaskan 
persekongkolan yang dinilai melanggar Pasal 22 adalah persekongkolan yang 
terjadi di dalam proses tender. Maksud digunakannya istilah ‘persekongkolan 
dalam tender’ dapat diketahui dari pernyataan dalam Pedoman Pasal 22 
berikut: 

Persekongkolan dalam tender tersebut dapat terjadi melalui 
kesepakatan-kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis. 
Persekongkolan ini mencakup jangkauan perilaku yang luas, 
antara lain usaha produksi dan usaha distribusi, kegiatan 
asosiasi perdagangan, penetapan harga dan manipulasi 
lelang atau kolusi dalam tender (tender collusive) yang dapat 
terjadi melalui kesepakatan antar pelaku usaha, antar pemilik 
pekerjaan maupun antar kedua pihak tersebut... Persekongkolan 
tersebut dapat terjadi di setiap tahapan proses tender, mulai 
dari perencanaan dan pembuatan persyaratan oleh pelaksana 
atau panitia tender, penyesuaian dokumen tender antara peserta 
tender, hingga pengumuman tender.62

Terdapat tiga (3) terminologi berbeda untuk menjelaskan pengertian tender 
yaitu pemborongan, pengadaan, dan penyediaan, artinya dalam tender 
suatu pekerjaan meliputi pemborongan, pengadaan, dan penyediaan.63 
Dalam kamus hukum, tender adalah memborong pekerjaan/menyuruh pihak 
lain mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian 
pekerjaan, sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua 
belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan.64 Berdasarkan 
Keppres 80/2003, pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui empat 
metode, yaitu, pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, 
dan penunjukan langsung. Sedangkan untuk pengadaan jasa konsultansi, 
dilakukan dengan metode seleksi umum, seleksi terbatas, seleksi langsung, 
dan penunjukan langsung.65 

62  KPPU, Pedoman Pasal 22.

63 Yakub Adi Krisanto, Analisis Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan 
KPPU tentang Persekongkolan Tender, Loc. Cit.

64 KPPU, Guideline Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender: http://www.kppu.go.id/
docs/guidline/pedoman_guidline_tender2312004.pdf, 10 November 2008. Dalam kamus 
lain, tender juga diartikan sebagai (1) Sebuah penawaran resmi untuk memasok atau membeli 
barang atau jasa. (2) Di Inggris, istilah ini digunakan untuk menyebutkan isu Treasury Bill 
mingguan: http://.forex.co.id/Kamus/ketajaman-tender.htm, 10 November 2008

65 mQ Wisnu Aji, Mencermati Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah: http://www.
iman-nugraha.net/?p=126, 9 Juni 2008.
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Berdasarkan hal di atas, KPPU telah memperluas kata ‘tender’ dengan 
menyamakan pengertian tender dengan pengertian lelang. Pelelangan66 
adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa 
dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/
jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara 
tertentu yang ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara 
taat asas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik. Dalam sistem perundang-
undangan Indonesia,67 lelang digolongkan sebagai suatu cara penjualan 
khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual beli pada umumnya, oleh 
karena itu lelang diatur tersendiri dalam Vendu Reglement yang sifatnya 
lex specialis. Kekhususan lelang ini antara lain tampak pada sifatnya yang 
transparan dengan cara pembentukan harga yang kompetitif dan adanya 
ketentuan yang mengharuskan pelaksanaan lelang ini dipimpin oleh seorang 
pejabat umum, yaitu Pejabat Lelang yang independen dan profesional. 
Pengertian ini kemudian dijadikan bentuk operasional pelaksanaan Pasal 22 

66 Manfaaat lelang itu sendiri dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut penjual dan 
sudut pembeli. Dari sudut penjual, manfaat lelang antara lain yaitu: (1) mengurangi 
rasa kecurigaan/tuduhan kolusi dari masyarakat (dalam lelang inventaris pemerintah, 
BUMN/D) atau dari pemilik barang (dalam lelang eksekusi) karena penjualannya 
dilakukan secara terbuka untuk umum sehingga masyarakat dapat mengontrol 
pelaksanaannya; (2) menghindari kemungkinan adanya sengketa hukum; (3) 
penjualan lelang sangat efisien karena didahului dengan pengumuman sehingga 
peserta lelang dapat terkumpul pada saat hari lelang; (4) penjual akan mendapatkan 
pembayaran yang cepat karena pembayaran dalam lelang dilakukan secara tunai; 
(5) penjual mendapatkan harga jual yang optimal karena sifat penjualan lelang yang 
terbuka (transparan) dengan penawaran harga yang kompetitif. 

 Sedangkan dari sudut pembeli, manfaat lelang yaitu sebagai salah satu institusi pasar 
yang terpercaya dikarenakan penjualan lelang didukung oleh dokumen yang sah 
dan sistem lelang yang mengharuskan Pejabat Lelang meneliti lebih dulu mengenai 
keabsahan penjual dan barang yang akan dijual (legalitas subjek dan objek barang). 
Dalam hal barang yang dibeli adalah barang tidak bergerak berupa tanah, pembeli 
tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk membuat Akta Jual Beli ke 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akan tetapi dengan Risalah Lelang, pembeli 
dapat langsung ke Kantor Pertanahan setempat untuk melakukan proses balik nama. 
Hal tersebut karena Risalah Lelang merupakan akta otentik dan statusnya sama 
dengan akta Notaris. Dalam F. X. Ngadijarno dan Nunung Eko Laksito, Lelang: Teori 
dan Praktik (Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan 
dan Pelatihan Keuangan, 2008), hal.  37.

67 Ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan lelang di Indonesia 
berlandaskan kepada peraturan lelang yang terbit pada masa penjajahan (Hindia 
Belanda) yaitu Vendu Reglement (Peraturan Lelang) Ordonansi 28 Februari 1908 
Staatsblad 189 Tahun 1908, yang mulai berlaku tanggal 1 April 1908 kemudian 
diubah dengan Staatsblad 56 Tahun 1940 juncto Staatsblad 3 Tahun 1941..

Dengan demikian, Vendu Reglement dapat dikatakan sebagai landasan struktural 
atas keberadaan lelang di Indonesia. Dalam Rachmat Soemitro, Peraturan dan 
Istruksi Lelang, (Bandung: Eresco, 1987), hal. 1.
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UU No. 5 Tahun 1999 yang ada di lapangan,68 di mana tender mencakup 
tawaran mengajukan harga untuk:69

- Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.
- Mengadakan barang dan atau jasa.
- Membeli suatu barang dan atau jasa.
- Menjual suatu barang dan atau jasa.

KPPU menetapkan bahwa cakupan dasar penerapan Pasal 22 UU No. 5 
Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat 
dilakukan melalui tender terbuka, tender terbatas, pelelangan umum70, dan 
pelelangan terbatas,71 serta pemilihan langsung dan penunjukan langsung. 
KPPU berpendapat bahwa tender merupakan alat untuk mencapai tujuan 
pokok tender, yaitu memperoleh penawaran harga terendah atas barang 
dan jasa dengan kualitas terbaik dalam kegiatan tender pembelian dan atau 
memperoleh harga tertinggi dalam tender penjualan.

D. PEnuTuP

Istilah tender dalam implementasinya mengalami perkembangan tidak 
hanya mencakup pengertian tender yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 
22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Tender tidak hanya diartikan sebagai tawaran 
mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan 
barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. Hal ini tertuang dalam Pedoman 
Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999,  dimana istilah ‘tender’ disamakan 
dengan pengertian lelang. Berdasarkan contoh-contoh kasus yang dianalisis, 
maka persekongkolan tender tidak hanya terlihat secara fisik, melainkan juga 
meliputi penjualan saham, penjualan kapal, dan pemilihan investor untuk 
membangun suatu properti. Keppres No. 80/2003 telah mengatur prinsip-
prinsip dasar dalam pengadaan barang/jasa. 

68  KPPU, Draft Pedoman Pasal 22, loc. cit.

69  KPPU, Pedoman Pasal 22, op. cit., hal. 7.

70 Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara 
terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman 
resmi untuk penerangan umum, sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan 
memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Lihat: Indonesia, Keppres No. 80/2003, Pasal 17 
ayat (2).

71 Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, yaitu 
untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan 
dengan metoda pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas melalui media massa dan 
papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini 
mampu, guna memberikan kesempetan penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi 
kualifikasi. Ibid, Pasal 17 ayat (3).
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Sejalan dengan hal tersebut, KPPU telah menetapkan beberapa prinsip 
dasar dalam pelaksanaan tender, meliputi transparansi, penghargaan atas 
uang, kompetisi yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas, 
proses penilaian, serta non-diskriminatif. Adanya penyimpangan atau 
pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tender dalam proses tender merupakan 
indikasi adanya persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut dijadikan entry 
point bagi KPPU untuk menilai ada tidaknya persekongkolan dalam tender. 
Sesuai dengan Pasal 25 huruf b dan Pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 1999, 
merupakan jurisdiksi KPPU untuk menilai, membuktikan dan memutuskan 
ada tidaknya persekongkolan dalam suatu tender. Sebagai pelaksanaan 
dari UU Nomor 5 Tahun 1999 dan berdasarkan Pasal 35 huruf f undang-
undang tersebut, yang menyatakan, bahwa salah satu tugas KPPU adalah 
menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU Nomor 5 
Tahun 1999. Pedoman tersebut mengatur tentang perluasan istilah tender 
yang tidak hanya mencakup tender dalam Penjelasan Pasal 22 UU Nomor 
5 Tahun 1999, melainkan juga meliputi tawaran mengajukan harga untuk 
memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang dan/
atau jasa, membeli suatu barang dan/atau jasa, serta menjual suatu barang 
dan/atau jasa.
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ABsTRAK

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia 
merupakan salah satu penopang pertumbuhan yang menyangkut 
pemberdayaan sumber daya manusia. Oleh karena itu dengan adanya 
pelaksanaan UMKM di Indonesia maka    akan terciptanya peluang 
untuk penyediaan tenaga kerja, mengurangi penganguran dan akan 
mengurangi kemiskinan.    

Tujuan diterapkannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek 
monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat adalah terbukanya 
semua pasar bagi setiap calon pelaku usaha ataupun pengusaha, yang 
selanjutnya akan membuat jumlah pelaku usaha meningkat tajam di 
semua pasar. 

Dengan metode deskriptif analitis tulisan ini bertujuan untuk memberikan 
gambaran mengenai permasalahan prospek persaingan usaha dan 
kemiskinan di Indonesia.    
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BAB i
PEnDAHuLuAn

A.   LATAR BELAKAng

Apakah persaingan usaha yang sehat dan wajar dapat menciptakan 
lingkungan usaha yang kondusif?

Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan 
yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses 
produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang 
sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 
dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Sesungguhnya jika kita mengamati kinerja masyarakat pada berbagai kegiatan, 
kita menemukan bagaimana persaingan sangat berperan dalam memajukan 
kinerja yang ada. Sebagai contoh, tim sepakbola nasional Indonesia tidak 
pernah mengalami kemajuan sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang. 
Jika ditanyakan pada para pakar dan pecinta olah raga mengapa hal ini 
terjadi, jawabannya adalah karena kurangnya kompetisi di tanah air dan di 
luar negeri. Menciptakan kompetisi berarti menciptakan iklim persaingan. 

Beberapa hal dapat terjadi jika kita tidak memiliki pesaing, pertama, kita 
tidak mengetahui apakah kinerja kita sudah optimal. Tanpa pembanding, 
kita akan selalu berputar pada penilaian subjektif yang berakhir pada 
kesimpulan bahwa yang kita lakukan sudah merupakan hal yang terbaik. 
Dengan adanya pesaing, masing-masing pihak dapat mengukur kinerja 
dibandingkan dengan pesaingnya. Persaingan menciptakan rekor-rekor baru 
sebagai ukuran kinerja.

Ukuran kinerja pada usaha adalah produk yang dihasilkan, jasa pelayanan 
dan harga. Persaingan dalam dunia usaha dapat mendorong kinerja yang lebih 
baik. Indikator  yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja persaingan 
dari sisi produk adalah jumlah produk itu sendiri dan kualitas produk, dari 
sisi jasa pelayanan adalah peningkatan kualitas pelayanan jasa dan dengan 
persaingan usaha akan membawa harga turun ketingkat yang lebih rendah. 

Tindakan pemerintah sangat penting dalam meningkatkan dan melindungi 
UMKM. Terdapat banyak opsi kebijakan dalam mencapai suatu sasaran 
kebijakan. Bila membandingkan opsi-opsi ini, sangat penting mengukur 
pengaruhnya pada persaingan karena regulasi seringkali mempengaruhi 
sifat dan tingkat persaingan. Persaingan diantara pemasok UMKM sangat 
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menguntungkan karena hal ini akan meningkatkan inovasi dan pertumbuhan 
dalam jangka panjang dan membuat para pemasok UMKM menyediakan 
jenis barang dan jasa yang lebih beragam dengan harga yang lebih murah 
dan dengan berkembangnya para pemasok UMKM akan tercipta peluang 
peningkatan skala perusahaan pemasok UMKM dan penyediaan tenaga 
kerja/mengurangi pengangguran/mengurangi kemiskinan. Dengan persaingan 
usaha yang sehat kenyataannya akan tercipta lingkungan usaha yang 
kondusif.

B.  PERumusAn mAsALAH

1.   Apakah persaingan usaha yang sehat dan wajar dapat menciptakan 
lingkungan usaha yang kondusif?

2.  Apakah dampak persaingan usaha yang sehat dan wajar di pasar 
akan menghilangkanatau mengurangi tingkat konsentrasi ekonomi 
dan memperbesar pangsa pasar dari usaha mikro, kecil dan 
menengah (UMKM) ?

3.  Apakah persaingan usaha yang sehat dan wajar dapat meningkatkan 
skala ekonomi UMKM dan penanggulangan pengangguran/
kemiskinan? 

 C.  TuJuAn

Tulisan ini diharapkan dapat menjawab tantangan mengenai :

1. Upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk 
menciptakan iklim usaha yang kondusif

2. Meningkatkan perekonomian nasional yang efisien dan 
mensejahterakan rakyat

  

D.  KEgunAAn

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai upaya 
pemerintah dalam mengembangkan untuk menciptakan lingkungan usaha 
yang kondusif dan menghilangkan atau mengurangi tingkat konsentrasi 
yang dominan dipasar secara tidak sehat dan memacu dan memperbesar 
pangsa pasar usaha UMKM sehingga dapat meningkatkan skala UMKM dan 
penanggulangan pengangguran/kemiskinan.

E.  sisTimATiKA PEnuLisAn

Bab i.  Pendahuluan
Terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan, 
Kegunaan dan Sistimatika Penulisan
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Bab ii. Kerangka Teori dan metode Penelitian
Terdiri dari 3 pokok bahasan : Nilai-nilai persaingan usaha 
yang sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat. Pemberlakuan Undang-Undang UMKM dan Metode 
Penelitian

Bab iii. Pembahasan 
Terdiri dari 3 pokok bahasan yaitu : Pentingnya Persaingan 
Usaha, Dampak Implementasi UU No.5/1999, Pengurangan 
Tingkat Konsentrasi Ekonomi dan Peningkatan Pangsa Pasar 
UMKM (kasus-kasus)

Bab iV. Penutup 
Terdiri dari Kesimpulan dan Saran
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BAB ii
KERAngKA TEoRi DAn mEToDE PEnELiTiAn

A. niLAi-niLAi PERsAingAn usAHA yAng sEHAT BERDAsARKAn 
unDAng-unDAng nomoR 5 TAHun 1999 TEnTAng LARAngAn 
PRAKTEK monoPoLi DAn PERsAingAn usAHA TiDAK sEHAT.

Persaingan adalah keadaan ketika organisasi berperang atau berlomba untuk 
mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan – seperti konsumen, pangsa 
pasar, peringkat survey, atau sumber daya yang dibutuhkan.

Mengingat kecenderungan pelaku usaha untuk selalu berupaya membatasi 
bahkan meniadakan persaingan, maka adanya suatu ketentuan yang efektif 
mengenai larangan praktek monopoli merupakan suatu prasyarat penting 
agar roda perekonomian dapat berjalan sebagaimana mestinya.

  Ekonomi pasar dianggap sebagai ekonomi yang paling tinggi efisiensinya 
diantara system ekonomi yang dikenal . Dalam system ekonomi pasar dituntut 
adanya persaingan yang dapat menjamin penyediaan terbaik kebutuhan 
konsumen . Persaingan mengakibatkan modal dan sumber daya lainnya 
digunakan di sector yang paling produktif. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menyebutkan secara tegas 
mengenai definisi persaingan usaha. Namun, dijelaskan bahwa tujuan 
persaingan usaha adalah alokasi optimal  semua factor produksi dan 
pemenuhan kebutuhan semua pihak dengan cara yang sebaik mungkin 
(Pasal 3 huruf d). Keadaan tersebut mengakibatkan optimum pareto, dimana 
pembagian barang dan/atau jasa berdasarkan upaya yang diberikan dan 
cadangan yang tersedia tidak dapat menguntungkan satu orangpun. 

Kata Pengantar UU No.5 Tahun 1999 huruf a mengatakan bahwa 
pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraaan 
rakyat, dan huruf b menyebutkan bahwa demokrasi  dalam bidang ekonomi 
menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara 
untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang/jasa, 
dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien. Dari penjelasan tersebut 
dapat disimpulkan nilai-nilai yang mendasari persaingan usaha adalah :

1. Iklim usaha yang sehat
2. Kesempatan usaha yang sama
3. Efektif
4. Efisien, dan
5. Kesejahteraan rakyat
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B.   PEmBERLAKuAn unDAng-unDAng umKm

Pada Bulan Juni tahun 2008 lalu, Undang-Undang UMKM ini sudah 
diselesaikan pembahasannya di Komisi VI DPR, Menneg Koperasi dan UKM 
Suryadharma Ali menambahkan  bahwa UU ini sebagai landasan hukum 
bagi para UKM.

Inti  dari  UU  ini  adalah   memberikan  kepastian hukum, mengatur 
kemitraan usaha antara pengusaha  besar  dan  kecil,  ketentuan  tentang  
UKM,  lembaga, perizinan usaha, sarana, informasi usaha, aspek promosi 
dagang dan fasilitasi pengembangan usaha dari pemerintah dan pemda, 
pembiayaan, kriteria UKM, penciptaan iklim usaha. 

 Dalam  pola  kemitraan,  sanksi  administratif  dan  pidana  sudah  
mengancam  bagi bagi usaha  besar  yang  melanggar. Usaha  besar  yang  
memiliki  atau  menguasai usaha mikro sebagai  mitra  usaha  dalam  
pelaksanaan kemitraan akan diberi pencabutan sanksi berupa pencabutan 
usaha dan denda Rp 10 miliar, sedangkan usaha menengah yang 
memiliki atau menguasai  usaha  mikro atau  usaha  kecil mitra usahanya 
apabila melanggar akan dicabut izin usahanya dan didenda Rp 5 miliar. 
Lebih  lanjut  mengenai  sanksi  administrasi  akan  diatur  oleh PP paling 
lambat 12 bulan setelah UU ini disahkan.

Kriteria   UMKM   yang   selama   ini   memiliki  pemahaman  yang   berbeda-
beda   sudah disamakan   pemahamannya   melalui   Undang-Undang   
UMKM.  Pertama  yang  termasuk  usaha  mikro yaitu memiliki kekayaan 
bersih paling banyak  Rp 50 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan 
tempat usaha, serta  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak 300 juta 
rupiah.

Kedua  usaha  kecil,  yaitu  memiliki  kekayaan bersih lebih dari Rp 50  
juta sampai paling banyak Rp 500 juta,  tidak  termasuk  tanah dan 
bangunan, dan penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta sampai Rp2 miliar. 
Ketiga,  usaha menengah,  memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta 
sampai Rp 10 miliar,  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan,  penjualan  
tahunan  lebih  dari  Rp  2,2 miliar sampai paling banyak Rp 50 miliar..

C.  mEToDE PEnELiTiAn

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) 
yaitu metode yang memiliki kegiatan mengumpulkan data sekunder (bahan 
pustaka). Dalam penulisan ini penulis menggunakan alat pengumpulan 
data yang berupa peraturan perundang-undangan , buku cetak, artikel dan 
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dokumen terkait lainnya tentang persaingan usaha, usaha mikro, kecil dan 
menengah serta kemiskinan.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian yang dilakukan di dalam penulisan ini 
memiliki sifat deskriptif. Dengan sifat penelitian tersebut diharapkan dapat 
memberikan gambaran mengenai permasalahan prospek persaingan usaha 
dan kemiskinan di Indonesia.

Dalam pengolahan dan analisa data penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif yaitu metode yang akan menghasilkan tulisan dalam bentuk 
deskriptif-analitis.
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BAB iii
PEmBAHAsAn

A. PEnTingnyA PERsAingAn usAHA

Banyak alasan mendasar di balik perlunya persaingan usaha yang sehat dan 
wajar. Pertama, keterbatasan sumber daya produksi (SDP). Karena sumber 
daya terbatas, diperlukan mekanisme untuk menentukan siapa yang berhak 
mengelola dan menikmati SDP yang ada. Persaingan pasar yang sehat 
dan wajar, yang berarti tidak ada distorsi harga dan hambatan-hambatan 
yang direkayasa lainnya, mendorong SDP bebas mengalir ke sektor paling 
efisien. 

Kedua, persaingan usaha juga mendorong perusahaan memperbaiki 
produktivitasnya dan mendorong inovasi sehingga tersedia barang dan jasa 
dengan harga lebih murah, mutu lebih baik, serta pilihan lebih luas bagi 
konsumen. 

 Ketiga, proses persaingan usaha dapat menyumbang penghapusan KKN 
karena persaingan usaha membuat sektor swasta dan hubungan antara 
penguasa-pengusaha menjadi lebih transparan dan accountable. 

Keempat, persaingan usaha dapat mengurangi anggaran pemerintah 
untuk regulasi sehingga anggaran pemerintah dapat lebih diarahkan bagi 
pengentasan masyarakat dari kemiskinan. 

Kelima, persaingan usaha di pasar akan menghilangkan/mengurangi tingkat 
konsentrasi ekonomi dan memperbesar pangsa pasar dari usaha mikro, 
kecil dan menengah (UMKM). Keenam, persaingan usaha mengurangi biaya 
ekonomi tinggi.

Menurut Aswicahyono (2004 dalam Tambunan 2009), persaingan usaha 
yang sehat di pasar tidak dapat muncul begitu saja tanpa kebijakan persaingan 
yang baik. Secara positif, kebijakan persaingan itu harus meningkatkan 
persaingan di tingkat lokal dan nasional. Secara negatif, kebijakan itu harus 
mencegah kebijakan atau perilaku yang menghambat persaingan.

Dalam merancang dan menerapkan kebijakan persaingan itu beberapa 
prinsip dasar perlu diperhatikan. Pertama, kebijakan persaingan harus 
bersifat nondiskriminatif terhadap pelaku bisnis, baik pelaku bisnis asing 
maupun domestik. 
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Kebijakan persaingan berdasar hal-hal yang tidak terkait dengan efisiensi 
hanya memberi perlindungan pada perusahaan yang tidak efisien. Kebijakan 
persaingan ditujukan untuk melindungi persaingan bukan melindungi 
pengusaha dari pesaing. Kedua, kebijakan persaingan harus bersifat 
komprehensif. 

Pengalaman sebelum krisis menunjukkan, liberalisasi yang tidak komprehensif 
telah menyebabkan ekonomi Indonesia rentan terhadap krisis. Agar 
komprehensif, kebijakan persaingan harus meliputi: kebijakan persaingan di 
pasar barang, jasa, maupun faktor produksi.

Selain itu, diperlukan juga kebijakan dan lembaga yang melindungi proses 
persaingan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi persaingan, 
baik persaingan antarprodusen (swasta, BUMN, koperasi, PMA), persaingan 
antara produsen dan konsumen (lembaga perlindungan konsumen), maupun 
persaingan antar konsumen. Kebijakan persaingan itu dilindungi kerangka 
hukum dan penegakan hukum yang tidak diskriminatif, efisien, dan efektif.

B.  DAmPAK imPLEmEnTAsi uu no.5/1999

Dampak positif langsung dari implementasi Undang-undang nomor 5 tahun 
1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 
adalah terbukanya semua pasar bagi setiap calon pelaku usaha/pengusaha, 
yang selanjutnya akan membuat jumlah pelaku usaha meningkat tajam di 
semua pasar tersebut, ceteris paribus, faktor-faktor berpengaruh lainnya 
tetap tidak berubah (Gambar 1). 

Bertambahnya pelaku usaha atau jumlah kenaikan pelaku usaha akan 
berbeda menurut keberadaan pasar/ kegiatan ekonomi, karena faktor-faktor 
yang mempengaruhi tumbuhnya pelaku usaha atau pasar juga berbeda 
antar pasar. Faktor-faktor berpengaruh yang dimaksud itu antara lain adalah 
banyaknya pembeli (yang ditentukan antara lain oleh sifat/jenis dari produk 
yang diperdagangkan), dan besarnya modal yang dibutuhkan dan keberadaan 
sumber-sumber modal. 

Tambunan (2009) mengemukakan bahwa di Indonesia, pada umumnya, 
seorang pengusaha di industri manufaktur akan lebih mudah mendapatkan 
kredit perbankan dibandingkan rekannya di pertanian. Jika modal merupakan 
hambatan utama untuk membuka suatu usaha selama ini di Indonesia, 
maka hipotesisnya adalah bahwa dengan diberlakunya UU no.5 itu, 
kemungkinan penambahan pelaku usaha di industri manufaktur akan lebih 
besar dibandingkan di sektor pertanian.
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Semakin banyaknya jumlah pemain di suatu pasar, bukan saja pengusaha-
pengusaha nasional tetapi juga pengusaha-pengusaha asing seperti 
perusahaan-perusahaan berbasis penanaman modal asing (PMA) dengan 
sendirinya akan membuat persaingan semakin ketat dan kompleks antar 
sesama pelaku di pasar tersebut. 

Makin ketat dan kompleknya persaingan yang terjadi, kemungkinan 
berakibat, setiap perusahaan berharap untuk mengalahkan pesaingnya 
atau untuk dapat meningkatkan pangsa pasarnya, atau paling tidak untuk 
bisa bertahan. Persaingan akan terjadi tidak hanya dalam harga tetapi 
juga kualitas, pemasaran, dan pelayanan. Persaingan yang ketat seperti ini 
memaksa setiap perusahaan yang terlibat berupaya untuk meningkatkan 
efisiensi, produktivitas, dan kualitas produknya.

gambar 1: Kerangka Teori mengenai Hubungan  
antara Persaingan usaha dan Kemiskinan
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Kunci keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan berusaha yang berdaya 
saing, adalah mencapai produktivitas yang tinggi, dengan menitik beratkan 
terhadap adanya harapan yang besar akan prestasi  pemilik, pengelola 
maupun karyawannya dengan menghargai pribadi masing-masing, saling 
percaya dan memperlakukan karyawan sebagai orang dewasa.

Faktor produktivitas merupakan salah satu kunci untuk kelangsungan hidup 
perusahaan. Walaupun berbagai teknologi baru memainkan peranan penting 
dalam peningkatan produktivitas pada sebagian sistem operasi produksi 
perusahaan, kebanyakan pengamat masih memandang cara memperlakukan 
manusia pada sistem operasi produksi merupakan kunci menuju peningkatan 
produktivitas.

Jika di dalam teori Darwin dipercaya bahwa kehidupan manusia dan makluk 
hidup lainnya didasarkan pada suatu proses seleksi alam, yang pada akhirnya 
hanya menghasilkan makluk-makluk hidup yang paling kuat, sedangkan 
yang lemah akan tersingkirkan (punah), maka di dalam persaingan bebas di 
suatu pasar, dapat dikatakan bahwa ‘seleksi alam’ (atau mungkin lebih tepat 
dikatakan seleksi pasar) juga berlaku. 

Hanya perusahaan-perusahaan yang paling efisien, paling produktif, 
menghasilkan produk paling murah atau dengan kualitas paling baik, paling 
agresif dalam promosi dan pemasaran, paling baik dalam sistem distribusinya, 
dan paling unggul dalam aspek-aspek lainnya yang sangat menentukan 
kemampuan suatu perusahaan untuk bertahan atau berkembang, yang bisa 
bertahan di pasar.

Jika di suatu pasar dengan persaingan bebas, jumlah perusahaan yang 
‘unggul’ lebih banyak daripada yang tidak unggul, maka jumlah perusahaan 
yang bisa bertahan di pasar tersebut lebih banyak daripada yang gugur. Contoh 
kasus, sejak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membongkar 
kartel terselubung di industri penerbangan, persaingan marak dan muncul 
perusahaan penerbangan baru, yang dengan sendirinya menaikkan jumlah 
kesempatan kerja. Bahkan efek multiplier-nya terhadap penambahan 
kesempatan kerja bisa lebih besar karena industri penerbangan mempunyai 
keterkaitan produksi dengan banyak industri/sektor lainnya, mulai dari 
industri makanan dan minuman hingga jasa-jasa lainnya. 

Sebaliknya, jika jumlah perusahaan yang terpaksa tutup lebih banyak daripada 
jumlah perusahaan yang bisa bertahan ditambah jumlah perusahaan yang 
baru masuk, maka jumlah perusahaan yang masih beroperasi berkurang. 
Bahkan persaingan ketat dalam kasus industri penerbangan tersebut di 
atas pada gilirannya bisa berimbas pada moda transportasi lain, akibat 
menurunnya harga tiket pesawat terbang. 



122

Persaingan Usaha, UMKM dan Kemiskinan

Ini berarti, di satu sisi, ada banyak, penambahan kesempatan kerja (di 
industri penerbangan), sedangkan, di sisi lain, ada pengurangan kesempatan 
kerja (di perusahaan-perusahaan transportasi non-pesawat terbang). Jika 
kasus yang terakhir ini memang yang terjadi, dengan jumlah rata-rata pekerja 
per perusahaan yang ada, maka dengan sendirinya jumlah pengangguran 
akan bertambah (jumlah jumlah kesempatan kerja akan berkurang), yang 
selanjutnya berarti jumlah orang miskin juga turut meningkat.

Kesimpulan secara teoritis dari uraian di atas tersebut adalah bahwa 
persaingan bebas dan sehat belum tentu mengurangi kemiskinan, bahkan 
bisa meningkatkan kemiskinan jika lebih banyak perusahaan yang kalah 
bersaing dibandingkan yang bertahan. 

Untuk mendapatkan efek positif dari penerapan  UU  No.5  tahun 1999 
tersebut terhadap pengurangan kemiskinan, maka penerapan UU tersebut 
harus dibarengi dengan pemberdayaan/ penguatan usaha-usaha yang lebih 
lemah, yang pada umumnya di Indonesia adalah usaha mikro, kecil dan 
menengah (UMKM).

Jadi manfaat dari persaingan memang masih pertanyaan. Sama seperti yang 
dikatakan oleh Aswicahyono (2004) bahwa masih ada keraguan dikalangan 
masyarakat, yaitu apakah persaingan pasar memberi lebih banyak manfaat 
daripada mudarat? Menurutnya, jika keraguan itu sirna, muncul pertanyaan 
berikut: prinsip-prinsip, instrumen dan institusi apa yang harus dikembangkan 
untuk menyehatkan iklim persaingan?

Sebagai tanggapan terhadap pengembangan untuk menyehatkan iklim 
persaingan, diberlakukan UU No.5 Tahun 1999. Pemberlakuan UU tersebut 
tentunya diharapkan akan mempengaruhi praktek perdagangan internal 
eksternal Indonesia sehingga mampu menciptakan iklim  usaha  dan 
persaingan yang semakin sehat dan meningkatkan efisiensi perekonomian 
dan mensejahterakan masyarakat. Namun dalam kenyataannya institusi yang 
ditugasi untuk menegakkan hukum persaingan usaha ini perlu didukung oleh 
berbagai pihak (stakeholders) termasuk masyarakat didalam menjalankan 
tugasnya dengan baik.   

Apakah dampak persaingan usaha yang sehat dan wajar di pasar akan 
menghilangkan atau mengurangi tingkat konsentrasi ekonomi dan 
memperbesar pangsa pasar dari usaha mikro, kecil dan menengah (umKm) 
?. Pengurangan Tingkat Konsentrasi Ekonomi Vs Peningkatan Pangsa Pasar 
umKm

Robert C. Rice (2000) mengemukakan bahwa salah satu yang secara teoritis 
dapat mempengaruhi daya saing UKM dibandingkan dengan Usaha besar 
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adalah praktek dagang illegal oleh perusahaan-perusahaan besar dapat 
juga berpengaruh negative bagi kemampuan UKM dan koperasi, yang tanpa 
factor ini akan berdaya saing/kompetitif, sehingga mereka dapat bertahan. 
Misalnya, para pembeli besar dapat saling berkolusi untuk menekan harga 
yang dibayarkan kepada UKM dan koperasi atau perusahaan-perusahaan 
besar dapat terlibat dalam suatu penetapan harga yang mematikan (predatory 
pricing)-bila sebuah UKM mulai memproduksi dan memasarkan suatu 
produk secara kompetitif, perusahaan-perusahaan yang lebih besar menjual 
produk-produknya di bawah harga untuk bersaing dan menyingkirkan UKM 
dari kancah bisnis.Seberapa umumkah perilaku ini dalam suatu subsector 
dan lokasi tertentu? Saat ini perilaku demikian sudah dilarang menurut 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tambunan (2009) mengemukakan bahwa perkembangan UMKM: Suatu 
Refleksi dari Iklim Persaingan Usaha? Mungkin perkembangan UMKM 
di Indonesia selama ini dapat digunakan sebagai suatu refleksi dari iklim 
persaingan yang berlaku di pasar dalam negeri selama ini. Data dari Badan 
Pusat Statistik menunjukkan bahwa selama era Orde Baru hingga sekarang, 
jumlah unit usaha dari kelompok UMKM tetap mendominasi jumlah unit 
usaha di Indonesia (Tabel 1) maupun jumlah kesempatan kerja. Pada tahun 
2006 usaha mikro dan kecil (UMK) mengerjakan 80.933.384 orang, atau 
sekitar 91,14 persen dari jumlah angkatan kerja yang bekerja. Jumlah ini 
meningkat dari 70.282.178 orang pada tahun 2003, atau laju pertumbuhan 
sebesar 15,15 persen. Sedangkan di usaha menengah (UM) dan usaha 
besar (UB), masing-masing, tercatat sebanyak 4.483.109 dan 3.388.462 
orang. Jumlah pekerja di UM dan UB tersebut, masing-masing, menurun 
dan meningkat dari  8.754.615 dan 438.198 orang (atau masing-masing 
dengan tingkat pertumbuhan -48,79 dan 673,27 persen) pada tahun 2003 
(Gambar 2 dan Gambar 3).

Tabel 1: Jumlah unit usaha menurut skala usaha  
di semua sektor: 1997-2006 (000 unit)*

Skala 
usaha

1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006

UMK 39.704,7 36.761,7 37.804,5 39.705,2 39.883,1 43.372,9 44.684,4 47.006,9 48.822,9

UM 60,5 51,9 51,8 78,8 80,97 87,4 93,04 95,9 106,7

UB 2,1 1,8 1,8 5,7 5,9 6,5 6,7 6,8 7,2

Total 39.767,3 36.815,4 37.858,1 39.789,7 39.969,97 43.466,8 44.784,14 47.109,6 48.936,8

Ketarangan: * UMK = usaha mikro dan kecil, UM = usaha menengah; UB = usaha besar.

Sumber: Tambunan (2008) (data dari Menegkop dan UKM & BPS)
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gambar 2: Kesempatan Kerja menurut skala usaha, 2003
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Sumber: lihat Tabel 1

gambar 3: Kesempatan Kerja menurut skala usaha, 2006
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Sumber: lihat Tabel 1 

Namun, perkembangan UMKM di Indonesia selama ini tidak tanpa tekanan 
berat, khususnya pada era Orde Baru, yakni pada masa persaingan pasar 
sangat tidak sehat, karena praktek-praktek monopoli dan oligopoli oleh 
sejumlah UB (umum disebut perusahaan-perusahaan konglomerat) di hampir 
semua sektor ekonomi masih sangat nyata.   

Tekanan berat yang dihadapi oleh UMKM, khususnya UMK, bukan saja dari 
sisi pasar output, yakni sulitnya memperluas pangsa pasar karena tidak 
mampu bersaing dengan UB, tetapi juga dari sisi pasar input, yaitu sulitnya 
mendapatkan kredit, teknologi dan sumber daya manusia (SDM) yang 
berkualitas. Tekanan dari dua sisi tersebut membuat tingkat produktivitas di 
UMKM selalu lebih rendah daripada di UB, 
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Iklim persaingan juga sangat mempengaruhi nilai penjualan atau omset dari 
suatu kelompok usaha. Hipotesisnya adalah bahwa semakin tidak sehat 
iklim persaingan pasar yang merugikan suatu kelompok usaha, semakin 
rendah jumlah penjualan/omset rata-rata per perusahaan dari kelompok 
usaha tersebut. 

Rendahnya produktivitas tentu membuat pendapatan pengusaha maupun 
pekerja di UMKM juga rendah. Sesuai prinsip ekonomi yang dianut oleh 
pengusaha/perusahaan yakni memaksimalkan keuntungan/ meminimalkan 
biaya, maka besar dan arah perubahan produktivitas akan mengikuti 
sepenuhnya besar dan arah perubahan upah/pendapatan riil; tentu dengan 
asumsi tidak ada distorsi pasar (mekanisme pasar berjalan sempurna). 
Sebaliknya, upah yang tinggi akan memberi suatu insentif bagi peningkatan 
produktivitas. Rendahnya produktivitas atau pendapatan tenaga kerja dan 
pengusaha di UMKM membuat kelompok usaha ini menjadi sumber kemiskinan 
bukan sumber kesejahteraan.

Memang sulit menemukan UMKM, terutama UMK di Indonesia yang 
menunjukkan kemajuan, yang dapat diukur dengan kondisi keuangan 
perusahaan atau keuangan keluarga pengusaha yang membaik, dibandingkan, 
misalnya, 10 tahun yang lalu. Beberapa contoh, pengrajin-pengrajin sepatu 
dan tahu di daerah Ciomas yang lokasinya dekat dengan kota Bogor, dan 
pengusaha-pengusaha logam di Kabupaten Tegal (Jawa Tengah) yang hingga 
saat ini tidak jauh berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Banyak dari mereka 
tetap berusaha namun mereka tetap miskin. Tentu dengan beberapa contoh 
ini tidak mengatakan tidak ada sama sekali UM, misalnya yang telah menjadi 
UK, atau UK menjadi UM; atau UK yang dulu hanya melayani pasar lokal, 
sekarang telah melakukan ekspor. Namun, kasus-kasus seperti ini bisa dihitung 
dengan jari. 

Memang, kondisi UMKM yang dijabarkan di atas itu tidak hanya disebabkan 
oleh iklim persaingan pasar yang tidak (belum) menguntungkan kelompok 
usaha tersebut. Banyak faktor lainnya yang turut berperan seperti sulitnya 
akses ke permodalan, teknologi, SDM, bahan baku yang terjangkau dengan 
kualitas yang baik, informasi pasar, dll. Namun, faktor-faktor lainnya tersebut 
juga tidak lepas dari pengaruh dari iklim persaingan yang berlaku. Di sisi 
lain, iklim persaingan yang baik, juga belum tentu membuat UMKM dapat 
berkembang dengan baik, karena sangat tergantung pada kemampuan 
kelompok usaha itu untuk bisa memanfaatkan peluang pasar yang semakin 
terbuka.
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Kasus Petani Jeruk

Salah satu masalah serius yang sering dihadapi para petani di Indonesia 
adalah sistem tata niaga yang merugikan mereka, dan salah satu atau 
bahkan penyebab utama terjadinya distorsi di dalam sistem tata niaga 
adalah adanya praktek-praktek monopoli di dalam sistem tersebut. Masalah 
ini juga dihadapi oleh petani-petani jeruk di Pontianak, Kalimantan, terutama 
pada era pemerintahan Soeharto, tepatnya sekitar awal dekade 90-an ketika 
diberlakukan tata niaga jeruk yang monopolistik oleh pemerintah. Setiap jeruk 
petani harus dijual kepada PT Bina Citra Mandiri (BCM), yang merupakan 
perusahaan milik Tommy Soeharto. Bukan cuma harga jeruk yang ditentukan 
PT BCM, tetapi kuota jeruk juga diberlakukan dengan sangat ketat.

Sistem monopoli dalam tata niaga ini melarang petani menjual jeruk hasil 
produksinya yang melimpah kepada pihak lain diluar PT BCM. Pedagang 
pengumpul hanya boleh menjual sekitar 10 persen dari total omsetnya. 
Ketentuan ini dengan sendirinya membuat pasokan di pasar sedikit, yang 
berakibat pada peningkatan harga jeruk yang signifikan dan yang mendapatkan 
keuntungan dari kenaikan harga tersebut hanyalah PT BCM.

Sistem tata niaga jeruk seperti itu menjadi suatu faktor disinsentif bagi 
petani untuk meneruskan atau meningkatkan produksinya. Bahkan sejak 
diterapkan kebijakan tata niaga itu, banyak petani jeruk di Pontianak (dan 
juga di daerah-daerah lainnya di Indonesia) membiarkan jeruk mereka 
membusuk dikebun. 

Dari pohon yang masih tersisa, Departemen Pertanian bekerjasama dengan 
Universitas Tanjungpura Pontianak serta berbagai instansi lainnya yang peduli 
mulai mengembangkan kembali jeruk Pontianak dengan bibit unggulan. 
Kini jeruk Pontianak perlahan lahan bangkit kembali dan petanipun mulai 
bergairah kembali menanam jeruk Pontianak. Hanya satu yang diinginkan 
petani, jangan ada lagi tata niaga jeruk yang terbukti telah menghancurkan 
jeruk Pontianak. (Kompas 16 mei 2005).

Contoh kasus ini jelas menunjukkan bahwa persaingan yang tidak sehat 
pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap sisi suplai/produksi, yang 
selanjutnya mengurangi kesempatakan kerja dan meningkatkan kemiskinan. 
Andaikata setiap petani jeruk mengerjakan rata-rata dua orang buruh tani, 
dapat dibayangkan berapa besarnya peningkatan kemiskinan di daerah-
daerah yang merupakan sentra-sentra perkebunan jeruk jika semua pemilik 
perkebunan jeruk menghentikan produksi mereka. Terkecuali jika mereka 
beralih ke komoditas-komoditas lainnya, maka dampak negatifnya bisa lebih 
kecil.
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Kasus sektor Penerbangan

Atas saran dan permintaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 
pemerintah melakukan pencabutan mandat kebijakan pengaturan tarif dari 
INACA dan kebijakan penetapan tarif penerbangan dikembalikan kepada 
pemerintah sesuai dengan Pasal 40 UU No.15 tahun 1992 tentang 
penerbangan. Kemudian pemerintah mengambil langkah konkrit, melalui 
Kepmenhub No.8 tahun 2002, pemerintah menghapus kebijakan tarif 
batas bawah kemudian disusul dengan Kepmenhub No.9 tahun 2002 
tentang kebijakan penetapan tarif batas atas. Kebijakan-kebijakan ini, di 
satu sisi, menghilangkan kartel terselubung yang terjadi selama itu di sektor 
penerbangan, dan, di sisi lain, secara implisit, membiarkan harga terbentuk 
sepenuhnya berdasarkan mekanisme pasar.

Pada periode jangka pendek, kebijakan-kebijakan pemerintah itu tentu 
berdampak positif terhadap volume kegiatan di sektor penerbangan karena 
memunculkan aneka maskapai penerbangan yang menawarkan layanan 
angkutan penumpang udara. Data Departemen perhubungan menunjukkan 
bahwa pada tahun 1996 jumlah perusahaan penerbangan nasional hanya 
ada enam maskapai. Dalam kurun waktu tujuh tahun jumlahnya meningkat 
pesat, yang pada tahun 2003 tercatat sebanyak 21 maskapai dengan 
perincian 16 pendatang baru dan 5 pemain lama. Jumlah penumpang pun 
tumbuh dengan pesat  dari rata-rata pertumbuhan 14 persen sebelumnya 
menjadi 26 persen. 

Penambahan jumlah perusahaan dan berarti juga volume produksi di suatu 
sektor dengan sendirinya menambah jumlah kesempatan kerja. Ini memang 
merupakan suatu reaksi logis dari suatu kebijakan yang membuka akses ke 
suatu pasar. Melihat kenyataan bahwa kegiatan penerbangan tidak berdiri 
sendiri, melainkan sektor itu mempunyai keterkaitan-keterkaitan bisnis 
dengan sektor-sektor ekonomi lainnya, ke depan (misalnya dengan sektor 
pariwisata dan transportasi darat) maupun ke belakang (misalnya dengan 
industri makanan dan minuman, industri pembuat pesawat terbang atau 
komponennya, perdagangan, dll.), maka dengan sendirinya efek totalnya 
atau umum disebut efek penggandaannya (yakni jumlah dari efek langsung/
awal dan efek tidak langsung lewat keterkaitan-keterkaitan bisnis seperti 
yang dimaksud tersebut) terhadap penambahan kesempatan kerja lebih 
besar daripada efek langsung-/awalnya. 

Pada periode jangka panjang, efek kesempatan kerja dari kebijakan-kebijakan 
pemerintah di sektor penerbangan tersebut bisa negatif, atau lebih kecil 
daripada efek jangka pendeknya, yang disebabkan oleh reaksi harga yang 
menurun di sektor penerbangan. Kebijakan-kebijakan tersebut membuat 
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terjadinya penurunan tarif tiket angkutan penerbangan yang sangat drastis 
dan terbentuknya strategi penentuan harga tiket yang bertingkat-tingkat 
(subclasses). Perubahan strategi penentuan harga tiket ini adalah suatu 
konsekwensi logis dari persaingan usaha yang sepenuhnya terbuka, karena 
strategi itu dianggap sebagai salah satu cara (bahkan sebagai satu-satunya 
cara jangka pendek yang harus dilakukan) agar bisa survive. Masuknya 
perusahaan penerbangan dengan biaya rendah, mendorong para pelaku 
lainnya di sektor tersebut untuk merekayasa ulang bisnisnya. Semua ini pada 
akhirnya memberikan pilihan produk dan harga yang lebih beragam bagi 
konsumen yang berarti juga memperluas pasar bagi industri penerbangan 
itu sendiri.

Namun demikian, strategis harga seperti ini yang membuat harga 
transportasi udara turun drastis pada gilirannya bisa berimbas negatif pada 
moda transportasi lainnya. Ini berarti, di satu sisi, ada banyak penambahan 
kesempatan kerja (di industri penerbangan), sedangkan, di sisi lain, terjadi 
pengurangan kesempatan kerja (di perusahaan-perusahaan transportasi non-
pesawat terbang). Jika kasus yang terakhir ini memang yang terjadi, dengan 
jumlah rata-rata pekerja per perusahaan yang ada dan efek penggandaan dari 
kegiatan-kegiatan transportasi udara lebih kecil dari pada transportasi nion-
udara (yakni laut dan darat), maka jumlah pengangguran akan bertambah 
(jumlah kesempatan kerja akan berkurang), yang selanjutnya berarti jumlah 
orang miskin juga turut meningkat.

Kasus Perdagangan Ritel

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor ekonomi di Indonesia yang 
sangat rawan terhadap praktek-praktek monopoli atau monopsoni, terutama 
di subsektor perdagangan ritel. Salah satu kasusnya adalah PT.Carrefour, 
yang pada tahun 2005 perusahaan tersebut dihadapkan oleh putusan 
perkara No.02/KPPU-L/2005 dari KPPU tentang pelanggarannya terhadap 
syarat-syarat perdagangan.

PT Carrefour melakukan hubungan usaha jual beli berbagai macam produk 
dengan banyak pemasok yang menggunakan sistem jual putus. Hubungan 
usaha tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis yang dinamakan 
National Contract, yang didalamnya memuat syarat-syarat jual beli (yang 
dapat dinegosiasikan dengan pemasok, antara lain: listing fee, fixed rebate, 
minus margin, term of payment, regular discount, common assortment 
cost, opening cost/new stor dan penalty).
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Banyak pemasok atas produk (makanan dan minuman dalam kemasan siap 
saji, kebutuhan sembilan bahan pokok serta produk segar, produk rumah 
tangga, dan elektronik) mengeluh bahwa syarat-syarat jual beli tersebut 
memberatkan, khususnya mengenai listing fee1 dan minus margin2, karena 
setiap tahunnya carrefour melakukan penambahan jenis item, menaikkan 
biaya dan persentase fee. Carrefour memiliki kekuatan tawar terhadap 
pemasok dalam menegosiasikan item dalam syarat-syarat jual beli dan 
menggunakan kekuatan tawarnya untuk menekan pemasok. Bentuk tekanan 
yang dilakukan antara lain berupa menahan pembayaran yang jatuh tempo, 
memutuskan secara sepihak untuk tidak menjual produk pemasok dengan 
tidak mengeluarkan perintah pembelian, dan mengurangi jumlah pemesanan 
jumlah produk pemasok.

Berdasarkan bukti memberlakukan minus margin tersebut mengakibatkan 
salah satu pemasok Carrefour menghentikan pasokannya kepada pesaing 
Carrefour yang menjual dengan harga lebih murah dibanding dengan harga 
jual di gerai Carrefour untuk produk yang sama. 

Keputusan KPPU No.02/KPPU-L/2005  menyatakan bahwa terlapor 
(Carrefour) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf 
a Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dan menghukum Carrefour membayar 
denda sebesar Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Memang bentuk atau pola persaingan yang terjadi hingga saat ini antara 
ritel modern dengan ritel tradisional sangat baik untuk digunakan sebagai 
penguji tingkat efektivitas dari pelaksanaan UU nomor 5 tahun 1999 tentang 
larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di lapangan. 
Alasan memilih kasus ritel, karena potensi persaingan tidak sehat dapat 
muncul dalam bentuk penyalahgunaan kekuatan pasar, antara lain, dalam 
bentuk syarat-syarat jual beli antara peritel dan pemasok seperti dalam kasus 
Carrefour tersebut.  

1 Listing fee menurut Carrefour adalah biaya pemasok untuk produk baru ke gerai Carrefour 
dan memiliki fungsi sebagai jaminan apabila barang tidak laku. Listing fee hanya ditetapkan 
sekali dan tidak dapat dikembalikan.

2 Minus margin adalah jaminan pemasok kepada Carrefour bahwa harga jual produk mereka 
adalah harga jual yang paling murah. Apabila Carrefour mendapatkan bukti tertulis bahwa 
pesaingnya dapat menjual produk yang sama dengan harga yang lebih rendah daripada 
harga pembelian Carrefour, maka Carrefour berhak meminta kompensasi dari pemasok 
sebesar selisih antara harga beli Carrefour dengan harga jual pesaingnya. Kompensasi 
diperoleh Carrefour dengan cara memberlakukan sanksi minus margin berupa pemotongan 
invoice pemasok, tanpa memberikan kesempatan kepada pemasok untuk membuktikan 
bahwa pemasok tidak melakukan diskriminasi harga jual.
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Secara teoritis, dapat dikatakan bahwa apabila persaingan yang terjadi di 
sektor ritel selama ini tidak sehat, maka jumlah pelaku ritel tradisional akan 
terus berkurang sedangkan jumlah pelaku ritel modern akan bertambah 
terus. Atau, jumlah omset atau rata-rata per unit usaha di kelompok pertama 
itu menurun sedangkan di kelompok kedua tersebut meningkat. Hipotesa 
ini tentu harus didasarkan pada asumsi bahwa faktor-faktor lain yang juga 
berpengaruh terhadap perubahan jumlah unit usaha (pedagang) atau omset 
di sektor tersebut, seperti misalnya modal, informasi pasar, teknologi, 
infrastruktur, dll. tetap, tidak berubah.

 Dalam beberapa tahun belakangan ini, pertumbuhan omset dari ritel modern 
sangat pesat melebihi pertumbuhan omset dari ritel tradisional, khususnya 
di Jakarta. Menurut Data Biro Perekonomian DKI Jakarta, pada tahun 
1985 terdapat 156 pasar tradisional versus hanya 42 ritel modern; tahun 
1995 perbandingannya 159: 249, dan pada tahun 2004 adalah 151:449. 
Menurut survei AC Nielsen (Hidayat, 2007), diantara beberapa bentuk ritel 
modern seperti supermarket, minimarket, pusat grosir, dan hipermarket, 
pertumbuhan paling cepat dialami oleh hipermarket. Tahun 2003 terdapat 
43 hipermarket beroperasi di Indonesia. Tahun 2005, sudah tercatat 83 
hipermarket di Indonesia. Sementara supermarket bertambah dari 896 unit 
pada tahun 2003 menjadi 961 unit pada tahun 2005.

sektor industri susu

Berdasarkan evaluasi dan kajian dampak dari kebijakan pemerintah (Direktorat 
Kebijakan Persaingan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2008) mengenai 
persaingan usaha dalam industri susu, pola pengembangan peternakan dan 
jalur distribusi susu sapi ditandai dengan adanya ketergantungan koperasi/
peternak terhadap industri pengolahan susu (IPS). Ketergantungan tersebut 
mengakibatkan IPS memiliki posisi dominan sehingga dapat menetapkan 
standar teknis dan kebijakan harga beli secara sepihak. 

Dari sisi koperasi/peternak,  banyak masalah hingga saat ini, yang dapat diduga 
(secara empiris belum terbukti) juga disebabkan oleh sistem ketergantungan 
tersebut. Pertama, walau ada peningkatan produktifitas namun tingkatnya 
masih relatif rendah, dan  secara agregat, pemilikan sapi perah per peternak 
masih di bawah ambang skala ekonomis. Kedua, tingkat kesesuaian mutu 
teknis masih rendah. Ketiga, pasokan maupun harga bahan pakan ternak 
serta konsentrat (yang secara finansial, kedua pos tersebut mendominasi 
struktur biaya usaha sapi perah).dalam kondisi tertentu relatif tidak stabil. 

Memang, kenaikan harga bahan baku susu internasional yang sering terjadi 
belakangan ini membuat permintaan dan harga beli susu domestik naik, 
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yang menguntungkan peternak. Namun kenaikan harga beli susu domestik 
belum berkesinambungan, jika dilihat dari sisi kesejahteraan peternak, karena 
masih sangat rentan dipengaruhi oleh harga bahan baku susu dunia.

Selama ini kekuatan tawar dari koperasi/peternak terhadap IPS masih lemah, 
dan beresiko besar terhadap kelangsungan peternak sapi perah dalam 
periode jangka panjang. Penguatan kekuatan tawar koperasi/peternak tentu 
akan menambah peningkatan pendapatan peternak jangka panjang, yang 
selanjutnya lewat kekerkaitan bisnis maupun konsumsi dengan sektor-sektor 
lainnya akan berdampak positif terhadap penambahan kesempatan kerja 
dan pengurangan kemiskinan
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BAB iV
KEsimPuLAn DAn sARAn

A. KEsimPuLAn 

1. Persaingan usaha yang sehat akan mendorong setiap pelaku usaha  
yang terlibat berupaya untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, 
dan kualitas produknya. Dengan demikian akan tercipta 
perekonomian yang efisien dan mensejahterakan masyarakat.

2. Faktor produktivitas merupakan salah satu kunci untuk kelangsungan 
hidup UMKM. Walaupun berbagai teknologi baru memainkan 
peranan penting dalam peningkatan produktivitas pada sebagian 
sistem operasi produksi perusahaan, kebanyakan pengamat masih 
memandang cara memperlakukan manusia pada sistem operasi 
produksi skala kecil maupun besar merupakan kunci menuju 
peningkatan produktivitas.

3. Persaingan usaha yang sehat akan mengurangi dan bahkan 
menghilangkan tingkat   konsentrasi ekonomi  dan memperbesar 
pangsa pasar bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

B. sARAn

1. Prinsip-prinsip, instrumen dan institusi lain yang berkaitan dengan 
penegakan dan pengimplementasian UU No.5 tahun 1999 harus 
dilibatkan dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya 
persaingan sehat dan pemberdayaan UMKM 

 2. Untuk mendapatkan efek positif dari penerapan  UU  No.5  tahun 
1999 tersebut terhadap pengurangan kemiskinan, maka penerapan 
UU tersebut harus dibarengi dengan pemberdayaan usaha-usaha 
yang relatif masih lemah, yaitu pada umumnya di Indonesia adalah 
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

3. Dominasi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang 
meliputi lebih dari 90 persen total jenis usaha harus didorong untuk 
keperluan konsumsi domestik. Program pengembangan teknologi 
dan pemanfaatan sumberdaya lokal mutlak diperlukan. Dalam 
hal ini, program kemitraan antara pelaku UMKM dan pemerintah  
maupun lembaga keuangan harus terus didorong. Kegiatan UMKM 
ini tidak saja berpotensi menyerap tenaga kerja, tetapi yang 
terpenting mengurangi kemiskinan
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ABsTRAK

Tindakan pelaku usaha yang curang membuat masalah perlindungan 
konsumen terkait dengan masalah larangan praktek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat. Termasuk dalam hal KPPU mengeluarkan 
putusan yang dipandang dalam putusannya memuat tentang kerugian 
konsumen, berdasarkan kewenangan KPPU tidak memiliki kewenangan 
untuk mengenakan ganti rugi kepada konsumen, walaupun berdasarkan 
Pasal 47 KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa 
tindakan administratif. Tindakan administratif yang dimaksud salah 
satunya berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf f UU No. 5 
Tahun 1999 bahwa tindakan administratif dapat berupa penetapan 
pembayaran ganti rugi”. Penjelasan dari ketentuan pasal tersebut 
dikatakan bahwa “ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan kepada 
pihak lain yang dirugikan”. Artinya adalah KPPU hanya berwenang 
untuk memberikan ganti rugi sepanjang pelaku usaha meminta akibat 
kerugian yang dideritanya akibat adanya persaingan usaha tidak sehat. 
Kerugian untuk konsumen pada umumnya KPPU tidak berwenang. 
Untuk itu diserahkan kepada lembaga lain yang memiliki kompetensi 
untuk menangani gugatan ganti rugi untuk konsumen. Hal tersebut 
sebagaimana tampak pada Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 tentang 
Temasek Group maupun Putusan tentang Kasus Liga Inggris (Astro). 

Adapun  masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: apakah putusan KPPU dapat dijadikan dasar gugatan kelompok 
(class action) di pengadilan ? dan bagaimanakah hubungan antara 
perlindungan konsumen dengan persaingan usaha ? 

Hasil dari analisa dan pembahasan dari punulisan ini, kesimpulan yang 
dapat diambil adalah: Putusan KPPU dapat dijadikan dasar  gugatan 
perwakilan kelompok (class action)  di Pengadilan dalam rangka 
menuntut ganti rugi atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh 
pelanggaran persaingan usaha sepanjang dalam pertimbangan dan 
putusan KPPU mencantumkan adanya bukti awal adanya kerugian 
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masyarakat (konsumen secara luas) dan memenuhi persyaratan 
umum untuk dilakukan gugatan perwakilan kelompok  (class action). 
Perlindungan konsumen dan persaingan usaha  merupakan dua hal 
yang saling berhubungan dan saling mendukung. Harga murah, kualitas 
terjamin dan pelayanan yang baik merupakan tiga hal yang fundamental 
bagi konsumen dan persaingan usaha. Persaingan usaha merupakan 
cara terbaik untuk menjamin kondisi tersebut.

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: meminta kepada lembaga peradilan di Indonesia 
untuk tidak ragu dan menerima gugatan perwakilan kelompok (class 
action) yang diajukan oleh perwakilan konsumen yang berasal dari 
putusan KPPU, agar Majelis Komisi dalam memutus perkara yang 
terdapat aspek kepentingan masyarakat (konsumen) sebaiknya 
merekomendasikan kepada lembaga lain yang lebih kompeten untuk 
menangani mengenai perlindungan konsumen dan perlunya dilakukan 
harmonisasi kelembagaan antara Lembaga Persaingan Usaha (KPPU) 
dengan Lembaga Perlindungan Konsumen. 
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BAB i
PEnDAHuLuAn

1.1  LATAR BELAKAng

Berkembangnya pembangunan nasional berimplikasi makin pesatnya 
pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan/jasa. Fenomena ini 
memberi dampak positif pada satu sisi, tetapi juga memberikan dampak 
negatif di sisi lain. Dampak positif diantaranya: tersedianya kebutuhan 
dalam jumlah yang mencukupi, mutu yang lebih baik dan banyaknya pilihan 
produk bagi konsumen. Pada sisi lain timbul dampak negatif antara lain dari 
pemakaian teknologi dan adanya perilaku bisnis yang timbul karena makin 
ketatnya persaingan. 

Perilaku bisnis didasarkan pada pemikiran yang paling mendasar yaitu, 
Pertama, para produsen atau pelaku usaha menerapkan prinsip ekonomi 
dimana senantiasa menekan biaya seminimal mungkin guna mendapatkan 
profit semaksimal mungkin, dan Kedua, persaingan yang semakin ketat 
sesama pelaku usaha mengarah kepada benturan kepentingan yang pada 
giliranya akan menimbulkan persaingan tidak sehat yang merugikan 
konsumen.

Prasasto Sudyatmiko seperti yang dikutip oleh Janus Sidabalok, 
mengemukakan empat contoh elemen yang mempengaruhi perilaku bisnis 
menjadi tidak sehat, yaitu: konglomerasi, kartel/trust, insider trading, dan 
persaingan tidak sehat/curang. 1 Timbulnya gejala konglomerasi, kartel dan 
insider trading merupakan konsekuensi dari ketatnya persaingan usaha. 
Bahkan, persaingan usaha yang ketat sampai melahirkan praktek-praktek 
curang di dalam berusaha, untuk memenangkan persaingan. Dinyatakan juga 
bahwa sekurang-kurangnya ada empat bentuk perbuatan yang lahir sebagai 
akibat dari tidak sehatnya praktek bisnis seperti di atas, yaitu menaikan 
harga, menurunkan mutu, dumping dan memalsukan produk. 

Empat praktek bisnis tersebut sangat merugikan hak-hak konsumen. Timbul 
Permasalahan, yakni posisi antara produsen/pelaku usaha dengan konsumen 
yang tidak seimbang. Pelaku usaha mayoritas berbentuk perusahaan yang 
terorganisir yang lebih mengerti akan produk yang dipasarkan, paham akan 
kondisi masyarakat konsumennya dan paham akan hukum-hukum yang 
terkait dengan keberadaan produknya. Pada sisi lain, konsumen mayoritas 

1 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 
2006, hal. 2.
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tidak terlalu mengerti tentang produk yang dikonsumsinya dan juga 
tidak memahami tentang apa yang harus dilakukan apabila produk yang 
dikonsumsinya tidak sesuai atau bahkan merugikan konsumen itu sendiri. 

Tindakan pelaku usaha yang curang tersebut membuat masalah perlindungan 
konsumen terkait dengan masalah larangan praktek monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya 
disebut UU No. 5/1999) tercantum bahwa: ”Tujuan pembentukan Undang-
Undang ini adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan 
efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat”. Sementara dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 huruf (e) ditegaskan bahwa 
”Perlindungan konsumen bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pelaku 
usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap 
yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha”. Terlihat bahwa tujuan 
kedua Undang-Undang tersebut saling melengkapi menuju satu tujuan yang 
sama yakni melindungi kepentingan umum yang dalam pengertian ini adalah 
konsumen dalam arti luas guna mencapai kesejahteraan rakyat. Rakyat 
harus dilindungi dari berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang mengarah pada 
kerugian secara umum.     

Sebagai salah satu contoh hubungan kedua Undang-Undang tersebut adalah 
dengan dikeluarkanya Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007 yang lebih 
dikenal dengan kasus Temasek. Putusan ini merupakan laporan adanya 
dugaan pelanggaran pasal 17 ayat (1), 25 ayat (1) huruf b dan Pasal 27 
huruf (a) UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi 
Seluler (Telkomsel) dan Kelompok Usaha Temasek Holdings. 

Implikasi dari struktur kepemilikan silang kelompok usaha Temasek, 
mengakibatkan price leadership dalam industri telekomunikasi seluler di 
Indonesia. PT. Telkomsel sebagai market leader di industri telekomunikasi 
seluler di Indonesia menetapkan kebijakan pentarifan jasa industri seluler 
secara eksesif. Dampaknya adalah PT. Telkomsel menikmati eksesif profit, 
sementara di sisi lain, konsumen seluler di Indonesia mengalami kerugian, 
karena harus membayar eksesif tarif.2  

Kepemilikan silang dari kelompok usaha Temasek ini sangat merugikan 
konsumen karena pasar dikuasai oleh satu pihak sehingga sangat merugikan 
konsumen. Adapun kerugian yang dapat dihitung oleh Majelis Komisi 
berkisar  Rp. 14,769 triliun (empat belas koma tujuh ratus enam puluh 

2 Sudaryatmo, Kebijakan Kompetisi dan Perlindungan Konsumen, www.ylki.or.id  
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sembilan triliun rupiah) sampai dengan Rp. 30,808 triliun (tiga puluh koma 
delapan ratus delapan triliun rupiah). Pada rekomendasi yang disampaikan 
oleh majelis kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan gugatan 
tuntutan ganti rugi yang dialami konsumen tersebut.

Atas dasar rekomendasi dan Putusan KPPU tersebut beberapa orang 
yang mengaku konsumen dari Telkomsel mengajukan gugatan perwakilan 
kelompok (class action) kepada Telkomsel di Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat, Tangerang dan Bekasi.  

Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok atau Class Action di Indonesia 
selama ini, masih menghadapi kendala karena belum adanya prosedur 
beracara di pengadilan. Dalam pelaksanaanya, praktisi hukum maupun 
penegak hukum di Indonesia, termasuk hakim memiliki pemahaman yang 
tidak sama tentang teknis dari penerapan prosedur ini. 

Gugatan class action (prosedur dalam gugatan perdata yang menyangkut hak 
sejumlah besar orang, namun diajukan oleh wakil kelompok yang terdiri dari 
sejumlah kecil orang) sudah sering terjadi, tetapi sampai saat ini belum ada 
yang putusannya berkekuatan hukum tetap (inkrach). Karena itu, sampai 
kini belum ada prosedur gugatan class action yang dapat digunakan sebagai 
acuan bagi pengadilan dan praktisi hukum untuk memeriksa gugatan baru, 
walaupun Mahkamah Agung dibawah pimpinan Bagir Manan mengeluarkan 
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 01 Tahun 2002 tentang Acara 
Gugatan Perwakilan Kelompok. 

Dewasa ini, banyaknya kasus class action yang diajukan oleh individu atau 
kelompok disebabkan oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah baik 
tingkat pusat dan daerah banyak merugikan masyarakat luas. Kemudian 
peristiwa-peristiwa, kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan pelanggaran 
hukum dan merugikan secara serentak atau sekaligus dan massal terhadap 
orang banyak (point b pembukaan Perma) dinilai sebuah tindakan melawan 
hukum yang diakibatkan oleh lalai (negligence) terhadap kewajibannya. 
Seiring dengan perkembangan zaman dan hadirnya berbagai produk hukum 
di Indonesia, berbagai upaya terus dilakukan oleh masyarakat Indonesia 
untuk mendapatkan keadilan yang disebabkan oleh sebuah kebijakan yang 
merugikan rakyat. Hal ini kemudian direspon sebagian individu, kelompok 
masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan cara 
melakukan class actions.   

Termasuk dalam hal KPPU mengeluarkan putusan yang dipandang dalam 
putusannya memuat tentang kerugian konsumen, berdasarkan kewenangan 
KPPU tidak memiliki kewenangan untuk mengenakan ganti rugi kepada 
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konsumen. Walaupun berdasarkan Pasal 47 KPPU memiliki kewenangan 
untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif.  Tindakan 
administratif yang dimaksud salah satunya berdasarkan ketentuan Pasal 
47 ayat (2) huruf f UU No. 5 Tahun 1999 bahwa tindakan administratif 
dapat berupa penetapan pembayaran ganti rugi”. Penjelasan dari ketentuan 
pasal tersebut dikatakan bahwa “ganti rugi diberikan kepada pelaku 
usaha dan kepada pihak lain yang dirugikan”. Artinya adalah KPPU hanya 
berwenang untuk memberikan ganti rugi sepanjang pelaku usaha meminta 
akibat kerugian yang dideritanya akibat adanya persaingan usaha tidak 
sehat. Kerugian untuk konsumen pada umumnya KPPU tidak berwenang. 
Untuk itu diserahkan kepada lembaga lain yang memiliki kompetensi untuk 
menangani gugatan ganti rugi untuk konsumen. Hal tersebut sebagaimana 
tampak pada Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 di atas.  Pertanyaan yang 
timbul adalah dapat atau tidaknya putusan KPPU dijadikan dasar gugatan 
perwakilan kelompok (class action) untuk menuntut ganti rugi atas kerugian 
konsumen yang disebabkan oleh pelanggaran persaingan usaha. 

1.2   RumusAn mAsALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka masalah yang akan dikaji 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan KPPU dapat dijadikan dasar gugatan kelompok 
(class action) di pengadilan ?

2. Bagimanakah hubungan antara perlindungan konsumen dengan 
persaingan usaha ? 

1.3  TuJuAn PEnuLisAn

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1.  Untuk mengetahui dan menganalisis putusan KPPU dapat dijadikan 
dasar gugatan kelompok (class action) di pengadilan  atau tidak.  

2.   Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara perlindungan 
konsumen dengan persaingan usaha dalam konteks terjadinya 
pelanggaran terhadap persaingan usaha.

1.4  mAnfAAT PEnuLisAn  

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1.  Secara teoritis: dapat dijadikan sebagai wacana pengembangan 
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keilmuan dan wawasan  mengenai keputusan  KPPU yang dijadikan 
dasar dalam gugatan class action di pengadilan. 

2.  Secara praktis dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi KPPU 
dalam mengatasi masalah-masalah baik dalam hal kelembagaan 
maupun dalam penanganan  perkara yang ada dampaknya terhadap 
kerugian konsumen. 

1.5  sisTEmATiKA PEnuLisAn 

Tulisan ini terdiri dari 4 Bab. Bab I: Pendahuluan, berisi tentang latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan 
sistematika penulisan. Bab II tentang Tinjauan Literatur/Kerangka Teori dan 
Metode Penulisan, berisi tentang Teori class action, penyelesaian sengketa 
dan hubungan antar kelembagaan. Bab III berisi pembahasan hasil penelitian 
yang berisi: Analisis terhadap Keputusan KPPU yang dijadikan dasar gugatan 
kelompok (class action) di pengadilan, hubungan antara Hukum Persaingan 
Usaha dengan Perlindungan Konsumen dalam hal terjadi pelanggaran 
terhadap kerugian konsumen.  
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BAB ii
TinJAuAn LiTERATuR/KERAngKA TEoRi DAn 

mEToDE PEnELiTiAn 

2.1  PEngERTiAn CLass aCTion

Ada beberapa definisi yang mencoba menjelaskan class action, baik dari 
terminologi kamus hukum, Peraturan Perundang-undangan maupun dari ahli 
hukum. 

Meriam Webster Colegiate Dictionary dalam Meriam Webster Colegiate 
Dictionary edisi ke-10 Tahun 1994 disebutkan yang dimaksud class action: 
a legal action under taken by one or more plaintiffs on behalf of themselves 
and all other persons havings an identical interest in alleged wrong.

Black’s law dictionary, Class action adalah sekelompok besar orang yang 
berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dapat menuntut atau 
dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa perlu menyebut satu 
peristiwa satu anggota yang diwakili. Glorilier Multi Media Encyclopedia, 
class action adalah gugatan yang diajukan oleh seseorang atau lebih anggota 
kelompok masyarakat mewakili seluruh anggota kelompok masyarakat.

Menurut UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup , 
yang dimaksud class action adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk 
bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas 
dasar kesamaan Permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan 
karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 
46 ayat (1) dinyatakan: “Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat 
dilakukan oleh: a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang 
bersangkutan; b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan 
yang sama; c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang 
memenuhi syarat, …… dst; d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila 
barang dan/atau jasa yang dikonsumsi …dst”. Penjelasan Pasal 46 (1) huruf 
b seperti berikut: Undang-Undang ini mengakui gugatan kelompok atau 
class actions. Gugatan kelompok harus diajukan oleh konsumen yang benar-
benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya 
adalah adanya bukti transaksi.
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Secara teoritis, makna dan tujuan pokok dari gugatan class action pada 
dasarnya adalah sebagai berikut: gugatan class action bermakna untuk 
menghindari adanya gugatan-gugatan individual yang bersifat pengulangan 
(repition) terhadap Permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang sama 
dari sekelompok orang yang menderita kerugian karena kasus pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ini berarti gugatan yang diajukan 
sekelompok orang melalui gugatan class actions akan lebih bersifat ekonomis 
(judicial economic) jika dibanding setiap orang mengajukan gugatan sendiri-
sendiri ke pengadilan. Selain itu, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan 
untuk mengajukan gugatan class action akan menjadi lebih efisien (judicial 
cost efficiency) apabila dibandingkan dengan mengajukan gugatan secara 
individual dari masing-masing anggota kelompok. Gugatan kelompok 
memberi akses pada keadilan (access to justice) karena beban yang 
ditanggung bersama untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dalam rangka 
memperjuangkan hak kelompok masyarakat atas keadilan memperoleh ganti 
kerugian dan.atau melakukan tindakan tertentu menjadi lebih diperhatikan 
dan diprioritaskan penanganannya oleh pengadilan.     

Di Indonesia terminologi class action diubah menjadi Gugatan Perwakilan 
Kelompok. PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan 
Kelompok (Class Action) sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana 
satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk 
dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya 
banyak, yang mewakili kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara 
wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Menurut Achmad Santoso, class action pada intinya adalah gugatan perdata 
(biasanya terkait dengan permintaan injunction atau ganti kerugian) yang 
diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak misalnya satu 
atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (class representative) mewakili 
kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan 
orang lainnya yang juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan orang yang 
diwakili tersebut diistilahkan sebagai class members. 

Dari beberapa definisi dan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa class 
action adalah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh satu orang atau 
lebih yang mewakili kelompok yang dirugikan untuk mengajukan gugatan 
ke pengadilan karena adanya kesamaan fakta dan dasar hukum antara satu 
orang atau lebih yang mewakili kelompok dengan kelompok yang diwakili.
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2.2  unsuR-unsuR DAn PERsyARATAn CLass aCTion

Dari beberapa definisi class action maka didapatkan unsur-unsur class 
action, terdiri dari:

1.  gugatan secara perdata
Gugatan dalam class action masuk dalam lapangan hukum perdata. 
Istilah gugatan dikenal dalam hukum acara perdata sebagai suatu 
tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang 
diberikan oleh pengadilan untuk menghindari adanya upaya main 
hakim sendiri (eigenechting). Gugatan yang merupakan bentuk 
tuntutan hak yang mengandung sengketa, pihak-pihaknya adalah 
penggugat dan tergugat. Pihak disini dapat berupa orang perseorangan 
maupun badan hukum. Umumnya tuntutan dalam gugatan perdata 
adalah ganti rugi berupa uang.

2.  Wakil Kelompok (Class representative)   
Adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan 
gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak 
jumlahnya. Untuk menjadi wakil kelompok tidak disyaratkan adanya 
suatu surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Saat gugatan class 
action diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari wakil kelompok 
sebagai penggugat aktif.

3.     Anggota Kelompok (Class members) 
Adalah sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita 
kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di 
pengadilan. Apabila class action diajukan ke pengadilan maka 
kedudukan dari anggota kelompok adalah sebagai penggugat pasif.

4.   Adanya kerugian
Untuk dapat mengajukan class action, baik pihak wakil kelompok (class 
representative) maupun anggota kelompok (class members) harus 
benar-benar atau secara nyata mengalami kerugian atau diistilahkan 
concrete injured parties.

5.  Kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum
Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum 
(question of law) antara pihak yang mewakili (class representative) 
dan pihak yang diwakili (class members).  



Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Jur na l  P e r s a i n g a n  Us a h a 147

Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam menggunakan 
prosedur class action. Tidak terpenuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan 
gugatan yang diajukan tidak dapat diterima. Di beberapa Negara yang 
menggunakan prosedur class action pada umumnya memiliki persyaratan 
umum yang sama yaitu: 

1.  Adanya sejumlah anggota yang besar (numerosity)   
Jumlah anggota kelompok (class members) harus sedemikian banyak 
sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara 
sendiri-sendiri (individual).

2.   Adanya kesamaan (Commonality)
Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum 
(question of law) antara pihak yang mewakili dan yang diwakili. Wakil 
kelompok dituntut untuk menjelaskan adanya kesamaan ini.

3.  sejenis (Typicality)   
Tuntutan (bagi plaintiff class action) maupun pembelaan (bagi 
defendant class action) dari seluruh anggota yang diwakili (class 
members) haruslah sejenis. Pada umumnya dalam class action, jenis 
tuntutan yang dituntut adalah pembayaran ganti kerugian.

4.  True Class action, Hybrid Class action dan spurious Class 
action  
Di samping dua kriteria pembagian class action tersebut, Amerika 
berdasarkan Federal Rule of Civil Procedure Tahun 1983 pernah 
membagi class action menjadi ke dalam tiga jenis class action yaitu 
true class action, hybrid class action dan spurious class action.  

2.3  TinJAuAn TEnTAng KPPu

Independensi kelembagaan berawal dari Trias Politica yang berarti terdapat 
pemisahan kekuasaan secara horizontal antara legislatif, eksekutif dan 
yudikatif.  Pada perkembangannya dalam satu wilayah kekuasaan terjadi 
pemisahan peran. Sebagai contoh, dalam kekuasaan eksekutif terdapat 
beberapa lembaga atau instansi yang menjalankan fungsi pemerintahan 
namun dijalankan oleh aparat non PNS. Kondisi ini dikenal dengan quasi 
public sebagaimana terjadi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas 
HAM). Fungsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai 
eksekutor, disamping juga sebagai operator. 
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Kondisi serupa juga terjadi pada saat terjadi pemisahan kekuasaan atau 
independensi antar wilayah kekuasaan negara (cross of power). Ini artinya 
suatu lembaga yang menjalankan fungsi ganda (dual function). Fungsi ganda 
bisa mencakup kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif seperti Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI), atau bisa juga mencakup kekuasaan eksekutif 
dan kekuasaan yudikatif seperti halnya KPPU.

Dari kriteria di atas, KPPU adalah lembaga yang menjalankan fungsi ganda 
mencakup fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif sebagai Quasi Peradilan 
Independen. Namun, fungsi ganda yang diemban KPPU suatu jalan keluar 
yang baik karena fungsi yang dilakukan KPPU bisa diserahkan kepada 
eksekutif atau kepada yudikatif semata. Apabila diserahkan kepada kekuasaan 
eksekutif maka keputusan yang dibuat tidak akan memiliki kekuatan hukum 
yang mengikat. Bila diserahkan sepenuhnya kepada kekuasaan yudikatif, 
proses penanganan laporan akan panjang karena harus mengikuti prosedur 
hukum acara yang berlaku pada sistem hukum di Indonesia. 3

Pelaksanaan Undang-Undang ini diserahkan kepada suatu Komisi yang 
bertugas mengawasi persaingan usaha. Berdasarkan Pasal 34 ayat 1 UU 
No.  5 Tahun 1999, Presiden Republik Indonesia melalui Pasal 1 Ayat 1 
Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tanggal 8 Juli 1999 membentuk 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Menurut Undang-Undang, 
Komisi adalah suatu lembaga independen, dan oleh karenanya Komisi 
Pengawas ”bebas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah”.

Presiden Republik Indonesia secara eksplisit menegaskan kembali hal ini 
dalam Pasal 1 Ayat 2 Keputusan Presiden tanggal 8 Juli 1999 tersebut. 
Penegasan secara formal kewajiban pemerintah ini tidak untuk mempengaruhi 
Komisi dalam menerapkan Undang-Undang. Penekanan ini menunjukkan 
pentingnya arti kebebasan Komisi, dan kebebasan tersebut juga diakui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. 

Namun demikian, Komisi tidak hanya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan 
pemerintah, tetapi juga dari pengaruh pihak lain, seperti kelompok masyarakat 
yanag memegang kekuasaan keuangan atau ekonomi.  Keterlepasan Komisi 
yang dimuat dalam Undang-Undang tersebut menggambarkan posisi istimewa 
yang diperlukan Komisi untuk dapat melaksanakan Undang-Undang tersebut 
secara efisien, dan dengan demikian Komisi itu sendiri juga berkewajiban 
untuk memelihara ketidaktergantungan tersebut dan menolak membuka diri 
terhadap pengaruh dari luar.  

3 Irna Irmalina Daud,  “evaluasi terhadap Fungsi dan kedudukan KPPU”, Jurnal Kebijakan 
ekonomi, Vol. 2 No. 1, Agustus 2006 (63-84).  
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Komisi diwajibkan memberi laporan kepada Presiden. Walaupun demikian, 
Komisi tetap bebas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, sehingga 
kewajiban untuk memberikan laporan adalah semata-mata merupakan 
pelaksanaan prinsip adminsitrasi yang baik. Kewajiban tersebut yang 
termuat dalam Pasal 35 huruf g, adalah sesuai dengan pasal 30 ayat 3, 
yang menentukan bahwa Komisi memberikan laporan secara berkala atas 
hasil kerja Komisi kepada Presiden. Kewajiban untuk menyampaikan laporan 
secara berkala memungkinkan Komisi untuk secara berkala menentukan 
maksud dan tujuan penyampaian laporan tersebut. Selain laporan tahunan, 
Komisi dapat memutuskan untuk menyampaikan laporan dalam waktu yang 
lebih singkat apabila terdapat perkembangan yang sangat penting dalam 
bidang yang ditanganinya, dan dianjurkan untuk dilakukan selama periode 
permulaan kegiatan Komisi.

Menurut Pasal 35 Huruf g, Komisi juga berkewajiban untuk menyampaikan 
laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada DPR. Pelaporan 
langsung oleh KPPU kepada DPR tersebut, memang sesuai dengan kebiasaan 
internasional. Dengan demikian, DPR memperoleh informasi mengenai hasil 
kerja Komisi serta perkembangan dalam bidang tugasnya. Apabila diperlukan, 
DPR dapat menyempurnakan Undang-Undang tersebut melalui langkah-
langkah legislatif, yang bertujuan untuk meniadakan kekurangan yang terjadi 
dalam rangka penerapan Undang-Undang oleh Komisi.          

Untuk mengatur independensi dan integritas anggota Komisi, persyaratan 
keanggotaan telah dirumuskan dalam pasal 31 sampai pasal 34 yang 
menghendaki anggota Komisi berasal dari anggota–anggota terpilih dan 
terpercaya (credible). Dalam dunia bisnis, integritas moral dan kepercayaan 
merupakan unsur penting yang sangat menentukan. Sehubungan dengan 
hal tersebut, kiranya pemilihan ketua dan anggota KPPU wajib melalui fit 
and proper test, dan ini sudah dilakukan di hadapan anggota Komisi VI DPR 
RI.     

2.4  fungsi DAn KEDuDuKAn KPPu

Bagian ini melihat fungsi dan kedudukan KPPU di dalam tatanan sistem 
pemerintahan di Indonesia. Pelaksanaan Undang-Undang secara efektif 
merupakan persyaratan mutlak bagi terwujudnya maksud dan tujuan 
yang ingin dicapai oleh Undang-Undang tersebut. Sebagaimana terjadi di 
negara-negara lain, keberadaan Undang-Undang anti monopoli ini membuat 
Indonesia telah berketetapan untuk dapat segera menjadikan mekanisme 
pasar sebagai kaidah ekonomi yang berlaku.  
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Tugas KPPU secara rinci telah diatur dalam pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 
sebagai berikut: 

1.  Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 
sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 sampai dengan pasal 16.

2.  Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan 
pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana 
diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24.

3.  Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan 
posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana 
diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28. 

4.  Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana 
diatur dalam Pasal 36.

5.  Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah 
yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat. 

6.  Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan 
Undang-Undang ini.

7.  Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada 
Presiden dan DPR.

KPPU mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Presiden secara 
langsung. Sejauh ini, KPPU bersifat independen mulai dari proses pencalonan 
anggota Komisi sampai dengan pengangkatannya. KPPU juga bersifat 
independen dan mandiri dalam pengambilan keputusan.

Sehubungan dengan tugas-tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang 
tersebut, KPPU juga memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 36. 
Rincian wewenang KPPU yang diamanatkan Undang-Undang tersebut 
adalah sebagai berikut :

1. Menerima laporan tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan 
atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Melakukan penelitian terhadap kegiatan usaha atau tindakan pelaku 
usaha.

3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus 
laporan maupun inisiatif.

4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan.

5. Memanggil pelaku usaha.
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6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang 
yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang 
ini.

7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan setiap orang yang 
tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.

8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah.

9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, dan atau 
alat bukti lain.

10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian 
dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat.

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

12. Menjatuhkan sanksi. Berupa tindakan administratif.

2. 5  TinJAuAn umum TEnTAng PuTusAn KPPu Ri

Pengertian Putusan KPPU RI dimuat dalam Pasal 1 angka (18) Peraturan 
KPPU RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di 
KPPU yang berbunyi: ”Putusan Komisi adalah penilaian Majelis Komisi 
yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum telah terjadi atau tidak 
terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. 

Pengertian tersebut berbeda dengan yang terdapat dalam hukum pidana 
yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang 
diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan 
atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut 
cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. 4 Sedangkan pengertian putusan 
hakim pada hukum perdata adalah pernyataan hakim yang dituangkan 
dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk 
umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). 5 Lilik 
Mulyadi memberikan definisi tentang Putusan Hakim, yang artinya adalah  
putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan 
perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural 

4 Lihat pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

5 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 
2005, hal. 251.
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hukum acara perdata, pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan 
tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. 6  

Berdasarkan pengertian dan definisi-definisi tersebut di atas maka substansi 
dari putusan hakim adalah:

a. Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang 
terbuka untuk umum;

b.  Putusan yang dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural 
hukum acara perdata pada umumnya;

c.  Putusan dibuat dalam bentuk tertulis;

d.  Putusan hakim bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu 
perkara.

Perbedaan antara putusan hakim (pengadilan) dengan putusan KPPU adalah 
terletak pada sanksi, dimana hakim berwenang menjatuhkan sanksi pidana, 
perdata dan administratif, sementara KPPU hanya berwenang menjatuhkan 
sanksi adminsitratif saja. Kekuatan putusan KPPU yang tidak dijalankan 
tanpa adanya upaya keberatan dari terlapor dapat langsung dimohonkan 
eksekusi tanpa harus beracara di pengadilan (Fiat Excecutie). Persamaan 
putusan KPPU dengan putusan pengadilan adalah bahwa semuanya sama-
sama hasil suatu pemeriksaan perkara dan pembacaan hasil pemeriksaan 
tersebut di dalam sidang yang terbuka untuk umum. Selain itu, putusan 
KPPU juga mempunyai sifat menghukum (kondemnatoir) 

2.6  KEsEJAHTERAAn mAsyARAKAT DAn/KonsumEn sEBAgAi 
TuJuAn uTAmA KEBiJAKAn PERsAingAn 

Perlindungan konsumen dan persaingan merupakan dua hal yang saling 
berhubungan dan saling mendukung. Harga murah, kualitas tinggi dan 
pelayanan yang baik merupakan tiga hal yang fundamental bagi konsumen 
dan persaingan merupakan cara yang terbaik untuk menjaminnya. Oleh 
karena itu, hukum persaingan tentu harus sejalan atau mendukung hukum 
perlindungan konsumen. 

Efisiensi ekonomi meningkatkan kekayaan, termasuk kekayaan konsumen. 
Konsumen dalam arti luas adalah masyarakat, melalui penggunaan sumber 
daya yang lebih baik. Beberapa ahli berpendapat bahwa maksimisasi 
kesejahteraan konsumen harus menjadi satu-satunya tujuan utama dari 
kebijakan persaingan, yang mereka maksudkan biasanya adalah perusahaan 

6 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia : teori, Praktek dan 
Teknik Membuat dan Permasalahannya, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 209, hal. 154.  
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seharusnya tidak dapat menaikkan harganya serta bahkan seharusnya 
mencoba untuk menurunkannya supaya lebih kompetitif (yaitu dapat 
menjual produknya). Konsumen pun biasanya lebih diuntungkan apabila 
mutu, ketersediaan dan pilihan barang dapat ditingkatkan. Fokus terhadap 
kesejahteraan konsumen mungkin berasal dari pemahaman bahwa konsumen 
harus mampu diproteksi dari produsen dan pemindahan kekayaan dari 
konsumen kepada produsen, seperti yang tampak jika dibandingkan antara 
monopoli dan persaingan sempurna, adalah hal yang tidak adil. Banyak 
ekonom berkeyakinan pengalihan kesejahteraan tersebut adalah peristiwa 
ekonomi yang ”netral”, karena menentukan siapa seharusnya yang ”memiliki” 
surplus bukanlah merupakan bagian ilmu ekonomi.  

Robert Lande berpendapat bahwa ”Tujuan utama Undang-Undang Antitrust 
adalah untuk mencegah perusahaan mendapatkan dan menggunakan kekuatan 
pasar untuk memaksa konsumen membayar lebih mahal untuk produk dan 
pelayanan yang mereka dapatkan. Ia berpendapat bahwa kepedulian utama 
dari Kongres Amerika adalah  perusahaan akan menggunakan kekuatan 
pasar ”secara tidak jujur” untuk mendapatkan keuntungan dari konsumen 
dan pembuat Undang-Undang tidak memikirkan tentang efisiensi ekonomi. 
7 Ia juga menyimpulkan bahwa dengan demikian Kongres telah memberikan 
suatu hak kepada konsumen untuk membeli produk yang harganya kompetitif 
dan menyatakan bahwa harga yang tinggi dari harga kompetitif berarti 
mengambil hak konsumen secara tidak adil. Undang-Undang Antitrust 
menyatakan bahwa hasil dari kapitalisme Amerika adalah barang dengan 
harga kompetitif  adalah milik konsumen, bukan kartel.

F.M. Scherer, bersama dengan ekonom yang lainnya, menunjukkan manfaat 
dari persaingan bagi efisiensi maupun kesejahteraan konsumen, tetapi 
menyadari bahwa berbagai otoritas pembuat kebijakan persaingan telah 
memilih atau telah diberi mandat untuk menentukan kesejahteraan konsumen 
sebagai tujuan utamanya.    

Bagi Indonesia sebagaimana  tercermin pada tujuan dari Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1999 (Pasal 3), maka tujuan tidak sekedar memberikan 
kesejahteraan kepada konsumen namun juga memberikan manfaat bagi 
publik. Dengan adanya kesejahteraan konsumen, berarti akan berdampak 
pada terciptanya  kesejahteraan rakyat.

Pasal tiga itulah yang membedakan dengan Undang-Undang Persaingan di 

7 Robert H. Lande, Chicago’s False Foundation: Wealth Transfers (Not Just Efficiency) Should 
Guide Antitrust, in Monopoly and Competition Policy (1993, F.M Scherer, ed).
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negara lain yang tidak sekedar menjamin adanya kesejahteraan konsumen 
tetapi juga menjaga  kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. 

2.7  mEToDE PEnELiTiAn

Dalam upaya mencapai tujuan dari penulisan ini metode yang digunakan 
adalah sebagai berikut :

2.7.1  spesifikasi penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan cara 
menganalisis  data, baik primer maupun sekunder mengenai 
berbagai putusan KPPU yang dijadikan dasar gugatan kelompok 
(class action) di pengadilan. 

2.7.2   Pendekatan 

Pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan 
kasus   terhadap putusan KPPU yang dijadikan dasar gugatan 
kelompok (class action) di pengadilan beserta hambatan yang 
dihadapi. Pendekatan ini dimaksudkan  untuk mengkaji apakah 
putusan KPPU memiliki dasar yang kuat untuk dapat dijadikan 
sebagai dasar gugatan kelompok (class action) di pengadilan, 
hambatan-hambatan yang dihadapi baik yuridis maupun 
hambatan kelembagaan yang tentunya berkaitan dengan judul 
studi ini. Di samping pendekatan tersebut dalam penelitian ini 
juga akan digunakan metode pendekatan Perundang-undangan 
dalam menganalisa kewenangan antara lembaga pengawas 
dengan lembaga peradilan terhadap produk putusan yang 
dihasilkan.

2.7.3   Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data primer yang 
diperoleh melalui pengamatan dalam penyelesaian di pengadilan 
terhadap putusan KPPU yang dijadikan dasar gugatan kelompok. 
Didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari studi 
literatur dan studi kasus.
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2.7.4   Analisa Data

Semua data baik primer maupun sekunder yang sudah terkumpul, 
sebagaimana dalam penelitian yang sifatnya deskriptif analitis, 
maka untuk memperoleh hasil penelitian yang mencapai sasaran, 
analisa data dilakukan secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik 
kesimpulan.
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BAB iii
PEmBAHAsAn HAsiL PEnELiTiAn 

3.1   sEJARAH gugATAn PERWAKiLAn KELomPoK (CLass aCTion) 
Di inDonEsiA DAn PRAKTEKnyA

Penerapan gugatan perwakilan kelompok (class action) di Indonesia selama 
ini masih menghadapi kendala karena belum adanya prosedur beracara 
di pengadilan. Dalam pelaksanaannya, praktisi hukum maupun penegak 
hukum di Indonesia, termasuk hakim memiliki pemahaman yang tidak sama 
tentang aspek teknis dari penerapan prosedur ini (class action).  

Gugatan class action (prosedur dalam gugatan perdata yang menyangkut hak 
sejumlah besar dari sejumlah kecil orang) sudah sering terjadi, tetapi sampai 
saat ini belum ada yang putusannya berkekuatan hukum tetap (inkrach). 
Karena itu, sampai kini belum ada prosedur gugatan class action yang 
dapat digunakan sebagai acuan bagi pengadilan dan praktisi hukum untuk 
memeriksa gugatan baru, walalupun Mahkamah Agung telah mengeluarkan 
Perma No. 01 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. 

Pada satu sisi hadirnya peraturan ini juga masih sangat lemah ketika proses 
persidangan class action, pada sisi lain peraturan Mahkamah Agung ini 
memberikan satu aturan main dalam pengajuan class action dan pengadilan 
tidak bisa menolak gugatan yang diajukan oleh perwakilan masyarakat.

Dewasa ini, banyaknya kasus class action yang diajukan oleh individu atau 
kelompok disebabkan oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah baik pusat 
maupun daerah termasuk juga kebijakan yang diambil oleh pelaku usaha 
banyak merugikan masyarakat luas. Kemudian peristiwa-peristiwa, kegiatan-
kegiatan yang bisa menimbulkan pelanggaran hukum dan merugikan secara  
serentak atau sekaligus dan seperti terhadap orang banyak dinilai sebuah 
tindakan melawan hukum yang diakibatkan oleh kelalaian (negligence) 
terhadap kewajibannya. Seiring dengan perkembangan zaman dan hadirnya 
berbagai produk hukum di Indonesia, berbagai upaya terus dilakukan oleh 
masyarakat Indonesia untuk mendapatkan keadilan yang disebabkan oleh 
sebuah kebijakan yang merugaikan masyarakat. Hal ini kemudian direspon 
sebagian individu, kelompok masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) dengan cara melakukan class action. 

Di beberapa negara dunia class action telah diterapkan puluhan tahun yang 
lalu, seperti di Amerika dan Inggris. Bila dikaji lebih mendalam, sebenarnya 
konsep gugatan perwakilan kelompok untuk pertama kali dikenal di negara 
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yang menganut sistem hukum Anglo Saxon atau common law sistem seperti 
Inggris dan Amerika. Untuk class action di Inggris dituangkan dalam Supreme 
Court Judicature Act tahun 1873, kemudian konsep class action diadopsi 
oleh Amerika Serikat yang kemudian dituangkan dalam United State Federal 
Rule of Civil Procedure pada tahun 1938 (Chapter IV –Parties, rule 23). 

Di Indonesia penggagas awal class action juga seorang pengacara. Duia 
adalah pengacara senior RO Tambunan. Gugatan class actionnya, pada tahun 
1987 melawan Bentoel Remaja, Perusahaaan Iklan dan Radio Prambors 
tercatat sebagai gugatan class action pertama kali di Indonesia. Dalam 
gugatannya, Tambunan mendalilkan gugatannya bukan hanya mewakili 
dirinya sebagai orangtua, namun juga mewakili seluruh generasi muda yang 
diracuni karena iklan perusahaan rokok Bentoel. Kemudian diikuti dengan 
munculnya gugatan lainnya, seperti yang diwakili oleh LSM seperti gugatan 
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) kepada PT. PLN (Persero), 
mengenai pemadaman listrik secara serentak yang mengakibatkan kerugian 
materiil maupun moril bagi para pelanggan (konsumen) dan masih banyak 
kasus class action lain yang terjadi di negara ini. Namun demikian, dalam 
praktek peradilan yang berlangsung selama ini ternyata tak satu pun dari 
gugatan class actions di atas dikabulkan oleh pengadilan, dengan alasan 
dasar hukum gugatan class action belum diatur sebagai hak prosedural 
kelompok masyarakat dalam sistem hukum perdata maupun hukum acara 
perdata di Indonesia.       

Termasuk gugatan class action terhadap Temasek Group yang didaftarkan 
di Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 31 Oktober 2008 dengan no. 
Register 326/PDT.G/2007/PN.Bks. Kelompok masyarakat yang berjumlah 
1.433.303 orang tersebut terbagi dalam 6 (enam) kelompok, yang masing-
masing kelompok mewakili anggota kelompok konsumen jasa layanan 
bergerak seluler di wilayah Bekasi yakni kelompok Pengguna Kartu Simpati/
Telkomsel, kartu Mentari/Indosat, Kartu As/Telkomsel, Kartu IM3/Indosat, 
Kartu Halo dan Kartu Matrix/Indosat.                                             

3.2  HuKum PERsAingAn usAHA DAn PERLinDungAn KonsumEn

Terdapat kesamaan tujuan antara UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang anti 
monopoli tidak hanya mengatur hubungan antar pelaku usaha, tetapi juga 
untuk kepentingan konsumen. Hal ini terlihat dalam Pasal 2 dan 3 Undang-
Undang anti monopoli yang menyatakan bahwa salah satu tujuan Undang-
Undang anti monopoli yang ingin dicapai melalui sistem persaingan usaha 
ini adalah kesejahteraan rakyat dan sistem ekonomi yang efisien. Terciptanya 
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sistem ekonomi yang efisien akan menjamin ketersediaan barang dan jasa 
yang murah dan berkualitas secara optimal bagi konsumen. 

Antara hukum persaingan usaha dengan hukum perlindungan konsumen 
memang mempunyai kompetensi yang berbeda. Hukum persaingan usaha  
mempunyai kompetensi mengatur hubungan pelaku usaha, mencegah dan 
mengatasi penyimpangan di pasar sebagai akibat tindakan pelaku usaha. 
Sedangkan hukum perlindungan konsumen mempunyai kompetensi untuk 
menyelesaikan akibat dari penyimpangan yang dilakukan pelaku usaha 
tersebut yang merugikan konsumen. 8 Jadi dalam hal terjadi pelanggaran 
oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen, Hukum anti monopoli akan 
bersinergi dengan hukum perlindungan konsumen untuk memberikan 
perlindungan kepada konsumen. Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 dalam 
perkara Temasek Holdings Pte. Ltd. menunjukkan hubungan tersebut. 

Putusan KPPU dalam perkara Temasek menunjukkan adanya keberpihakan 
KPPU terhadap kepentingan konsumen. Dalam Putusannya KPPU antara 
lain menyatakan bahwa Temasek terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) dan 
Pasal 27 (a) UU No. 5 Tahun 1999. Pasal 17 ayat (1) berisi ketentuan 
yang melarang penguasaan atas produksi dan atau jasa yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat, sedangkan Pasal 27 (a) melarang pelaku usaha memiliki saham 
mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha 
dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama 9. Salah satu 
putusan KPPU dalam perkara tersebut memerintahkan PT. Telkomsel untuk 
menghentikan praktek pengenaan tarif tinggi dan menurunkan tarif layanan 
seluler sekurang-kurangnya sebesar 15 % dari tarif yang berlaku pada tanggal 
dibacakannya putusan ini.

Putusan tersebut mempunyai dampak secara langsung pada konsumen telepon 
seluler, sebab para operator telekomunikasi seluler kemudian   menurunkan 
tarifnya. Putusan ini membuktikan bahwa KPPU mempertimbangkan 
kepentingan konsumen yakni adanya kerugian konsumen akibat tingginya 
tarif seluler yang harus ditanggung konsumen. 

Hubungan antara perlindungan konsumen dan persaingan usaha tidak sehat 
juga tercermin dalam putusan KPPU dalam perkara All Asia Multimedia 
Networks (AAMN). Legal issue dalam perkara ini adalah pengalihan 

8 Yakup Adi Krisanto, ”Dampak Penerapan Hukum Persaingan Bagi Perlindungan Konsumen 
(Studi Atas Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 & Keberpengaruhannya Terhadap Besaran 
Tarif Seluler Di Indonesia),”http://yakubadikrisanto.wordpress.com/2008/12/21, diakses 
tanggal 12 Mei 2009. 

9 http://khotibwriteinc.blogspot.com/2008/05/analisis-kppu.html-ftn4.
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konten siaran liga inggris dari ESPN STAR Sport (ESS) kepada AAMN 
yang kemudian disiarkan secara eksklusif oleh PT. Direct Vision. Sampai 
dengan tahun 2007, Liga Inggris disiarkan melalui “Free to Air” (FTA) TV 
serta televisi berbayar di Indonesia. Namun pada periode 2007-2010 Liga 
Inggris ditayangkan eksklusif pada televisi berbayar Astro (PT. Direct Vision). 
Akibatnya, Indovision, Indosat dan Telekomvision serta beberapa kelompok 
masyarakat melaporkan dugaan adanya praktek monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat.

Putusan KPPU diantaranya menyatakan terlapor III: ESPN STAR Vision dan 
terlapor IV: AAMN terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 
16 UU No. 5 Tahun 1999. KPPU memerintahkan terlapor IV: AAMN, FZ 
LLC untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di 
Indonesia, dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha 
dengan PT. Direct Vision dan tidak menghentikan seluruh pelayanan sampai 
adanya penyelesaian hukum mengenai kepemilikan PT. Direct Vision. 10 
Majelis Komisi dalam pertimbangannya menyatakan KPPU harus melakukan 
tindakan preventif dan represif untuk mencegah kerugian konsumen.    

Dua kasus tersebut membuktikan adanya hubungan yang erat antara hukum 
perlindungan konsumen dan hukum persaingan usaha. Hukum perlindungan 
konsumen yang dibuat pada awalnya untuk memberikan perlindungan 
hukum bagi konsumen, ternyata juga berdampak terhadap hubungan hukum 
antara pelaku usaha. Demikian juga sebaliknya, peraturan Perundang-
undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap praktek 
pasar yang tidak sehat ternyata juga berperan memberikan perlindungan 
bagi konsumen. 

3.3  PuTusAn KPPu DiJADiKAn DAsAR gugATAn KELomPoK (CLass 
aCTion) Di PEngADiLAn 

Dalam putusan perkara Temasek  sebagai dampak dari putusan KPPU, 
maka terjadi beberapa gugatan kelompok (class action) di beberapa daerah 
di Indonesia. Keadaan ini telah memberikan beberapa wacana baru dalam 
penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Sebagaimana di beberapa 
negara lain, hukum juga melalui Peraturan Mahkamah Agung telah mengatur 
beberapa hal dalam gugatan kelompok. 

Class action diartikan sebagai gugatan yang diajukan oleh satu atau beberapa 
orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (class representative) untuk dan 
atas nama kelompok tanpa mendapatkan surat kuasa dari yang diwakilinya 

10 Putusan Perkara No. 03/KPPU-L/2008. 
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namun dengan mendefinisikan identifikasi anggota kelompok secara spesifik. 
Anggota kelompok tersebut mempunyai kesamaan fakta yang mengakibatkan 
adanya kesamaan kepentingan dan penderitaan.11 

Class action yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan gugatan perwakilan 
kelompok, memang sudah secara resmi diadopsi ke dalam hukum Indonesia, 
terutama dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-
Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, belum ada 
peraturan mengenai penggabungan (konsolidasi) perkara class action yang 
diajukan kepada pihak yang sama di pengadilan yang berbeda.  Masalah 
konsolidasi (penggabungan) sudah dikenal dalam Hukum Acara Perdata yang 
biasanya disebut dengan kumulasi. Meskipun HIR dan RBG tidak mengatur 
tentang kumulasi, peradilan Indonesia sudah lama menerapkannya.12 
Kumulasi berarti penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan yang 
pada dasarnya gugatan tersebut berdiri sendiri. 

Kumulasi dapat terdiri dari dua macam, yaitu kumulasi subyektif dan kumulasi 
obyektif. Kumulasi subyektif dapat terjadi jika penggugat yang terdiri lebih 
dari satu orang melawan tergugat yang terdiri dari satu orang, atau seorang 
penggugat melawan beberapa tergugat sekaligus. Sedang kumulasi obyektif 
dapat terjadi dalam hal penggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan 
dalam satu perkara sekaligus.13 Namun demikian, kumulasi  yang dikenal 
dalam hukum acara perdata ini adalah dalam model gugatan konvensional 
bukan gugatan class action.   

Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok belum 
mengatur tentang konsolidasi perkara class action. Terdapat perbedaan 
antara hukum acara perdata di dalam HIR dengan UU No.8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen mengenai kompetensi pengadilan untuk 
mengadili. HIR menyatakan bahwa gugatan dilayangkan ke domisili tergugat 
(actor sequitur forum rei). Sementara Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen menyebutkan bahwa pengadilan tempat konsumen berdomisili 
yang berwenang untuk mengadili perkara konsumen. Dengan demikian, 
kesulitan yang muncul adalah dalam perkara class action terkait dengan 
perkara perlindungan konsumen, ke pengadilan manakah perkara itu harus 
didaftarkan? 

11 M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2004, hlm. 139.

12 Ibid, Hal. 103.

13 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, 2006, Hal 76.
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Selain itu, masalah lain yang timbul adalah apabila dalam perkara yang sama 
diajukan gugatan class action di beberapa pengadilan sekaligus, bagaimana 
penyelesaiannya? Apabila tiap-tiap pengadilan itu mengadili sendiri-sendiri, 
yang dikhawatirkan adalah putusan yang dihasilkan bertentangan satu dengan 
yang lain. Hal ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian dan kekacauan 
hukum. Pertanyaannya apakah konsolidasi perkara dikenal dalam kaitannya 
dengan class action ini? Untuk lebih memahami masalah tersebut, berikut 
ini diuraikan beberapa contoh gugatan class action dengan obyek sengketa 
yang sama, namun diperiksa oleh pengadilan negeri yang berbeda.   

Berkaitan dengan kasus Temasek, terdapat gugatan class action yang diajukan 
di pengadilan negeri yang berbeda, seperti: PN Bekasi, PN Tangerang dan 
PN Jakarta Pusat. Contoh: gugatan beregister 111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst 
diajukan oleh 9 orang yang masing-masing sebagai pengguna Kartu As, 
Simpati, Mentari, IM3, Matrix, Kartu Halo, XL Explore, XL Bebas dan XL 
Jempol. Mereka semua bertindak sebagai wakil kelas dari seluruh Indonesia 
yang menggunakan jasa para operator seluler tersebut. Para penggugat melalui 
kuasa hukumnya mendasarkan gugatannya pada pertimbangan putusan 
KPPU yang menyatakan adanya kerugian konsumen akibat penerapan tarif 
secara eksesif.14 Kesamaan fakta yang dimiliki oleh para penggugat adalah 
bahwa mereka sama-sama konsumen pengguna jasa operator seluler. Fakta 
lain adalah mereka sama-sama menderita kerugian akibat penerapan tarif 
yang tinggi.

Contoh lain gugatan class action dalam perkara persaingan usaha adalah 
5 penggugat yang mengklaim sebagai wakil kelompok konsumen Astro di 
wilayah DKI Jakarta, Bogor dan Depok. Gugatan itu dilayangkan kepada 
tujuh tergugat. Penghentian siaran Astro dinilai melanggar hak konsumen. 
Lima orang konsumen Astro mengajukan gugatan class action.  Mereka 
menuntut Direct Vision untuk menyiarkan kembali siaran Astro.

Masih dalam perkara Astro, sejumlah konsumen Astro di Sumatera Utara 
juga mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) di PN Medan. 
Gugatan class action tersebut telah terdaftar dalam register perkara No 472/
Pdt.G/2008/PN-Mdn tgl 18 November 2008 ditujukan kepada PT. Direct 
Vision dan juga (AAAN) Kuala Lumpur, All Asia Multimedia Network PLC 
(AAMN) Kuala Lumpur dan Measat Broadscat Network Sistem SDN BHD 
berkantor di Kuala Lumpur Malaysia. Para penggugat sama-sama menderita 
kerugian karena berhentinya tayangan Astro. Perbuatan menghentikan 

14 Hukum Online, “Akibat ‘Kekosongan Hukum’, Class Action terhadap Temasek dkk. Menjamur”, 
29/7/2008, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19813&cl=Berita>, diakses 
tanggal 12 Maret 2009.
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tayangan ini dinilai para penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yang 
diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen.

Dalam perkara Astro, model class action dipilih karena penggugat memiliki 
kesamaan fakta (common issue) dan kepentingan hukum yang sama 
(suitability of representation), yakni sama-sama konsumen Astro dan 
menderita kerugian akibat tayangan Astro yang dihentikan. Dikatakan 
para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 
KUHPerdata). Intinya, pasal itu membolehkan pihak yang dirugikan untuk 
mengajukan gugatan ganti rugi karena si tergugat melanggar hukum.  Astro 
disebut telah melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU No. 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen harus mendapat 
informasi yang jelas tentang produk dan jasa. Konsumen juga harus mendapat 
kepastian hukum dalam menggunakan barang dan jasa. 

Dapatkah dalam gugatan class action perkara Temasek dan Astro tersebut 
dikumulasikan dengan menggunakan ketentuan dalam hukum acara perdata? 
Menurut penulis, hukum acara perdata dapat diterapkan. Hal ini mengacu 
pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang dianut dalam sistem 
peradilan Indonesia. Dengan diperbolehkannya kumulasi terhadap gugatan 
class action maka pengadilan akan mampu menyelesaikan beberapa perkara 
sekaligus melalui satu proses. Dengan demikian, proses beracara menjadi 
lebih cepat, prosedurnya lebih sederhana dengan biaya yang lebih terjangkau. 
Selain itu, yang tidak kalah penting adalah dengan dikumulasikannya 
gugatan class action maka akan mencegah terjadinya putusan yang saling 
bertentangan antara pengadilan yang satu dengan yang lain dalam masalah 
yang sama.

Berdasarkan dua kasus sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka 
dengan demikian dapat dikatakan bahwa Putusan KPPU dapat dijadikan 
dasar untuk melakukan gugatan secara class action  ke pengadilan untuk 
mendapatkan ganti rugi sehubungan dengan kerugian konsumen yang 
disebabkan karena adanya praktek persaingan usaha tidak sehat.

3.4  KEWEnAngAn KPPu BERKAiTAn DEngAn PERLinDungAn 
KonsumEn

Perlindungan konsumen dan persaingan usaha merupakan dua hal yang saling 
berhubungan dan saling mendukung. Harga murah, kualitas terjamin dan 
pelayanan yang baik merupakan tiga hal yang fundamental bagi konsumen 
dan persaingan usaha. Persaingan usaha merupakan cara yang terbaik untuk 
menjamin kondisi tersebut. Oleh karena itu, hukum persaingan tentu harus 
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sejalan atau mendukung hukum perlindungan konsumen. Apakah Undang-
Undang anti monopoli memberikan jalan kepada KPPU untuk memberikan 
perlindungan kepada konsumen ?

Secara umum, dapat dikatakan bahwa, walaupun wewenang Komisi dalam 
Undang-Undang anti monopoli adalah berkaitan dengan pelaksanaan hukum 
persaingan di Indonesia, tentu masyarakat konsumen akan mendapat 
manfaat apabila terjadi persaingan yang sehat. Secara khusus, Komisi diberi 
wewenang untuk melakukan tindakan tertentu berkaitan dengan perlindungan 
konsumen. Pasal 36 huruf j UU No. 5 Tahun 1999, misalnya, memberikan 
wewenang kepada Komisi untuk “memutuskan dan menetapkan ada atau 
tidak adanya kerugian di pihak... masyarakat.” Berdasarkan Pasal 38 (2), 
masyarakat konsumen juga diberi hak untuk melaporkan pelanggaran hukum 
persaingan yang telah merugikan mereka. Di samping itu, menurut Pasal 47 
ayat (1) dan (2) huruf c, Komisi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi 
administratif yang salah satunya adalah perintah kepada pelaku usaha yang 
melanggar untuk menghentikan kegiatan yang terbukti melanggar hukum 
persaingan usaha dan atau “merugikan masyarakat”. Kata “masyarakat” di 
sini tentunya termasuk di dalamnya adalah konsumen. 

Perlindungan konsumen sendiri diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999, tentu 
saja Komisi tidak berhak untuk mengenakan sanksi yang tertuang dalam 
Undang-Undang tersebut. Wewenang Komisi terbatas kepada sanksi yang 
tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1999. Apabila pelaku usaha melanggar 
UU No. 5 Tahun 1999 dan juga melanggar UU No. 8 Tahun 1999, maka 
KPPU harus menyerahkan/merekomendasikan masalah tersebut kepada 
instansi/lembaga  yang berwenang menangani perlindungan konsumen. Dari 
sisi ini, dapat disimpulkan bahwa wewenang Komisi yang secara khusus 
berhubungan dengan perlindungan konsumen adalah tidak memadai.  
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BAB iV
P E n u T u P

4.1  KEsimPuLAn

Berdasarkan uraian dan pembahasan dari hasil penelitian ini, maka 
kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Putusan KPPU dapat dijadikan dasar  gugatan perwakilan kelompok 
(class action)  di Pengadilan dalam rangka menuntut ganti rugi atas 
kerugian konsumen yang disebabkan oleh pelanggaran persaingan 
usaha sepanjang dalam pertimbangan dan putusan KPPU  
mencantumkan adanya bukti awal adanya kerugian masyarakat 
(konsumen secara luas) dan memenuhi persyaratan umum untuk 
dilakukan gugatan perwakilan (class action).

2. Perlindungan konsumen dan persaingan usaha  merupakan dua 
hal yang saling berhubungan dan saling mendukung. Harga murah, 
kualitas terjamin dan pelayanan yang baik merupakan tiga hal yang 
fundamental bagi konsumen dan persaingan usaha. Persaingan 
usaha merupakan cara terbaik untuk menjamin kondisi tersebut.

4.2  sARAn

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut :

1. Meminta kepada lembaga peradilan di Indonesia untuk tidak ragu 
dan menerima gugatan perwakilan kelompok (class action) yang 
diajukan oleh perwakilan konsumen yang berasal dari putusan 
KPPU.  

2. Agar Majelis Komisi dalam memutus perkara yang terdapat aspek 
kepentingan masyarakat (konsumen) sebaiknya merekomendasikan 
kepada lembaga lain yang lebih kompeten untuk menangani 
mengenai perlindungan konsumen.

3. Perlunya dilakukan harmonisasi kelembagaan antara Lembaga 
Persaingan Usaha (KPPU) dengan Lembaga Perlindungan 
Konsumen. 
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ABsTRAK

Perubahan merujuk pada terjadinya atau terdapatnya sesuatu yang 
berbeda dibandingkan kondisi sebelumnya.  Perubahan dapat juga  
bermakna melakukan sesuatu yang baru, mengikuti jalur baru, mengadopsi 
teknologi baru, memasang sistem baru, mengikuti prosedur manajemen 
baru, penggabungan, melakukan reorganisasi atau terjadi sesuatu yang 
bersifat mengganggu situasi saat ini yang sangat signifikan.

Melakukan perubahan adalah suatu tindakan yang tidak dapat dihindari 
dewasa ini. Sesuatu yang kita pelajari kemarin mungkin menjadi sesuatu 
yang tidak berguna lagi di masa yang akan datang. Semakin besar 
tantangan dan perubahan yang ktia hadapi, semakin kita menyadari bahwa 
perubahan yang telah dilakukan sangatlah lambat. Hal ini membuat kita 
harus lebih luwes dan terbuka terhadap prosedur dan sistem baru untuk 
menciptakan efektivitas di tempat kerja.

Terdapat indivudu atau kelompok  yang menentang perubahan, namun 
walaupun demikian  perubahan tidak dapat dihindarkan serta harus 
dihadapi. Karena kondisinya demikian, maka diperlukan manajemen 
perubahan agar proses dan dampak dari perubahan tersebut mengarah 
pada hal yang diinginkan.

Timbulnya penolakan atau resistensi terhadap perubahan merupakan hal 
yang lumrah dan sering terjadi. Kondisi inilah yang sering terjadi ketika 
kita bermaksud melakukan perubahan. Namun penolakan terhadap 
perubahan tidaklah selalu negatif, sehingga diperlukan perencanaan yang 
matang.

Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan institusi yang 
diharapkan dapat mengikuti perkembangan persaingan usaha pada sektor 
dan industri di Indonesia. Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, maka 
eksistensi KPPU hingga kini masih sangat diperlukan oleh semua 
pemangku kepentingan. 
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Namun perlu disadari bahwa perkembangan persaingan, berubahnya peta 
industri telah menuntut akseptabilitas dan akselerasi yang tinggi pada 
lembaga KPPU. Kecepatan kerja dan kemampuan tinggi dari para sumber 
daya yang ada di lembaga KPPU sangat diperlukan untuk mengikuti 
bentuk-bentuk pelanggaran persaingan usaha dewasa ini. 

Berdasarkan kondisi di atas, maka perlu dilakukan perubahan pada 
lembaga KPPU dengan memahami kondisi dan ketersediaan sumber 
daya. Selanjutnya dilakukan pendekatan budaya dan pemetaan kondisi 
organisasi. 
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BAB i
PEnDAHuLuAn

A. LATAR BELAKAng mAsALAH

Perubahan merupakan sesuatu hal yang pasti dan akan terjadi serta mutlak 
dilakukan agar keadaan yang akan datang menjadi lebih baik. Perubahan 
dapat berarti membuat sesuatu menjadi berbeda atau melakukan pergeseran 
dari keadaan sekarang menjadi keadaan yang diinginkan.

Manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam 
menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk 
memengaruhi perubahan pada orang yang terkena dampak perubahan itu.  
Sehingga manajemen perubahan merupakan semua upaya yang dilakukan 
guna mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya perubahan. 
Manajemen perubahan berkaitan  dengan bagaimana perubahan itu dikelola. 
Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup organisasi, tanpa 
adanya perubahan maka dapat dipastikan bahwa kelangsungan hidup 
organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan mempunyai tujuan agar 
organisasi tetap eksis dan dinamis dalam menghadapi tantangan dan 
perkembangan zaman.

Perubahan sering menghadapi resistensi, baik individu maupun organisasi. 
Resistensi dapat dilakukan oleh individu, maupun kelompok, baik yang 
ditunjukkan secara langsung seperti sikap menolak maupun yang ditunjukkan 
dengan sikap apatis dan acuh terhadap perubahan yang terjadi. Oleh karena 
itu perlu adanya transparansi, komunikasi dan partisipasi semua pihak yang 
terlibat dalam melakukan perubahan itu sendiri.

Perubahan sering menghadapi resistensi, baik individu maupun organisasi. 
Resistensi dapat dilakukan oleh individu, maupun kelompok, baik yang 
ditunjukkan secara langsung seperti sikap menolak maupun yang ditunjukkan 
dengan sikap apatis dan acuh terhadap perubahan yang terjadi. Oleh karena 
itu perlu adanya transparansi, komunikasi dan partisipasi semua pihak yang 
terlibat dalam melakukan perubahan itu sendiri.

Tiga hal penting yang perlu diperhatikan untuk melakukan perubahan 
yakni:

1. Aspek apa yang perlu dirubah

2. Apa yang salah dari keadaan yang terjadi pada saat ini

3. Seberapa penting masalah yang dihadapi.
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Fokus untuk melakukan perubahan adalah pada individu, kelompok, sistem 
dan subsistem, dengan cara menghapus cara dan kebiasaan lama dan 
menerapkan cara dan kebiasaan baru.

Tujuan perubahan adalah memperbaiki kemampuan organisasi untuk 
menyesuaikan  diri dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal. 
Namun yang perlu diperhatikan adalah memberikan solusi berupa pengelolaan 
dampak perubahan terhadap orang dan organisasi.

Setiap tindakan melakukan perubahan mesti melihat sasaran yang dituju, 
yakni :

1.  Struktur Organisasi : membagi tugas, mengelompokkan dan 
mengorganisir

2.  Perbaikan Teknologi : Mengarah kepada efisiensi

3.  Mengubah tata letak ruang kerja : mempermudah interaksi dan 
komunikasi

4. Mengubah orang : dapat dilakukan dengan unfreezing (mencairkan 
kebiasaan lama), changing (proses melakukan perubahan), refreezing 
(terjadinya keseimbangan setelah perilaku baru diterima)

5.  Memperbaiki proses : apakah alur pekerjaan organisasi telah 
berjalan efisien

6.  Memperbaiki budaya : apakah budaya yang ada sebelumnya 
menghambat pekerjaan dan pelayanan.

Pentingnya melakukan perubahan pada suatu organisasi dapat terjadi karena 
beberapa faktor pendorong, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam 
seperti :

1.  Persaingan yang meningkat dan meluas pada tingkat global
2.  Terjadinya perubahan pasar atas permintaan barang/jasa dan 

distribusi
3.  Pesatnya perubahan dan penggunaan teknologi
4.  Terjadinya perubahan selera dan meningkatnya tuntutan 

konsumen
5.  Perubahan situasi politik dan sosial, seperti perubahan kebijakan 

dan terciptanya regulasi baru
6.  Terjadinya perubahan situasi ekonomi makro dan mikro
7.  Perubahan sistem  hukum 
8.  Perubahan pemilik dan keinginan pemegang saham
9.  Perubahan organisasi
10  Perubahan sumber daya manusia
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Salah satu lembaga yang perlu memahami pentingnya perubahan 
adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga ini telah 
menjalankan fungsinya sejak dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999.  KPPU (Komisi Pengawasan 
Persaingan Usaha)  menjalankan fungsinya sebagai pengawas persaingan 
usaha. Fungsi KPPU sangat berbeda dengan fungsi lembaga pemerintah lain 
yang berwenang dalam mengatur bagaimana suatu pengadaan dilaksanakan 
melalui perumusan berbagai kebijakan dan regulasi. Sedangkan  KPPU 
lebih mengarahkan fungsi pengawasannya kepada upaya pebuktian dugaan 
persengkokolan atau persaingan tidak sehat yang terjadi pada setiap tahapan 
proses pengadaan. Sedangkan berkaitan dengan kebijakan pemerintah, KPPU 
berkewajiban untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan 
pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan  usaha 
tidak sehat.

Kedua fungsi tersebut dibutuhkan harus dapat berjalan secara simultan 
dalam rangka menciptakan pengadaan barang dan jasa yang efektif dan 
efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan 
yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan 
baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaraan tugas 
pemerintah dan pelayanan masyarakat sehingga berbagai penyimpangan 
dalam proses pengadaan barang dan jasa  pemerintah dapat dihindarkan.

 Selama hampir 9 tahun implementasi UU No.5 Tahun 1999, KPPU telah 
menerima kurang lebih 450 laporan dari masyarakat mengenai dugaan 
pelanggaran persaingan usaha sehat. Terkait dengan fungsi penegakan 
hukum, KPPU telah menangani sekitar 55 kasus pelanggaran persaingan 
usaha. Kasus dugaan persekongkolan tender memiliki porsi yang sangat 
signifikan jumlahnya (hampir mencapai 60 %  dari kasus yang ditangani 
KPPU). Terkait dengan fungsi advokasi kebijakan persaingan, KPPU telah 
menerbitkan sekaligus mensosialisasikan guideline  larangan persekongkolan 
tender  yang mengacu pada UU No.5 Tahun 1999. Hampir semua stakeholder 
KPPU, termasuk berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah telah 
diundang dalam berbagai acara sosialisasi terkait dengan kegiatan sosialisasi 
atau pengenalan sejumlah guideline KPPU.

Walaupun indikator angka telah menunjukkan kemajuan yang berarti pada 
pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU, namun  terasa perlu peningkatan 
akselerasi tugas pada lembaga ini. Berjalannya fungsi  manajemen pada 
organisasi KPPU perlu disesuaikan dengan pola pengelolaan yang berjalan 
cepat  dengan mengorganisasikan secara maksimal seluruh sumber daya 
yang ada.  Untuk itu diperlukan adanya perubahan pada lembaga KPPU 
yang menyangkut struktur organisasi dan personil sumber daya.
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B.  PERumusAn mAsALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat perumusan masalah 
sebagai berikut :”Bagaimana menerapkan manajemen Perubahan Pada 
Komisi Pengawas Persaingan usaha ?”

C.  TuJuAn PEnuLisAn 

Penulisan kertas kerja ini memiliki tujuan sebagai berikut :

Bagaimana menerapkan manajemen perubahan pada Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha.  

D.  sisTEmATiKA PEnuLisAn

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

A. KERAngKA TEoRi

1. strategi Perubahan

Strategi perubahan lazim dikenal sebagai change management, 
turnaround management, crisis management, reformasi, transformasi, 
adaptive strategy dan sebagainya. Istilah yang berbeda ini dapat 
mengaburkan arah perubahan yang diinginkan. Tetapi satu hal yang 
mempertegas arah perubahan ini adalah membuat segala sesuatu 
lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Tujuan dari setiap langkah perubahan adalah mempertahankan 
dan melangsungkan kehidupan.  Berubah artinya beradaptasi, 
menyesuikan diri dan menjadi lebih berdaya untuk mempertahankan 
dan meneruskan kehidupan. Suatu ketika kita merasa cocok untuk 
menentukan kehidupan dalam situasi tertentu. Tetapi, suatu ketika 
situasi itu berubah. Misalnya iklim tiba-tiba menjadi sangat panas atau 
sangat dingin. Sehinggat akhirnya kita harus menentukan bagaimana 
cara untuk meresponnya.

Bagi suatu perusahaan, iklim itu dapat berupa regulasi dan deregulasi, 
budaya dan norma-norma, ketersediaan teknologi, sikap pasar, 
persaingan global, kondisi ekonomi, situasi politik dan keamanan atau 
berbagai kondisi perubahan lainnya.

Apa yang anda harus lakukan kalau iklim itu tiba-tiba berubah secara 
drastis. Misalnya, persaingan tiba-tiba dibuka secara luas, sementara 
situasi moneter sedang terganggu dan pemerintah mengenakan pajak-
pajak baru yang memberatkan. Anda mengalami risiko transaksi valuta, 
sehingga utang-utang yang tercatat dalam valuta asing meningkat 
dua tiga kali lipat dan bunganya pun membesar. Situasi ini sudah 
berlangsung lebih dari enam bulan, sementara perubahan mendasar 
belum terlihat.

Anda mungkin mulai menimbang-nimbang langkah konkrit setelah 
melihat angka-angka keuangan berupa neraca, laporan rugi laba dan 
posisi kas  beberapa bulan terakhir. Mungkin anda akan mengambil 
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langkah perubahan seperti :

•	 Restrukturisasi utang
•	 Melakukan pemutusan hubungan kerja
•	 Mengurangi jam kerja
•	 Menutup sebagian kantor cabang dan anak perusahaan
•	 Mengurangi/memangkas biaya tertentu
•	 Menerapkan teknologi baru
•	 Menerapkan strategi-strategi baru
•	 Menggandeng mitra baru yang lebih kuat
•	 Mengganti manajemen
•	 Menutup perusahaan atau likuidasi

Pilihan mana yang anda ambil dan kapan sebaiknya tindakan tersebut 
dilakukan? Apa akibatnya pada pihak lain bila salah satu langkah di 
atas dilakukan? Apakah langkah tersebut dilakukan secara objektif 
sehingga tujuan mempertahankan usaha dapat dilakukan atau dapat 
memperparah kondisi perusahaan.

Bagi suatu organisasi pemerintahan, kondisi berubah dapat terlihat 
dari kinerja yang dihasilkan. Menurunnya produktivitas, lambannya 
roda organisasi dan tiadanya prestasi kerja menjadi indikator perlunya 
melakukan perubahan. Kondisi seperti ini menuntut keseriusan 
manajemen untuk segera melakukan perubahan pada organisasi 
tersebut. Perubahan perlu dilakukan untuk mengantisipasi tuntutan 
pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan 
pemilihan strategi terhadap perubahan yang akan dilakukan.

Ada dua jenis perubahan yang dapat dilakukan. Yang pertama 
kita kategorikan sebagai perubahan operasional, yaitu perubahan-
perubahan kecil yang bersifat parsial dan umumnya tidak menimbulkan 
dampak yang luar biasa bagi divisi atau unit usaha lainnya dalam 
perusahaan. Misalnya perubahan kemasan produk, cara promosi, 
seragam karyawan, penampilan perusahaan dan sejenisnya.

Yang kedua disebut perubahan strategis yang berdampak luas dan 
memerlukan koordinasi dan dukungan dari unit-unit terkait, atau 
bahkan seluruh komponen perusahaan. Macam-macam perubahan 
strategi antara lain :

•	 Perubahan budaya dan nilai nilai dasar organisasi. Perubahan 
budaya pada dasarnya harus dikaitkan dengan strategi dan 
lingkungan perusahaan. Perubahan nilai-nilai dan norma-
norma ini membutuhkan dukungan semua pihak dan 
memakan waktu cukup lama.
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•	 Perubahan arah/fokus usaha. Perubahan bisa mengubah 
arah/fokus pada bisnis yang sama atau memasuki bidang-
bidang bisnis yang baru dengan produk yang berbeda sama 
sekali.

•	 Perubahan cara kerja untuk meningkatkan efisiensi, 
peningkatan penghasilan atau pemakaian sumber daya.

Intinya dalam perubahan strategis anda tak bisa mengisolasi 
perubahan pada satu komponen saja. Bila satu komponen diubah, 
maka semua aspek akan ikut berubah. Perubahan pada teknologi 
bisa berarti perubahan pada proses produksi, keterampilan, basis 
pengetahuan sehingga produksi bisa lebih efisien, produksi bisa lebih 
cepat dihasilkan. Tetapi juga bisa berarti dihasilkan produk baru untuk 
pasar yang benar-benar berbeda. Itu bisa diikuti dengan perubahan 
domain administrasi, sistem pengajaran, struktur dan tentu saja nilai 
korporat.

Dengan demikian, jelas bahwa ada perubahan yang sifatnya mendasar, 
dan ada pula yang sekadar tampak dari luar. Keduanya sama-sama 
dibutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Perubahan strategis harus 
tampak dalam perubahan operasional. Namun, belum tentu seseorang 
yang melakukan perubahan operasional berhasil menyentuh aspek 
strategisnya. Perubahan strategis membutuhkan konsep dan seni yang 
kuat dan harus dilakukan secara bertahap. Perubahan ini akhirnya 
akan tampak pada sikap manusia yang menjalankannya, bukan 
sekadar pada benda-benda yang dengan mudah dapat diganti.

2. Teori Perubahan

Menurut Kurt Lewin (1951) perubahan terjadi karena munculnya 
tekanan tekanan terhadap organisasi, individu atau kelompok. Ia 
memfokuskan pada pertanyaan “mengapa”, yaitu mengapa individu-
individu, kelompok atau organisasi berubah. Dari situ ia mencari tahu 
bagaimana perubahan dapat dikelola dan menghasilkan sesuatu. Ia 
berkesimpulan kekuatan tekanan (driving force) akan berhadapan 
dengan keengganan (resistence) untuk berubah. Perubahan itu sendiri 
dapat terjadi dengan memperkuat “driving force” itu sendiri serta 
melemahkan “resistence to change”.

Berdasarkan kondisi di atas, ia merumuskan langkah-langkah yang 
dapat diambil untuk mengelola perubahan, yaitu : (1) Unfreezing, (2) 
Changing, dan (3) Refreezing.
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Dengan demikian, sebelum dan setelah dilakukan perubahan ada 
proses yang harus dilakukan, dan semua ini ditentukan oleh seberapa 
besar volume tekanan dari  

•	 Unfreezing : yaitu suatu proses penyadaran tentang perlunya 
atau adanya kebutuhan untuk berubah

•	 Changing : yaitu langkah berupa tindakan, baik memperkuat 
“driving force” maupun memperlemah “resistence”

•	 Refreezing : yaitu membawa kembali organisasi kepada 
keseimbangan yang baru .

Menurut Beckhard dan Harris (1987). Perubahan akan terjadi bilamana 
terpenuhi sejumlah syarat sebagai berikut :

•	 Manfaat-Biaya. Manfaat yang diperoleh lebih besar daripada 
biaya perubahan

•	 Ketidakpastian. Adanya ketidakpuasan yang menonjol 
terhadap keadaan sekarang

•	 Persepsi Hari Esok. Manusia dalam suatu organisasi melihat 
hari esok yang dipersepsikan lebih baik.

•	 Cara yang Praktis. Ada cara praktis yang dapat ditempuh 
untuk keluar dari situasi sekarang.

Bilamana dirumuskan secara matematika sederhana, persamaannya 
dapat ditulis sebagai berikut :

A B C > D

Dimana :

A = Ketidakpuasan
B = Persepsi Hari Esok
C = Ada cara yang praktis
D = Biaya untuk melakukan perubahan

Logika ini menunjukkan pentingnya efisiensi dalam perubahan agar 
manfaat yang diperoleh cukup memotivasi perubahan dan perlunya 
upaya-upaya mendiskreditkan keadaan sekarang sebagai keadaan yang 
buruk sehingga kita merasa perlu untuk segera bergerak. Hanya saja, 
kalau tidakada jalan yang praktis, maka kita akan gagal menyelesaikan 
perubahan itu dan efeknya akan sangat menekan karena orang-orang 
sudah sangat berharap akan datangnya hari esok yang lebih baik.
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Namun demikian, pertanyaan yang kerap muncul adalah mana 
yang lebih penting : Menjanjikan hari esok yang lebih baik atau 
mendiskreditkan situasi hari ini ? Bechard dan Harris (1987) 
menganjurkan agar sebaiknya kita fokus ke depan daripada berbicara 
tentang masa lalu yang telah memberikan dampak negatif pada hari 
ini. Hal ini disebabkan oleh temuan-temuan yang menyebutkan bahwa 
fokus terhadap hari esok :

•	 Memberikan semangat (optimisme) dan membuang perasaan-
perasaan pesimis

•	 Mendorong orang-orang menentukan perannya dalam 
perubahan dan menciptakan kepatuhan

•	 Mengurangi ketidakpuasan dan perasaan-perasaan tidak 
nyaman

•	 Memberikan fokus perhatian pada upaya-upaya mengatasi 
masalah ketimbang pada sympton untuk membuat kegiatan 
dan organisasi bekerja secara efektif.

Meski teori ini dianggap lebih sempurna daripada teori Kurt & Lewin 
dan banyak memengaruhi pada penulis terkenal, disadari adanya 
kelemahan-kelemahan. Salah satunya adalah tidak mudah mengajak 
orang-orang percaya terhadap apa yang mereka lihat dan tidak mudah 
mengajak mereka melihat atu berpersepsi tentang hari esok.

 3. model Perubahan

Perubahan strategis adalah sebuah perubahan yang cenderung radikal, 
dan perubahan operasional dinilai tak ubahnya sebagai perubahan 
incremental. Berikut ini diuraikan arti dari masing-masing peruahan 
tersebut :

•	 Perubahan incremental adalah perubahan yang secara 
kontinyu dilakukan oleh suatu organisasi untuk memelihara 
keseimbangan umum organisasi. Biasanya perubahan seperti 
ini dilakukan terbatas pada salah satu bagian organisasi dan 
dampaknya relatif hanya dirasakan oleh bagian itu sendiri. 
Misalnya dilakukan perbaikan mesin atau penggantian mesin 
baru yang lebih efisien.

•	 Perubahan Radikal cenderung mengubah referansi, arah dan 
kebijakan organisasi. Biasanya perubahan ini mentransformasi 
seluruh bagian institusi. Misalnya perubahan struktur 
organisasi dari vertikal-fungsional menjadi matrix, horizontal-
teamwork. Perubahan ini melibatkan lahirnya suatu terobosan 
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berupa struktur yang benar-benar baru dengan proses bisnis 
yang berbeda.

Adakalanya suatu perubahan dapat dengan mudah dilihat dan dibaca 
secara kasatmata. Perubahan yang terjadi secara kontras, bersifat 
lokal dan dapat dilaporkan oleh para jurnalis dari suatu peristiwa 
sehingga dapat dikategorikan sebagai perubahan kasatmata. Demikian 
juga denggan perubahan operasional yang tampak dari kegiatan fisik 
di pabrik, lobi sebuah hotel atau ruang pelayanan jasa, penurunan 
penjualan suatu produk atau serangan kompetitor di depan mata.

Dalam kehidupan, sering ditemui perubahan yang tidak dapat dilihat 
secara kasatmata. Seringkali untuk melihat perubahan ini diperlukan 
pihak ketiga yang bertindak untuk mengumpulkan pengalaman yang 
berbeda dan melakukan analisis terhadap kecenderungan yang terjadi 
di tempat yang saling terpisah satu sama lain dengan rentang waktu 
yang berjauhan. Misalnya mengumpulkan mosaik-mosaik tersebut 
dari masa ke masa dan merangkumnya dalam sebuah karya tentang 
perubahan yang bakal terjadi di masa depan. Pemikiran tersebut dapat 
dirangkai dari peristiwa-peristiwa di berbagai negara dan mencatat 
setiap temuan penting yang telah dilakukan para inovator sebelumnya. 
Perlu dicatat dan diwawancarai langkah-langkah yang mereka ambil 
dan reaksi berbagai pihak terhadap langkah mereka. Kita sebagai 
orang awam tak dapat membaca serpihan itu dengan mudah sebelum 
seorang mampu merangkum dan mengajukan hasil analisisnya.

Seorang pengamat politik, mengumpulkan serpihan-serpihan melalui 
pendekatan sejarah mengenai apa yang bakal terjadi setelah perang 
dingin berakhir. Selain perubahan politik, perubahan ekonomi dan 
bisnis juga memerlukan analisis global yang dikumpulkan dari serpihan-
serpihan mosaik tersebar di berbagai negara. Krisis ekonomi yang terjadi 
di Indonesia pada Tahun 1997-2000, tak dapat dibaca dan dinalisis 
secara parsial. Seorang pengusaha yang melakukan kegiatan bisnis di 
Indonesia tidak dapat mengisolasi dirinya dari kejadian ekonomi dan 
keputusan penting yang diambil oleh bank sentral di negara lain, respon 
dunia usaha di mancanegara serta teknologi yang sedang dikembangkan 
di berbagai negara. Semua perkembangan itu terlalu sulit dan mahal 
untuk dikaji sendirian oleh satu orang pengusaha. Oleh karena itu, kita 
membutuhkan bantuan para analis untuk mengumpulkan serpihan-
serpihan mosaik itu dan merangkumnya menjadi sebuah kajian utuh 
yang menggambarkan arah perubahan ekonomi dunia.
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B. mEToDE PEnELiTiAn

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang  dirancang untuk mengumpulkan 
informasi tentang kondisi yang terjadi pada saat ini.. Peneliti bertindak 
sebagai pengamat, dimana ia hanya membuat kategori perilaku, mengamati 
gejala dan mencatatnya. 

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

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

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

Penelitian ini berlandaskan kasus aktual yang terjadi pada KPPU yang 
mengacu pada pelaksanaan sistem manajemen dan pengorganisasian di 
lingkup sekretariat sebagai pendukung tugas Komisi.
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BAB iii
PEmBAHAsAn HAsiL PEnELiTiAn

A. mEnguBAH BuDAyA oRgAnisAsi

Setiap perubahan selalu membawa nilai-nilai baru. Nilai-nilai baru itu dapat 
dibawa oleh generasi yang baru masuk dalam organisasi, namun dapat juga 
dibentuk oleh keadaan yang berasal dari luar organisasi terhadap karyawan 
yang lebih dulu berada dalam organisasi. Sering kali nilai-nilai itu tidak selalu 
sama dengan apa yang dikehendaki oleh perusahaan/organisasi. Ia bisa 
masuk begitu saja tanpa disadari oleh kebanyakan orang dalam perusahaan 
atau organisasi.

Sering dikatakan nilai-nilai yang dianut suatu institusi mengalami evolusi. 
Misalnya saja, sebuah organisasi yang didirikan pada masa masa sulit, 
menganut nilai nilai atau karakter kejuangan, kejujuran, kerendahhatian, 
kesetiakawanan sosial dan kesederhanaan. Tetapi beberapa waktu kemudian, 
ketika iklim telah berubah menjadi sangat kompetitif dan terbuka, nilai-nilai 
yang dianut para pimpinan dan staf bisa berubah menjadi lebih berorientasi 
pada budaya bisnis, agresif, high profile dan otonom. Contoh lainnya juga 
terjadi dalam dunia pendidikan yang semula berawal pada kesederhanaan, 
terpusat pada guru dan subsidi pemerintah. Suatu ketika dunia pendidikan 
berubah menjadi kegiatan usaha komersial, nonsubsidi, terpusat pada 
pelayanan, dan cenderung mengedepankan persaingan.

Pada dunia pemerintahan kita juga terlihat adanya tuntutan peralihan peran 
pemerintah dari sekedar sebagai regulator dan bersikap birokratik menjadi 
pelayanan masyarakat yang mengedepankan kesejahteraan dan pengelolaan 
yang berbasis kewirausahaan seperti inovatif, kreatif dan tebuka tehadap 
kemajuan.

Manajemen perubahan, suka atau tidak suka harus menyentuh transformasi 
nilai-nilai. Tanpa menyentuh dan melakukan transformasi nilai-nilai, manusia 
dalam suatu organisasi akan tetap melakukan hal-hal sama dengan cara-cara 
sama seperti yang dilakukan di masa lalu. Bahkan, lebih dari itu, perubahan 
akan ditumpangi oleh nilai-nilai baru yang sama sekali tidak dikehendaki. 
Nilai-nilai baru yang tidak dikehendaki itu berperan seperti benalu, parasit 
atau virus yang melekat dan datang begitu saja meski kehadirannya tidak 
diundang.
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Selama masa transisi sangat mungkin budaya suatu organisasi terkontaminasi 
oleh nilai-nilai yang datang, baik secara alamiah sebagai akibat dari proses 
transformasi itu sendiri, maupun datang secara liar dan random dari luar 
institusi. Setidaknya ada 7 (tujuh) budaya negatif yang mengontaminasi 
orgnaisasi pada masa transisi. Ketujuh nilai tersebut dapat menghapuskan 
atau mengurangi karakter positif pengikat sebuah institusi, seperti nilai 
komitmen, kebersamaan dan loyalitas. Adapun ketujuh budaya laten bawaan 
masa transisi itu adalah sebagai berikut :

1  Budaya Ketakutan
2.  Budaya Menyangkal
3.  Budaya Kepentingan Pribadi
4.  Budaya Mencela
5.  Budaya Tidak Percaya
6.  Budaya Anomi
7.  Budaya Mengedepankan Kelompok

Budaya Ketakutan terhadap perubahan ditimbulkan oleh rasa tidak pasti dan 
kurang nyaman bagi mereka yang tidak memegang kendali. Pengurangan 
jumlah karyawan dan posisi dalam organisasi menimbulkan kecemasan, 
baik di kalangan yang akan mendapat giliran pemutusan kerja maupun 
yang tidak. Orang yang ketakutan akan merasa cemas, dan mereka yang 
cemas akan menyampaikan kecemasannya dengan berbicara, bergosip dan 
menyampaikan kabar-kabar tidak resmi. Mereka menjadi kurang bergairah 
untuk bekerja dan asyik membicarakan pekerjaan orang lain atau atasan 
mereka pada teman-teman mereka. Dalam setiap perubahan selalu saja ada 
orang atau kelompok yang dianggap sebagai pemenang dan yang dianggap 
sebagai pihak yang kalah.

Dalam setiap perubahan akan timbul budaya menyangkal, karena pada 
setiap yang berubah, manusia tidak serta merta menerimanya. Mereka 
mulanya sering menyangkal seperti menyatakan tidak benar, tidak perlu dan 
sebagainya.

Ketika sesuatu yang bisa ditemui hilang atau berubah, manusia punya 
kecenderugan menyangkal. Sekali mereka menyangkal, tentu semakin lama  
maka semakin banyak pula yang disangkal, dan semakin jauh pemimpin dari 
solusi yang sesungguhnya harus diambil. Manusia akan sulit memperbaiki 
hidupnya selama ia menyangkal realitas baru. Lebih parah lagi, karena 
manusia harus melewati suatu siklus yang tidak pendek untuk segera 
menerima dan mengakui perubahan.

Pada suatu perubahan sering terbentuk budaya kepentingan.  Dalam situasi 
yang berubah akan ada banyak pihak yang lebih mengedepankan kepentingan 
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pribadinya. Masing-masing orang akan berupaya mengamankan kepentingan 
yang melekat pada dirinya, seperti posisi, karir, konsep, kelompok, anggaran, 
fasilitas dan sebagainya. Ketika hal itu terjadi, ikatan organisasi menjadi 
pertanyaan besar. Banyak pekerjaan rutin yang tidak bisa diselesaikan tepat 
waktu, dan akibatnya reformasi, reorganisasi atau langkah manajemen 
perubahan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nilai kepentingan 
pribadi biasanya berkembang  cukup lama dan sangat memusingkan 
pemimpin. Sebab, setelah mengurus keperintingan pribadinya, maka yang 
bersangkutan baru mengurus kepentingan kelompoknya.

Pada setiap perubahan sering muncul budaya mencela. Ketika orang 
mulai mengedepankan pribadinya maka tidak akan ada lagi respek dari 
para pengikut. Orang mulai saling mencela dan sinis  terhadap perilaku 
dan tindakan atasan dan kolega mereka yang terlalu mengedepankan 
urusannya sendiri. Beberapa orang yang tergannggu dengan sinisme ini akan 
membangun kekuatan dukunang dari bawahannya dengan cara melakukan 
bagi-bagi manfaat. Tetapi semua itu dilakukan bukan untuk untuk kepentingan 
organisasi, melainkan untuk mengamankan kepentingannya. Akibatnya yang 
timbul adalah budaya sinisme. Perilaku sinis tidak pergi-pergi, melainkan 
berubah menjadi budaya. Orang yang baik dan berhati bersih tak akan luput 
dari sinisme. Mereka semua memperoleh imbas dari proses transformasi 
ini. Yang baik menjadi nampak buruk, yang buruk menjadi tampak baik dan 
seterusnya.

Perubahan menimbulkan pula budaya tidak percaya. Kepercayaan atau rasa 
saling percaya adalah perekat bagi suatu institusi. Ketika respek sudah tidak 
ada lagi dan orang saling mengedepankan kepentingan pribadinya, yang 
ada adalah rasa saling tidak percaya. Tanpa kepercayaan, otoritas tidak lagi 
membeikan makna. Transaksi antar kelompok menjadi sangat mahal, lambat 
dan tidak dapat dipegang kesepakatannya. 

Budaya tidak percaya erat hubungannya dengan situasi ikatan kepercayaan 
yang berlaku di suatu negara. Ketika masyarakat suatu bangsa tidak 
memercayai pemiimpin-pemimpinnya, maka biaya transaksi menjadi 
sangat mahal. Mereka tidak lagi dipercayai rekan bisnis dari negara lain, 
dunia perbankan, perdagangan, bahkan mereka juga tidak memercayai 
sitem peradilan dan mata uangnya sendiri. Untuk mengatasi itu, maka 
para pelaku usaha cenderung memilih negara lain yang memiliki kepastian 
hukum, mencatat semua perjanjian secara detail, membayar pengacara dan 
membebankan semua biaya itu pada pelanggan atau mitra bisnis. Ketika itu 
terjadi, maka organisasi atau perusahaan tersebut tak punya masa depan.
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Transisi pada suatu organisasi biasanya diikuti dengan peristiwa-peristiwa 
penggabungan dan pemisahan bagian-bagian, unit-unit usaha, perusahaan, 
departemen dan sebagainya. Seringkali pada masa ini organisasi 
menempatkan orang orang baru pada kursi kepemimpinan yang datang dari 
luar. Mereka tidak mengikuti jalur karir tradisionil melainkan melompat secara 
mengejutkan. Kalau pemimpin tak cukup kuat dan pengelolaan transisi tidak 
sempurna, semua ini bisa menimbulkan efek anomi. Kehilangan jati diri atau 
identitas kultural dapat digambarkan sebagai orang yang berpakaian tidak 
pada tempatnya. Ia akan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri karena 
kurang mengenal lingkungannya. Ia ingin cepat-cepat pergi  meninggalkan 
institusi tersebut, tetapi merasa punya kewajiban untuk tetap berada di 
sana.

Efek dari kehilangan identitas kultural adalah perasaan ketergantungan 
dan merasa salah terus. Mereka dapat mengikuti rapat, tetapi tak tahu 
mau ke mana dan apa yang mereka harapkan. Bekerja dengan atasan baru 
adakalanya berarti harus mulai lagi dari nol. Orang yang tadinya dianggap 
lebih junior bisa menjadi atasan. Peta hubungan jadi agak kacau. Segala 
sesuatu yang sudah menjadi biasa di masa lalu tiba-tiba menjadi gelap dan 
tidak jelas lagi. Semuanya butuh waktu untuk jelas lagi.

Organisasi harus mengedepankan budaya kepentingan kelompok. Tidak 
semua perasaan tidak senang terhadap situasi baru dapat dinyatakan secara 
terbuka oleh manusia. Meski atasan atau pemimpin puncak belum secara 
resmi mengambil langkah perubahan, suatu bocoran tentang kebijakan bisa 
saja menimbulkan kegamangan. Perasaan tidak senang dapat diungkapkan 
dalam bentuk nostalgia. Ketika orang mulai bernostalgia maka itu pertanda 
bahwa mereka kurang senang terhadap situasi sekarang.

Ada banyak sebab mengapa nlai-nilai akan perubahan tersebut penting untuk 
dilakukan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu :

Pertama, perubahan menjadi tuntutan yang merata pada seluruh staf di KPPU 
yang telah resah dengan kondisi yang stagnan. Akibatnya, keresahan bukan 
hanya jadi milik karyawan satu lembaga saja. Keresahan terasa dimana-
mana dan menjadi berita nasional. Akibatnya perasaan kecewa, takut, 
marah, menyangkal, tidak percaya dan sebagainya sangat mudah ditemui di 
masyarakat. Nilai seperti itu cenderung menular dari suatu kelompok kepada 
kelompok lainnya.

Kedua, Kini kita tengah berada pada situasi ketidakpastian yang membutuhkan 
suatu penangangan yang cepat dan tepat. Kondisi perekonomian lama telah 
terputus dengan mata rantai ekonomi baru yang benar berbeda. Era lama 
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yang ditandai dengan cara kerja yang biroratik, stabil, hirarkis, integratif, 
beskala ekonomis, berbasiskan regulasi dan menjadi monopoli telah 
berakhir. Kini kita berada di era baru yang disebut era transformasi atau 
era digital. Produk yang dulu hanya dibatasi secara fisik, sekarang telah 
berubah menjadi kombinasi produk fisik dan produk digital. Segala sesuatu 
yang tadinya bergerak secara linear dan beruntun, berubah menjadi sirkular 
dan bergerak serentak. Informasi yang tadinya bersifat simetris menjadi 
transparan dan demokratis. Akibatnya, cara berusaha berubah menjadi lebih 
kompetitif, ramping, demokratis, independen dan menuntut lebih banyak 
pendekatan kewirausahaan.

Ketiga, hubungan yang merekatkan individu bergeser dari satu titik saja. 
Pergeseran ini diakibatkan oleh semakin mendominasinya peranan lain 
dalam suatu institusi. Akibatnya, hubungan saling percaya yang bersifat 
saling memberi antara pekerja dengan pemberi kerja yang bersifat jangka 
panjang mulai merenggang. Karyawan telah mengubah etos kerjanya kepada 
prestasi dan kinerja yang dapat dinilai oleh semua orang.

Hubungan sosiologi antara karyawan dengan pemberi kerja merupakan faktor 
penting dalam membangun budaya organisasi yang positif. Penjelasannya 
sederhana. Manusia memerlukan kepercayaan dalam bekerja. Kepercayaan 
menimbulkan keyakinan, harapan dan simbol kesatuan yang mendorong 
mereka terus bekerja, membangun spirit kebersamaan dan memberikan arti 
bagi kehidupan. Sehingga tempat kerja berubah menjadi simbolis tertentu.

B. mEmBuAT PETA PERuBAHAn PADA Komisi PEngAWAs 
PERsAingAn usAHA

Ada tujuh kunci utama utama untuk merangsang perubahan. Ketujuh kunci 
utama yang digunakan untuk menopang perubahan pada Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha adalah :

1.  Tetapkan standar yang Jelas

Supaya berhasil dalam menggerakkan perubahan, sangat mutlak 
dibutuhkan kesamaan visi tentang standar yang harus dicapai. Standar 
itu dapat berupa sasaran, nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip.

Kita tidak bisa mengharapkan hasil yang optimal dari sebuah tim yang 
terdiri dari orang-orang yang mempunyai standar berbeda-beda. Kalau 
didiamkan, mereka bukan hanya akan sekadar bekerja, melainkan 
juga menghambat dan saling berhadapan satu sama lain. Dengan 
mengumumkan standar yang jelas dan dimengerti semua orang, 
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dan dengan mengaitkan prestasi dengan standar itu, para pemimpin 
menciptakan sebuah patokan untuk berprestasi.

Syaratnya, standar itu harus merangsang, menimbulkan inspirasi, 
dorongan-dorongan untuk pencapaian dan merupakan sebuah standar 
yang menuju pada kesempurnaan. 

2.  Harapan Terhadap Kesempurnaan

Sebuah tujuan perubahan akan berjalan menyenangkan kalau 
pemimpin punya keyakinan kuat bahwa para pengikutnya mau dan 
mampu menggerakkan seluruh kekuatan. Dengan kata lain, harus 
ada asumsi bahwa apa pun peranan yang disandang setiap orang, 
ada kepercayaan bahwa manusia dapat mencapai standar tinggi yang 
telah ditetapkan.

Standar tinggi ini akan dimungkinkan kalau pemimpin menaruh hatinya 
disana. Artinya, ia meniupkan arti kehidupan lewat pikiran-pikiran dan 
perasaan-perasaannya secara rutin dan berkesinambungan. Semangat 
itu tampak dalam enerji kepemimpinan, kata-kata, perbuatan, cahaya 
di ruang kerja, indahnya taman dan ruang kerja, kesejukan ruang kerja 
dan sebainya. Semua akan dirasakan nikmat karena seluruh enerji 
yang dimiliki pemimpin, bahkan seluruh hidupnya, didedikasikan untuk 
menolong orang lain. Yaitu menolong agar mereka semua mencapai 
keberhasilan dalam hidup.

3.  Berikan Perhatian

Meniupkan semangat berarti memberikan enerji dan perhatian. Kalau 
mereka sakit, anda pun merasakannya. Kalau mereka bahagia, anda pun 
ikut tersenyum. Perhtian itu tidak sepenuhnya dapat diberikan secara 
formal melalui aset institusi. Adakalanya pemimpin perlu memberikan 
bagian dari kehidupan pribadinya, dari uang saku pribadinya, atau 
waktu pribadinya yang paling berharga.

Pemimpin yang memberikan perhatian akan aktif berkeliling, 
mengunjungi stafnya dimana pun mereka berada. Ia dikenal sebagai 
atasan yang bersahabat dan mengenal masalah-masalah mereka 
dengan jelas. Setiap minggu ia punya program mendatangi staf itu 
dan memberikan semangat. Demikian pula dengan perubahan, kalau 
setiap pihak mendapat kunjungan rutin, tak ada lagi rasa takut dan 
curiga. Mereka akan melakukannya dengan penuh gairah, berenerrgi 
seperti berada di sebuah momen tertentu.
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4.  Berikan Pengakuan

Pengakuan atau penghargaan perlu dibeikan untuk mengingatkan 
kembali. Pengakuan adalah sebuah upaya untuk meneguhkan 
seseorang. Supaya efektif maka penghargaan tidak boleh dibeikan 
secara massal. Pemimpin besar umumnya mengenal betul bahwa 
perubahan yang efektif memerlukan upaya kustomisasi penghargaan. 
Untuk itu, sebelum memberikan penghargaan, ada baiknya pemimpin 
mengenal betul orang-orangnya secara  personal. Orang itu perlu 
dipelajari latar belakangnya, kesukaan atau ketidaksukaannya, 
kebutuhan  dan masalahnya. Dengan begitu maka pemimpin dapat 
memberikan penghargaan secara lebih spesial, berarti dan penuh 
makna.

5.  Keberhasilan milik Bersama

Setiap keberhasilan harus dirayakan dan dinikmati secara bersama. 
Perayaan itu sendiri tidak harus berupa sebuah pesta yang mewah. 
Perayaan sederhana dapat saja diselenggarakan untuk merayakan 
pencapaian suatu tahap. Dan layaknya sebuah pencapaian prestasi, 
pasti ada pihak yang dinilai berjasa dan layak diberi penghargaan. 
Penghargaan  itu sendiri hendaknya jangan hanya dinikmati oleh 
seorang saja, melainkan oleh sekelompok orang.

Supaya memberikan semangat, kisah sukses ini hendaknya dibagi 
kepada orang-orang lain agar mereka mengerti makna dan pengorbanan 
yang telah diberikan untuk mencapai prestasi itu. Supaya semua pihak 
merasa dapat melakukannya, maka mereka pun diberitahu haknya 
untuk memperoleh penghargaan yang sama kalau berhasil mencapai 
prestasi tersebut.

6.  Berikan Kisah sukses

Memberitakan kisah sukses adalah bagian kebudayaan yang 
merangsang imajinasi, inspirasi dan semangat. Cerita dipercaya 
mampu menggerakkan hati dan pikiran. Cerita yang bagus akan 
menggerakkan tindakan, menyentuh manusia, mengajarkan sesuatu 
dan menimbulkan daya ingat yang kuat. Perubahan akan semakin 
indah bila dilengkapi dengan cerita yang indah dan menawan, bukan 
sekedar gosip atau fitnah yang disebarkan orang yang ketakutan.

Cerita dapat diberikan dalam berbagai kegiatan, seperti seminar, pidato 
pimpinan, selebaran internal, cerita yang dimuat di media, internet, 
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televisi, iklan, laporan tahunan dan sebagainya. Kisah yang indah 
akan menambah semarak suasana organisasi.

7.  Berikan Contoh

Pemimpin yang baik, dan mengerti arah perubahan, akan memimpin 
dengan contoh. Ia berada di depan, berkorban demi kebaikan. 
Ia mengajak orang lain berkorban, tanpa harus merasa susah. Ia 
memberikan penghargaan, bonus, atau kenaikan penghasilan, 
pertama-tama kepada bawahannya, baru kemudian dengan dirinya 
sendiri. Ketika pemimpin memberikan contoh maka bawahan dan 
para pengikutnya akan melakukan sesuatu tanpa beban. Sebab 
mereka tahu pemimpinnya dapat ditiru dan sebuah perlakuan yang 
adil sedang terjadi.

Selanjutnya perubahan yang dilakukan pada Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha perlu memperhatikan kondisi berikut :

1.  Membuat perubahan dengan bahasa tubuh yang bersahabat

2.  Gunakan simbol perubahan

3.  Gunakan pihak ketiga yang mereka sukai dan hormati

4.  Berikan pelatihan lintas sektoral

5.  Kirim mereka keluar

6.  Temukan Kehebatan bawahan

7.  Ganti bagian tertentu

8.  Tumbuhkan kepercayaan

9.  Berikan ownership perubahan pada mereka

10.  Tunjukkan bahwa perubahan mengguntungkan semua pihak

11.  Lakukan pertemuan rutin
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BAB iV
KEsimPuLAn DAn sARAn

A. KEsimPuLAn

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka diperoleh 
kesimpulan bahwa perubahan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1.  Mengubah budaya organisasi yang selama ini telah berjalan menjadi 
suatu budaya baru yang dapat diterima semua pihak.

2.   Membuat peta perubahan yang dapat merangsang semua pihak 
mendukung keinginan untuk berubah

B. sARAn 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal 
berikut  :

1 Perlu mempertegas pelaksanaan budaya perubahan bagi semua 
pihak di Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2 Perlu memahami peta perubahan agar dapat dukungan dari semua 
pihak di Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
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1. PEnDAHuLuAn

Bentuk dan karakteristik hukum Masyarakat Eropa (European Community) 
dalam semua aspek, mulai dari bidang pertanian, lingkungan, persaingan 
dan perdagangan ditentukan oleh karaktek unik dari Uni Eropa serta sejarah 
unik dari benua tersebut. Oleh karena itu, agar dapat sepenuhnya memahami 
hukum Uni Eropa, seseorang harus terlebih dahulu mengembangkan 
pemahaman mengenai karakteristik dari Uni Eropa serta konteks sejarah 
dimana hukum persaingan Eropa telah berkembang. Namun demikian, hal 
tersebut bukanlah termasuk dalam cakupan tulisan ini. Akan tetapi, hanya 
sebagai diskusi singkat mengenai Uni Eropa dan sejarahnya, karena hal 
tersebut mempengaruhi bentuk dan karakteristik kebijakan persaingan. 

Oleh karena itu, struktur tulisan ini adalah sebagai berikut: dibuka dengan 
bagian pendahuluan.  Bagian pertama membahas suatu diskusi dimana kita 
berupaya untuk terlebih dahulu memperjelas antara sejarah sistem hukum 
persaingan modern serta konteks dimana hukum tersebut berkembang. 
Kemudian, kita berupaya untuk membedakan sistem ini dengan sistem 
Amerika dengan membahas tujuan kebijakan kontrol merger Eropa yang 
berbeda. Setelah itu, kita memprosesnya dengan analisis kita pada bagian 
ketiga dengan pokok bahasan mengenai sistem peraturan persaingan yang 
ada saat ini. Pada bagian ini, kita akan mengkaji sumber-sumber utama dari 
hukum persaingan yang bersifat umum tapi relevan serta sumber-sumber 
sekunder peraturan kontrol merger yang spesifik. Akhirnya, pada bagian 
keempat, kita akan memperluas pembahasan kita tentang sumber-sumber 
hukum dengan mengkaji tindakan yang dilakukan oleh European Court of 
Justices (ECJ) dalam penafsiran dan penerapan hukum. Dalam melakukan 
hal ini, kita akan membahas definisi dari konsep-konsep penting seperti 
dominasi, pasar bersangkutan serta kekuatan pasar. 
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2.  PEngEnALAn TERHADAP HuKum PERsAingAn mAsyARAKAT 
ERoPA

2.1.  Latar belakang sejarah

Pembahasan menyeluruh tentang karakteristik Uni Eropa adalah tugas 
yang sangat kompleks, hanya mungkin dilakukan oleh para pakar yang 
kompeten. Kerumitan ini sebenarnya mengacu pada dan disimpulkan 
oleh motto Uni Eropa, yakni Iunctus per Varietas1. Akan tetapi, tugas 
yang mustahil tersebut bukanlah menjadi tujuan dari tulisan ini, tapi 
hanyalah sebagai ringkasan singkat semata.  

Karakterikstik dari suatu uni (kesatuan) yang terdiri dari dua puluh 
lima negara anggota dan setengah miliar penduduk dapat diringkas 
menjadi beberapa frase kata, sehingga ada tema yang muncul 
kembali dalam kesusasteraan. Beberapa variabel yang digunakan oleh 
sebagian besar penulis dalam pembahasan mengenai karakteristik Uni 
Eropa pada umumnya mencakup empat elemen utama berikut ini: 
pertama, tingkat keragaman budaya dan linguistik yang unik, yang 
terkait dengan cakupan dan komposisi Uni tersebut, yang mengarah 
pada kerumitan operasional; kedua, luasnya cakupan Uni tersebut, 
dalam hal ukuran institusional aktual dan signifikansi relatifnya di 
dunia,sehingga menyebabkan sistem yang ada sangat birokratis 
dalam hal pelaksanaan dan lambat dalam memberikan tanggapan2; 
ketiga, cakupan tanggungjawabnya yang ambisius, berkaitan dengan 
sektor-sektor dimana Uni Eropa terlibat di dalamnya; dan akhirnya, 
adanya sejarah panjang dan rumit yang dominan, yang ditunjukkan 
oleh konflik serta benturan budaya – dalam manifestasi pertama Uni 
Eropa modern, perlu diingat bahwa European Coal & Steel Community 
(ECSC), terlahir sebagai suatu reaksi terhadap abad-abad peperangan3. 
Oleh karena itu, pentingya sejarah mengenai karakteristik Uni Eropa 
modern serta bentuk dan jenis sistem hukumnya tidak dapat dianggap 
remeh. Sejarah atau ingatan mengenai ras seringkali dianggap sebagai 

1 “United by Diversity” – pertama kali disebutkan dalam Perjanjian Pembentukan 
Konstitusi Eropa yang bernasib malang itu. 

2 Angka ini menunjukkan jumlah penduduk Eropa adalah 459.500.000 (2005) – atau lebih 
dari 1/13 jumlah umat manusia – dan sebagai sebuah lembaga perdagangan, Uni Eropa 
adalah eksportir barang terkemuka di dunia dengan nilai ekspor lebih dari €985 miliar 
pada tahun 2001, atau hampir 1/5 dari total ekspor dunia; dan merupakan eksportir jasa 
terkemuka dunia dengan nilai ekspor sebesar €307 miliar pada tahun 2001, atau hampir 
¼ dari total perdagangan jasa dunia. Sumber : Eurostat & the European Union Online

3 Nugent, N (2002), “The Government & Politics of the European Union”, Palgrave 
Macmillan
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salah satu faktor yang sangat mempengaruhi karakter masyarakat 
Eropa yang masih ada saat ini4, dan hukum, yang didefinisikan sebagai 
“suatu rangkaian aturan atau norma-norma perilaku yang mewajibkan, 
melarang atau mengizinkan hubungan spesifik antara masyarakat dan 
organisasi”, harus dipahami sebagai suatu sistem aturan-aturan sosial 
yang mengalir dari karakter ini5.

Pengaruh spesifik dari masa lalu terhadap sistem hukum persaingan 
yang ada saat ini perlu mendapat perhatian saat ini, karena hal tersebut 
tidak hanya memperjelas tentang karakteristik sistem hukum, tapi juga 
mempermudah pemahaman tentang keunikan tujuan-tujuan kebijakan 
tersebut. Dengan demikian, pemahaman tentang perkembangan 
sejarah Persaingan Eropa dapat membantu dalam menjelaskan hasil 
yang berbeda antara EU dan US dalam hal merger General Electric 
dan Honeywell. 

Pengaruh sejarah terhadap bentuk dan karakteristik Eropa modern sangat 
berbeda dengan Amerika, sehingga hukum persaingan dapat diuraikan 
dengan baik sehubungan dengan momentum perkembangannya. 
Momentum ini dapat dan terbagi6, menjadi dua kekuatan penggerak 
yang berbeda: pertama, filosofi etis dan humanitarianisme pada masa 
Pra-Perang Dunia Kedua sebagai jawaban terhadap situasi industri 
pada saat itu; dan kedua, ideologi integrationis pasca perang sebagai 
jawaban terhadap perlunya stabilitas. 

Debat etis pra-perang dimulai sebagai sebuah tanggapan filosofis 
terhadap sistem industrial kapitalis yang muncul di Eropa pada akhir 
abad kedelapan belas dan awal abad kesembilan belas. Era Revolusi 
Industri pertama, dan fajar global kapitalisme yang berikutnya 
memberikan perkiraan bagi banyak orang akan berakhirnya masa 
keemasan dari kesucian dan yurisdiksi universal hukum-hukum alam. 
Pengganti kesucian sebelumnya, yang tersisa adalah “tidak ada neksus 
lainnya antara manusia dan manusia selain minat pribadi yang kosong, 
dan ‘pembayaran tunai’ yang tak berperasaan”; dan terlahirlah sebuah 
aristokrasi industrialis yang baru, yang dengan ironis akan tergantung 
oleh tali yang dijualnya7. Meskipun begitu, serentak dengan revolusi 

4 Ward, Ian (2003),“A Critical Introduction to European Law”, 2nd Edit, Lexis-Nexis 
Butterworth’s: London

5 Hart, H.L.A., (1961) “The Concept of Law”, Lexis-Nexis Butterworth’s London 

6 Korah, Valentine (2000), EC Competition Law and Practice”, 7th Edition, London

7 Marx, K., Das Kapital (Capital: A Critique of Political Economy) (1867)
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ini, banyak gerakan intelektual dan artistik yang berkembang dengan 
sikap bermusuhan terhadap industrialisasi yang baru; dimana ideologi 
sosialisme dan liberalisme termasuk ideologi-ideologi yang paling 
signifikan dalam perkembangan karakter Eropa dan sistem hukum 
Eropa modern.  

Tradisi sosialis, meskipun terdapat banyak pengulangan di Eropa 
dengan melihat kembali ke sejarah Yunani, tumbuh dengan sangat 
baik dimasa ini dengan janji untuk setidaknya menghasilkan distribusi 
sebaran kekayaan yang lebih merata8. Inti dari sistem sosialis adalah 
ekonomi sosialis yang karena itu harus dijalankan untuk kepentingan 
mayoritas orang banyak dan bukan untuk sebagian kecil kelas 
aristrokatis, plutokratis (pemerintahan oleh orang terkaya) atau 
kapitalis. Akibatnya, terdapat ketidaksukaan alami dari perusahaan 
multinasional yang besar karena sedikitnya kebebasan bagi operasional 
mereka. Filosofi ini, yang berkembang luas di Jerman pada abad ke-
sembilan belas, muncul saat ini bahkan pada sebagian pemerintah 
Eropa sayap kanan dan hal ini telah membedakan mereka dari 
sahabat mereka dari Amerika. Pengaruh sosialisme terhadap karakter 
Eropa sebenarnya tidak terlalu berlebihan dalam hal signifikansinya 
dan telah menumbuh-kembangkan ide-ide keadilan yang bahkan telah 
mempengaruhi tindakan merger dan perusahaan yang ada saat ini. 

Selain arus sosial, juga terdapat banyak motivator filosofis yang lebih 
sabar dan kurang agresif, misalnya faham liberal. Liberalisme, dan 
khususnya ordoliberalisme, telah mempunyai sebuah perkecualian pada 
mentalitas legal di persaingan Eropa. Sesuai dengan ordoliberalisme, 
negara harus menciptakan sebuah lingkungan resmi yang tepat untuk 
perekonomian serta mempertahankan sebuah tingkat persaingan yang 
sehat melalui langkah-langkah yang mematuhi prinsip-prinsip pasar9. 
Perhatiannya terletak pada, jika negara tidak melakukan langkah-
langkah aktif untuk membantu perkembangan persaingan, akan 
muncul firma dengan kekuatan monopoli atau oligopoli, yang tidak 
hanya akan mengancam keuntungan yang ditawarkan oleh ekonomi 
pasar, tetapi juga mungkin melemahkan demokrasi – karena kekuatan 
ekonomi yang kuat bisa ditransformasikan menjadi kekuatan politik10. 

8 Sabine, George H (1961), “A History of Political Theory”, London: Harap

9 Rodger, B.,”Competition Policy, Liberalism and Globalization” COLUM. J. EUR. L. 289, 
293 (2000).

10 S A Padgett, W E Paterson and G Smith (eds) Developments in German Politics (Palgrave 
2003)
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The Ordoliberal atau Freiburg School of thought11 juga dibangun di 
Jerman selama akhir abad ke-sembilan belas dan awal abad kedua 
puluh sebagai sebuah respon baik untuk etika pada revolusi industri jauh 
sebelumnya, maupun untuk situasi oligopoli yang terjadi selanjutnya. 
Banyak bidang industri dan komersial menjadi terkenal pada masa ini, 
dan kadang-kadang menjadi sangat kuat sehingga mereka mengeliminasi 
persaingan secara efektif dengan cara mengeluarkan pasar pesaing 
potensial lainnya. Kartel-kartel juga tumbuh subur. Pada 1905, ada 
385 kartel yang mengikutsertakan lebih dari 12000 firma; sebuah 
jumlah yang meningkat menjadi lebih dari 1500 kartel pada tahun 
192312. Respon dari Jerman adalah dengan mengembangkan sebuah 
sistem dimana pemain pasar akan saling bersaing bebas, sementara 
negara akan menjamin dan menyediakan sebuah konstitusi, sesuai 
dengan jenis persaingan yang ada dan memungkinkan. Pengendalian 
dan pembatasan untuk pihak tunggal yang sangat kuat merupakan 
bagian dari hal tersebut13. 

Pendekatan yang selalu terjadi ini tidak diterapkan dalam hukum 
persaingan pertamanya di Jerman sampai setelah Perang Dunia 
II. Hukum persaingan dan pemikiran yang didasarkan padanya, 
kemudian juga menemukan jalannya kedalam Perjanjian Roma dan 
rezim pengendali merger Eropa14, sehingga konsep sistem pan-Eropa 
modern didasarkan secara langsung pada prinsip-prinsip Jerman 
tersebut. Sebagai hasilnya, hal ini tidak memperbesar imajinasi kepada 
negara yang kekuatan ideologinya terdorong ke belakang sistem hukum 
persaingan Eropa saat ini berhubungan langsung dengan perkembangan 
filosofis dan politis di Jerman selama akhir abad ke-sembilan belas dan 
awal abad kedua puluh satu – yaitu gerakan ordoliberal dan sosialis. 

2.2 - Latar Belakang Hukum Persaingan modern

Dalam sisa-sisa mimpi Eropa akan khayalan sosialisme, persamaan, 
dan keadilan, muncul kebutuhan akan integrasi yang sangat nyata 

11 Gerber, D., “Law & Competition In Twentieth Century Europe: Protecting Prometheus” 
232-66 (1998); Gerber, D.J., “Constitutionalizing the Economy: German Neo-Liberalism, 
Competition & the New Europe”, AM J COMP L. 25 (1994)

12 Motta, M.,Competition Policy. Theory and Practice, Cambridge University Press, 2004

13 Patterson, D., & C. Shapiro, “Transatlantic Divergence in GE/Honeywell: Causes and 
Lessons, Antitrust 20 (2001)

14 Schmitz, S., “The European Commission’s Decision in GE/Honeywell and the Question of 
the Goals of Antitrust Law” U. Pa. J Int’l Econ L.(2002)



200

Peraturan Merger Masyarakat Eropa (EU): Definisi, Uraian & Justifikasi Kebijakan Persaingan

pada era pasca-perang. Pada akhir perang, jutaan pengungsi tidak 
mempunyai rumah, perekonomian Eropa merosot, dan lebih dari tujuh 
puluh persen infrastruktur perindustrian Eropa hancur15. Sebuah benua 
yang lelah, yang dihancurkan oleh rangkaian perang dunia pertama 
dan kedua yang berdekatan, tidak bisa memenuhi sebuah performa 
ulangan. Banyak anggota Perjanjian Paris, Komunitas Batu Bara dan 
Logam Eropa, dan proyek integrasi Eropa berada dalam ketakutan dan 
ketidakpercayaan; dengan tujuan tersirat untuk mencegah Jerman 
mempersenjatai diri kembali dan pengendalian para superpower 
Eropa16. Bagi yang lain, hal ini adalah sebuah usaha yang khawatir 
pada sebuah fajar baru dan sebuah Eropa baru.  Masih untuk yang 
lain, ini adalah sebuah mekanisme ekonomi untuk menstabilkan 
perekonomian Jerman pasca-perang dan mengintegrasikannya ke 
dalam Eropa Barat, bersamaan dengan mencegah firma-firma Jerman 
mendominasi pasar, yang sangat terlihat di sektor-sektor batu bara dan 
logam17.

Institusi-institusi supernasional awal yang muncul pada ‘fajar baru’ 
ini dibuat dalam dunia pengaturan dan perlindungan perekonomian, 
dimana idealisme internasionalisasi dan perdagangan bebas dilupakan 
untuk sementara waktu. Eropa menghadapi kebutuhan perkembangan 
maupun monopoli negara, dalam sebuah skala yang belum pernah 
disaksikan sebelumnya, dan diyakini bahwa hanya negara yang bisa 
memenuhi tantangan ini. Nasionalisasi menyebar dengan sangat cepat 
di seluruh benua18.

Maka dari itu Uni Eropa lahir ke dunia dengan intervensi negara yang 
diperlukan, melalui kepemilikan dan pengendalian atas perdagangan 
dan harga, karena Eropa membangun kembali secara besar-besaran 
setelah depresi dan perang. Para perancang kerangka ekonomi politis 
pasca-perang yang baru, yang mencoba untuk memperluas dan 
mengintegrasi pasar serta menjaga perkembangan, menyimpulkan 
bahwa kebijakan persaingan akan menjadi sebuah elemen penting dari 
struktur yang baru, secara khusus untuk membatasi penyalahgunaan 

15 Davis, N., (2000) “Europe” 

16 Churchill, Winston – The Second World War – Vol VI Triumph and Tragedy , London 
1954

17 Shore, C., (2000) “Building Europe: The Cultural Polictics of European Integration”, 
Routledge, London

18 Basil Chubb (1992), The Government and Politics of Ireland, London: Longman
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monopoli nasional19. Kerangka kompetitif yang dikembangkan 
disini mengandung sebagian besar elemen yang akan ditambahkan 
kemudian dalam kebijakan persaingan Uni Eropa20. Hasilnya, konsep 
dan institusi hukum persaingan Uni Eropa modern muncul pertama 
kali dalam Komunitas Batu Bara dan Logam Eropa21. 

Seiring dengan berjalannya waktu dan menguatnya tangan pengintegrasi 
serta fungsi ECSC terhormat yang bercabang dari determinasi 
sederhana dari harga batu bara dan logam yang telah distandarkan 
dalam komunitas enam negara, ke sebuah organisasi supranasional 
dan sebuah pasar umum dengan penandatanganan Perjanjian Roma 
(1957). Pada pasar umum ini, terlihat jelas bahwa pengendalian 
praktek-praktek anti persaingan adalah sebuah syarat penting untuk 
mencegah distorsi-distorsi monopolostik yang berkembang secara 
cepat dari tingkat nasional ke tingkat komunitas. Tulisan-tulisan awal 
menjelaskan masalah-masalah monopoli dan kebutuhan akan peraturan 
melawan diskriminasi, pemisahan pasar, dan pengendalian output 
atau teknologi. Tujuan fundamental yang dirancang oleh Perjanjian 
Rome untuk Pasar Umum secara khusus mencakup pencegahan 
diskriminasi nasional, dan pembuatan sebuah sistem untuk menjamin 
persaingan tersebut tidak terdistorsi. Peraturan-peraturan persaingan 
ini membangun secara langsung bagian-bagian ECSC tersebut 
tentang perjanjian, dominasi dan subsidi, dan menambah beberapa 
ketepatan untuk larangan perjanjian pembatasan, bersamaan dengan 
memperkuat peraturan melawan penyalahgunaan dominasi ke dalam 
sebuah larangan22. Komisi tersebut kemudian menyediakan kekuatan 
untuk menjamin sebuah pasar umum kompetitif23.

Komisi tersebut membuktikan berharganya tugas ini, dan terbukti 
sangat bisa dalam mengambil langkah-langkah penegakan yang keras 

19 Gerber, D., (1998) “Law & Competition in Twentieth Century Europe: Protecting 
Prometheus”, Oxford University Press, Oxford; Goyder, D.G., (1998) EC Competition Law, 
3rd Edit, Oxford

20 Lihat Lampiran – Competition Rules of the ECSC

21 Pembukaan Perjanjian Paris mengatur suasana: untuk mengganti persaingan lama yang 
menggabungkan ketertarikan utama mereka; untuk menciptakan, dengan membuat 
sebuah komunitas ekonomi, basis untuk komunitas yang lebih luas dan dalam antara 
orang-orang yang telah lama terpecah oleh konflik berdarah; dan untuk meletakkan 
fondasi untuk institusi yang akan memberikan arah untuk sebuah takdir yang selanjutnya 
dibagi bersama.

22 Laporan OECD 2005  - Competition Law and Policy in the European Union

23 Lihat Lampiran – A History of the Commission’s Involvement in EC Competition Law
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pada tahun 1980an, setelah berbaring di dasar selama dua puluh 
tahun. Program pasar tunggal dan Undang-undang Eropa Tunggal tahun 
1986 kemudian memperkuat tujuan integrasi pasar, dan kemudian 
menyediakan momentum tambahan untuk kebijakan persaingan aktif. 
Dengan hal ini, bersamaan dengan banyak kemenangan yang dimiliki 
Komisi, ditambah dengan kepercayaan diri yang meningkat dalam 
kebijakan persaingan Uni Eropa, alat-alat kebijakan persaingan Eropa 
diselesaikan dengan peraturan merger tahun 1989. Pengendalian 
merger, yang dihilangkan dengan sengaja dari Perjanjian Roma, 
akhirnya diadopsi oleh sebuah peraturan dewan setelah upaya selama 
17 tahun24. Bisnis, yang sadar akan bahaya monopoli, mendukung 
gerakan untuk membuat sebuah titik tunggal di Eropa ini untuk 
peraturan merger skala tinggi. Penerapannya mengikutsertakan 
sebuah proses penyesuaian – pertama kalinya Komisi melarang sebuah 
merger, pada tahun 1991, pemerintah dimana firma-firma berasal 
memprotes, tetapi segera setelah itu kesan bahwa faktor-faktor politik 
bisa memainkan sebuah peranan dalam kegiatan-kegiatan merger 
Komisi tersebut menghilang perlahan25. 

Lebih dari tahun-tahun yang terjadi, Komisi telah mengarahkan 
perhatian yang signifikan pada idealisme ekonomi liberal, dimana 
jeratan nasionalisasi akhirnya dilupakan. Dalam hal ini, litigasi anti-
persaingan telah diarahkan secara khusus kepada monopoli dalam 
pelayanan infrastruktur; dimulai dengan sektor telekomunikasi pada 
kasus Terminal Telekomunikasi pada tahun 198626. Sekarang, 
bagaimanapun juga, kebijakan persaingan komunitas sedang dibentuk 
ulang dalam bentuk prinsip ekonomi. Dalam hal ini, Komisi secara 
terus menerus mengandalkan cara berpikir dan analisa ekonomi, yang 
diminta oleh pengendalian merger dan program liberalisasi. Dengan 
tujuan integrasi pasar yang kebanyakan diselesaikan tentang industri 
dan perdagangan, perhatian beralih ke larangan untuk berdagang 
dalam jasa dan untuk biaya kebijakan persaingan standar untuk kartel-
kartel dan monopoli. Perpindahan dalam penegakan fokus penerapan 
membutuhkan sebuah perpindahan dalam analisa yang berbeda dari 
kategorisasi formal. Fondasi rekonstruksi ekonomi dirancang pada 

24 Navarro, E., A. Font, J.Folguera & J. Briones, Merger Control in the EU, Oxford University 
Press, 2002

25 Korah, Valentine, EC Competition Law and Practice, Edisi ke-7, London 2000

26 Kasus 41/83, Italian Republic v Commission [1985] ECR 873, juga diketahui sebagai 
`British Telecom’
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pedoman tahun 1997 tentang definisi pasar yang relevan27. Proyek-
proyek substantif utamanya adalah revisi lengkap dari peraturan 
tentang rangkaian vertikal dan horisontal, untuk mengganti daftar 
panjang persyaratan dan larangan spesifik dengan undang-undang 
utama dan tes pangsa pasar. 

2.3. Tujuan Kebijakan dari Hukum Persaingan uni Eropa

Perjanjian Roma untuk pertama kalinya membuat sebuah tujuan 
utama Komunitas Eropa untuk persaingan. Perjanjian tersebut 
membuat beberapa aktifitas untuk institusi-institusi dari Komunitas 
yang menerapkan kebijakan persaingan secara langsung: untuk 
menyediakan “sebuah pasar internal yang digambarkan oleh gerakan 
abolisi di antara Negara-negara Anggota, sebagai  rintangan-rintangan 
dari pergerakan bebas barang, orang, pelayanan, dan modal” dan 
“sebuah sistem penjaminan bahwa kompetisi dalam pasar internal 
tidak terdistorsi28”. Komunitas dan Negara-negara Anggotanya secara 
konsekuen dibutuhkan oleh perjanjian internasional untuk menerima 
sebuah kebijakan ekonomi terkoordinasi berdasarkan pada “sebuah 
perekonomian pasar terbuka dengan persaingan bebas29”. Jadi, 
pengaturan persaingan yang bebas dan tidak terdistorsi dilindungi 
sebagai sebuah tujuan kebijakan dari pasar internal Komunitas 
tersebut. Tetapi, perjanjian tersebut tidak menjelaskan apa arti dari 
konsep ini maupun menyediakan mekanisme untuk keberhasilannya. 
Pernyataan pembuka perjanjian tersebut berarti bahwa kebanyakan 
tujuan fundamental Komunitas tersebut bisa dipahami sebagai promosi 
kesejahteraan dan perkembangan perekonomian30, dan menjelaskan 
bahwa peraturan-peraturan ini ditujukan kepada perhitungan 

27 Peringatan pada definisi dari Pasar Relevan untuk Tujuan Hukum Persaingan Komunitas. 
Pemberitahuan mengadopsi pendekatan yang dilakukan oleh wewenang antitrust di AS 
dalam analisis merger horizontal, & telah diadopsi oleh wewenang persaingan yang lain 
seperti Inggris. Peringatan adalah sebuah pedoman  & tidak mempunyai kekuatan hukum 
seperti sebuah instrument legistalif.

28 Pasal 3 - Treaty (of Rome) Establishing the European Economic Community, 1957

29 Pasal 4 - Treaty (of Rome) Establishing the European Economic Community, 1957

30 Pasal 2 menyatakan bahwa tujuan dari menciptakan pasar umum, ekonomi dan serikat 
moneter dan kebijakan umum lainnya adalah “untuk mendukung melalui Komunitas sebuah 
perkembangan yang harmonis, seimbang, dan berkelanjutan dari kegiatan ekonomi, 
sebuah tingkat pekerjaan dan perlindungan sosial yang tinggi, persamaan antara pria 
dan wanita perkembangan berkelanjutan dan tanpa inflasi, sebuah tingkat kompetitif dan 
konvergensi dari keadaan ekonomi, sebuah tingkat perlindungan dan perbaikan yang 
tinggi dari kualitas lingkungan, peningkatan standar hidup, dan kualitas hidup, dan kohesi 
ekonomi dan sosial dan solidaritas antara Negara Anggota.”
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pemerintah dan juga pribadi. Tetapi, menurut banyak komentator, 
kebijakan persaingan Uni Eropa terlihat membawa sedikit kemiripan 
dengan konsep kompetisi sebagai generator efisiensi, paling tidak oleh 
standar Amerika. Uni Eropa yang memeluk Kebijakan Pertanian Umum 
dan Piagam Sosial diperdebatkan bahwa mereka sulit untuk diharapkan 
menerima visi Chicago School dari pasar yang berjalan dan kepastian 
persaingan yang mengalokasikan sumber daya dengan cara yang 
efisien31. Banyak komentator Eropa tidak memperhitungkan relevansi 
dari lebih banyak pendekatan Amerika (Chicago School) yang kuat 
pada persaingan, karena hal tersebut merendahkan eksistensi sebuah 
pasar terintegrasi32. Komentator-komentator tersebut mengetahui 
pentingnya analisa ekonomi dan pencapaian efisiensi, tetapi hanya 
dalam konteks tujuan yang lain. Hasilnya, tujuan perekonomian pasar 
– dan maksimalisasi sederhana dari kesejahteraan konsumen – adalah 
suatu basis hukum persaingan Uni Eropa33; sedangkan yang lain 
mengikutsertakan suatu tujuan-tujuan yang luas, meskipun tidak selalu 
eksplisit, seperti membuat pasar umum, mendorong perkembangan 
harmonis dan ekspansi ekonomi, meningkatkan standar hidup, dan 
menciptakan hubungan antar Negara Anggota Uni Eropa34. 

Sebagai konsekuensinya, Uni Eropa mempunyai sebuah kebijakan 
persaingan yang melarang bisnis-bisnis dominan dan juga lebih sulit 
untuk dijelaskan daripada pendekatan dari Amerika35. 

Kebijakan persaingan merupakan salah satu dari beberapa kebijakan 
yang disebutkan secara eksplisit, dan teks perjanjian tersebut juga 
berisi tujuan kebijakan yang mungkin diinterpretasikan sebagai sesuatu 
yang tidak konsisten dengan persaingan tersebut – walaupun hal-hal 
tersebut biasanya dikatakan dalam sebuah cara yang berarti tidak 
perlu memilih. Misalnya, institusi-institusi Komunitas adalah untuk 
mendukung persaingan industri, dengan kata lain “mendorong sebuah 
lingkungan yang baik untuk kerja sama”; tetapi, kondisi ini tidak untuk 
digunakan sebagai sebuah basis untuk ukuran Komunitas “yang bisa 

31 Stevens, R., “Assumptions, Goals and Dominant Undertakings: The Regulation of 
Competition Under Article 86 of the European Union”, 64 Antitrust L.J. 443

32 Sir Leon Brittan, (1992) “European Competition Policy: Keeping the Playing Fields Level”

33 Sir Leon Brittan, (1992) “European Competition Policy: Keeping the Playing Fields Level”

34 Korah, Valentine, EC Competition Law and Practice, Edisi ke-7, London 2000

35 Stevens, R., “Assumptions, Goals and Dominant Undertakings: The Regulation of 
Competition Under Article 86 of the European Union”, 64 Antitrust L.J. 443
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mengarah pada distorsi persaingan”36. Bahkan tujuan fundamental 
perdagangan bebas yang komplementer pada pasar umum, yang 
dilambangkan dengan larangan terhadap pengendalian impor dan 
ekspor, tidaklah menyalahi syarat. Kebijakan-kebijakan yang lain yang 
bisa menjelaskan batasan nasional perdagangan adalah “moralitas 
publik, kebijakan publik, dan keamanan publik; perlindungan kesehatan 
dan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan; perlindungan kekayaan 
nasional yang mempunyai nilai arsistik, historis, dan nilai arkeologis; 
atau perlindungan properti industri dan komersial”37. 

Tujuan mendorong integrasi pasar tetap merupakan sebuah 
kebijakan sentral dalam Uni Eropa saat ini. Pada awalnya, dimana 
industri-industri dibangun secara tradisional dalam pasar nasional, 
tantangannya adalah untuk membuat mereka melewati rintangan-
rintangan tersebut. Perhatian tersebut telah berganti untuk mencegah 
industri non-Eropa merusak atau memecah belah pasar. Tujuan 
integrasi pasar ini menjelaskan penekanan pada hubungan vertikal 
dan hak atas kekayaan intelektual, yang telah dilihat sebagai halangan 
untuk perdagangan lintas negara; serta menjelaskan kemitraan Komisi 
dengan ECJ38. Kebijakan berkembang dengan sebuah penekanan pada 
bentuk legal, lebih dari konteks ekonomi, dengan kata lain dikarenakan 
kemitraan dengan pengadilan ini dan dengan kata lain dikarenakan 
oleh pengaruh konsep-konsep dari hukum persaingan Jerman, seperti 
yang telah tertulis di atas. Seorang komentator menyimpulkan dari 
dinamika-dinamika ini bahwa tujuan kebijakan hukum persaingan 
Komunitas tidak dengan efisien atau adil, melainkan legal dalam 
pelayanan integrasi pasar39. Tetapi dengan perkembangan ke arah 
realisasi pasar internal, kepentingan relatif dari tujuan integrasi pasar 
telah ditolak. Pernyataan kebijakan saat ini menekankan pada efisiensi, 
kesejahteraan konsumen, dan kebersaingan40. 

Pernyataan misi dari DG Competition memulai sejumlah tujuan yang 
memungkinkan, termasuk kalimat yang sama baik kesejahteraan 
konsumen dan persaingan kompetitif dari perekonomian Eropa. 

36 Laporan OECD 2005 - Competition Law and Policy in the European Union

37 Pasal 30 - Treaty (of Rome) Establishing the European Economic Community, 1957

38 Korah, Valentine, EC Competition Law and Practice, Edisi ke-7, London 2000

39 Wilks, S. & Lee McGowan (1996), “Competition Policy in the European Union: Creating 
a Federal Agency?”, in G. Bruce Doern & Stephen Wilks, eds., Comparative Competition 
Policy: National Institutions in a Global Market, Oxford.

40 Laporan OECD 2005 - Competition Law and Policy in the European Union
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Secara keseluruhan, hal tersebut mempertahankan bahwa “pasar 
terbuka dan kompetitif merupakan sesuatu yang penting untuk 
meningkatkan kebersaingan industri, menstimulasikan perkembangan 
dan inovasi teknologi, dan untuk menyediakan harga murah bagi 
konsumen, pilihan yang lebih luas, dan barang dengan kualitas lebih 
bagus”. Pedoman tahun 2000 untuk Pengaturan Vertikal menyatakan 
bahwa “perlindungan persaingan adalah tujuan utama dari kebijakan 
persaingan EC, karena hal ini mendorong kesejahteraan konsumen 
dan menciptakan sebuah alokasi sumber daya yang efisien. Dalam 
mempraktekkan peraturan-peraturan persaingan EC, Komisi akan 
menerapkan sebuah pendekatan ekonomi yang berdasarkan pada 
akibat-akibat pada pasar … [karena] integrasi mendorong persaingan”. 
Pedoman Komisi tentang merger-merger horisontal memperinci tentang 
keuntungan bagi konsumen, tentang harga murah, produk berkualitas 
tinggi, pilihan yang luas untuk barang dan jasa serta inovasi. Pedoman-
pedoman ini tidak menyebutkan kebersaingan yang membaik. Tetapi 
laporan tahunan Komisi tahun 2004 untuk kebijakan persaingan, 
saat menyebutkan pendapat utama dari efisiensi yang membaik, 
menekankan agenda Lisbon untuk mendorong kebersaingan Eropa, 
yang berhati-hati dalam mencatat bahwa “kebijakan persaingan bukan 
sebuah akhir dari dirinya sendiri, tetapi merupakan suatu alat penting 
untuk mencapai hasil pasar yang efisien.”

3.  sumBER-sumBER HuKum PERsAingAn uni ERoPA

3.1.  Pasal-pasal Perjanjian EC

Perjanjian Roma, yang dikembangkan oleh Perjanjian Maastricht, 
untuk membentuk Perjanjian yang Mendirikan Komunitas Eropa, atau 
Perjanjian EC, mencerminkan rancangan keseluruhan untuk kebijakan 
persaingan Uni Eropa. Sebagai tujuan dari esai ini, syarat yang paling 
relevan dari Perjanjian EC adalah: Pasal 2, Pasal 3(1)(g), dan Pasal 
81-8541. Pertama, pasal 2 menjelaskan beberapa tugas Uni Eropa. 
Tugas yang paling berhubungan dengan persaingan yang terjadi adalah 
tugas untuk mendorong “sebuah perkembangan aktifitas ekonomi yang 
harmonis, seimbang, dan berkelanjutan melalui Komunitas.” Kedua, 

41 Perjanjian Amsterdam (1999) mengatur ulang beberapa sistem angka pada Perjanjian EC. 
Pasal-pasal dari Perjanjian EC yang dibahas dalam esai ini dipengaruhi oleh sistem angka 
baru, dan angka yang lama, adalah sebagai berikut: Pasal 81 (dahulu 85), 82 (dahulu 
86), 83 (dahulu 87), 84 (dahulu 88), 85 (dahulu 89), dan 249 (dahulu 189). Pasal 2 and 3 
dari Perjanjian EC, yang juga dibahas dalam esai ini, tidak dipengaruhi oleh sistem angka 
yang diatur ulang.
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pasal 3(1) ayat 21 kegiatan-kegiatan dari Komunitas yang seharusnya 
dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang dirancang 
pada Pasal 2. Pasal 3(1)(g), yang mencakup pendirian “sebuah 
sistem yang menjamin bahwa persaingan dalam pasar internal tidak 
terganggu,” mencerminkan kegiatan-kegiatan yang paling relevan dari 
kebijakan persaingan42. Ketiga, pasal 81 dan 82 dari Perjanjian EC 
menjelaskan rancangan utama untuk peraturan persaingan dalam Uni 
Eropa dan, sebagai sumber hukum yang paling penting. 

Dari hal-hal tersebut, pasal 81 secara umum melarang tindakan-
tindakan dengan melakukan pengusahaan (undertakings) “sesuatu 
yang mungkin mempengaruhi perdagangan antara Negara Anggota 
dan yang mempunyai obyek atau efek pencegahan, pelarangan atau 
distorsi persaingan dalam pasar umum;” kemudian hal tersebut 
mencatat beberapa tindakan secara khusus. Pasal 81 telah dibuat 
untuk membentuk sebuah larangan umum pada perilaku anti-
persaingan, walaupun perkara spesifik dan definisi yudisial dari 
istilah-istilah tersebut dibahas di bawah. Tetapi pasal yang lebih 
kontroversial adalah pasal 82 yang memperinci tentang doktrin posisi 
dominan; secara khusus menargetkan firma yang besar dan dominan. 
Pasal ini melarang penyalahgunaan dari sebuah posisi dominan 
dalam Uni Eropa, dengan semua tanggung jawab, dalam tingkat 
bahwa penyalahgunaan “mungkin mempengaruhi perdagangan antar 
Negara Anggota.” Pasal 82, dengan pelarangan eksploitasi keras dari 
firma dominan, mempunyai esensinya sendiri, peraturan kekuatan 
pasar. Ada tiga faktor, yang menentukan apakah telah ada sebuah 
pelanggaran terhadap Pasal 82. Pertama, sebuah posisi dominan 
harus ditemukan, harus ada penyalahgunaan dari posisi dominan, dan 
ketiga penyalahgunaan tersebut harus mempunyai efek resultan dalam 
perdagangan antar Negara Anggota. 

Sejak pencarian penyalahgunaan beristirahat sepenuhnya dari 
determinasi awal dari sebuah posisi dominan, hal tersebut berarti 
bahwa faktor-faktor yang menciptakan dominasi adalah kepentingan 
utama. Dalam hal ini terdapat tiga kesulitan utama dengan pasal 82 
– tidak adanya definisi, tes, atau indikasi untuk apa yang membentuk 
sebuah posisi dominan. Hasilnya, hal tersebut telah ditinggalkan 
kepada Komisi, dan akhirnya ECJ, untuk diputuskan. Interpretasi 
dan aplikasi mereka tentang konsep dominasi sesuai dengan tujuan 
pasal 82 telah dibumbui dengan ambiguitas, yang sungguh-sungguh 

42 Lihat Lampiran – “Competition Law in the Treaty of Rome” for the relevant articles 
discussed in this section
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mengarah pada ilmu tertentu yang memperdebatkan bahwa ECJ telah 
menciptakan yurisprudensi dibawah pasal 82 yang membuatnya sulit 
untuk menjelaskan maksud persyaratan yang sesungguhnya43.

Di bawah pasal 82, empat kegiatan secara khusus menyusun sebuah 
penyalahgunaan dari sebuah posisi dominan. Dikatakan dengan singkat, 
kegiatan-kegiatan tersebut termasuk diskriminasi harga, pembatasan 
perkembangan produksi atau teknik, aplikasi “kondisi yang tidak 
sesuai dengan transaksi yang ekuivalen,” dan perjanjian pengikatan44. 
Tetapi, daftar praktek-praktek penyalahgunaan tidak dimaksudkan 
sebagai sebuah daftar tingkah laku yang “lengkap” atau eksklusif yang 
mungkin membuat sebuah penyalahgunaan posisi dominan. 

3.2.  Keputusan, Perintah, dan Peraturan merger

Sebelum pelaksanaan Peraturan Merger, Uni Eropa berada dalam 
sebuah situasi yang sama dengan AS sebelum berjalannya Undang-
undang Clayton, dan kasus-kasus merger hanya berada dibawah Pasal 
81 dan 82 dari Perjanjian EC, yang belum disusun untuk ditujukan 
pada masalah spesifik ini. Hasilnya, aplikasi Perjanjian EC untuk 
kasus-kasus merger menjadi tidak efektif45. Peraturan-peraturan khusus 
dalam pengendalian merger sebagai bagian dari hukum EC pada 
kenyataanya relatif masih baru46, terutama jika dibandingkan dengan 
peraturan pengendalian merger AS yang dilindungi dalam Undang-
undang Clayton AS 1914. Hal tersebut sebenarnya tidak sampai pada 
1990 saat Peraturan Pengendalian Merger Komunitas Eropa [ECMR]47 

43 Lihat, misalnya, Whish, R., Annual of European Competition Law 1997, Oxford, Hart 
(1998) di halaman 502

44 McShea, S., “The “Dominant Position” Doctrine and the European Union’s Response to 
the British Airways/American Airlines Alliance”, 23 B.C. Int’l & Comp. L. Rev. 71 1999

45 Sergio Baches Opi, (1997) “Merger Control in the United States and European Union: How 
Should the United States’ Experience Influence the Enforcement of the Council Merger 
Regulation?” 6 J. Transnat’l L. & Pol’y 223

46 Seperti yang dibahas, ada sebuah syarat merger pada Pasal 4 dari Perjanjian Pembuatan 
Komunitas Batu-bara dan Logam Eropa, Apr. 18, 1951, 261 U.N.T.S. 140, seperti yang 
diamandemen Perjanjian Pembuatan Komunitas Eropa (EC Off’l Pub. Off. 1987), seperti 
yang dihasilkan dari Bab III dari Perjanjian Pembuatan Uni-Eropa: Syarat Amandemen 
Perjanjian Pembuatan Komunitas Batu-bara dan Logam Eropa, 1997 O.J. (C 340) 145, 
art. H(1)-H(21), meskipun syarat ini hanya cocok untuk industri tertentu. Perjanjian ECSC 
berakhir pada Jul. 23, 2002. Lihat Bos, P.V.F., J. Stuyck and P.Wytinck, Concentration 
Control in the European Economic Community,Graham & Trotman Ltd, London

47 Council Regulation 4064/89 EEC pada tanggal 21 Desember 1989 tentang the Control 
of Concentrations Between Undertakings, 1990 O.J. (L 257) 13, yang diamandemenkan 
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berlaku. Sebelum pelaksanaan ECMR, merger dilaksanakan dengan 
menggunakan peraturan utama dari hukum persaingan seperti yang 
tertera dalam Pasal 81-82, dan didiskusikan di atas. Pasal-pasal 
tersebut ditujukan pada praktek-praktek intensif dan penyalahgunaan 
posisi dominan, serta secara pararel dalam Bagian 1 dan Bagian 2 dari 
Undang-undng Sherman AS. ECMR paling terakhir diterbitkan pada 
200448, dengan pengarahan Komisioner Irlandia, dan mewakili sebuah 
amandemen substansial dari rancangan 1989. Hasilnya dari hal baru 
tersebut, ada perkara kecil berharga dalam peraturan ini. Semua 
keambiguan sudah diklarifikasi dengan sebuah kelebihan berikutnya 
yang dari publikasi Komisi. Sejak publikasi pertama dalam peringatan 
pertama yang ditargetkan pada pengendalian merger; Komisi telah 
sibuk mengatur dan hampir menstandarkan semua aspek prosedur 
merger. Literatur ini dikelompokkan dibawah empat judul oleh Komisi 
Eropa: Peraturan Merger, Peringatan dan Pedoman, Pedoman Praktek 
Terbaik, dan Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian 
EEA. Sehubungan dengan Peringatan dan Pedoman, Komisi telah 
menerbitkan prosedur untuk: merger horisontal49; pasar relevan50; 
prosedur yang disederhanakan51; pelimpahan kasus52; pengendalian 
tambahan53; pengobatan54; konsep konsentrasi55; fungsionalitas 

oleh Council Regulation 1310/97 EC pada tanggal 30 Juni, 1997, 1997 O.J. (L 180) 1 
[selanjutnya disebut ECMR].

48 Council Regulation (EC) No 139/2004 pada tanggal 20 Januari 2004 tentang the control of 
concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation)

49 Pedoman untuk Penilaian merger horisontal dari Council Regulation pada pengendalian 
konsentrasi antar undertaking- Official Journal C 31, 05.02.2004, halaman 5-18

50 Peringatan Komisi pada definisi Pasar Relevan untuk tujuan hukum persaingan 
Komunitas

51 Peringatan Komisi pada sebuah prosedur sederhana untuk perawatan konsentrasi tertentu 
dibawah Council Regulation (EC) No 139/2004 - OJ C 56, 05.03.2005, halaman  32-35

52 Peringatan Komisi pada perpindahan Kasus pada konsentrasi dari Official Journal C 56, 
05.03.2005, halaman  2-23

53 Peringatan Komisi pada larangan yang berhubungan langsung dan penting untuk 
konsentrasi - OJ C 56, 05.03.2005

54 Peringatan Komisi pada Perbaikan yang Diterima dibawah Peraturan 4064/89 and 
Regulation (EC) No 447/98 

55 Peringatan Komisi pada konsep Konsentrasi dibawah Peraturan 4064/89 pada kontrol 
konsentrasi antara pengusahaan-pengusahaan
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penuh56; definisi pengusahaan57; kalkulasi omset58; dan bahkan sebuah 
Peringatan dalam mengakses berkas dan peran petugas percobaan59. 
Sebuah kelebihan informasi yang sama tersedia dalam pedoman 
praktek terbaik, dan Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 
Perjanjian EEA.

Tetapi, karena perhatian kami terpusat dalam memahami sebuah 
kasus yang mengawali ECMR 2004, kita harus melihat ke dalam 
arsip-arsip Komisi dan kemudian mempertimbangkan hukum tersebut. 
ECMR60 asli tahun 1989 diamandemen pada 199761, untuk membuat 
peraturan dasar untuk pengendalian merger pada saat kasus kami. 
Pasal 1 dari dokumen ini menjelaskan jangkauan dari aplikasinya, 
menyatakan aplikasinya (paragraph 2) pada seluruh konsentrasi 
dengan sebuah dimensi Komunitas dimana: kombinasi omset agregat 
di seluruh dunia dari seluruh pengusahaan yang ada lebih dari €5.000 
juta: dan omset agregat di seluruh Komunitas dari setiap paling tidak 
dua pengusahaan yang ada lebih dari €250 juta, kecuali setiap 
pengusahaan yang ada mencapai lebih dari dua per tiga dari omset 
agregat di seluruh Komunitas dalam satu atau Anggota Negara yang 
sama. Sesuai dengan tujuan Peraturan, sebuah konsentrasi yang 
tidak memenuhi batas yang tertera di paragraf 2 mempunyai sebuah 
dimensi Komunitas dimana: (a) kombinasi agregat total di seluruh 
dunia dari seluruh pengusahaan yang ada lebih dari €2.500 juta; (b) 
dalam tiap paling tidak tiga Negara Anggota, penggabungan omset 
agregat dari seluruh pengusahaan yang ada lebih dari €100 juta; (c) 
dalam tiap paling tidak tiga Negara Anggota termasuk dalam tujuan 
poin (b), omset agregat dari setiap paling tidak dua pengusahaan yang 
ada lebih dari €25 juta; dan omset agregat di seluruh Komunitas dari 
tiap paling tidak dua pengusahaan yang ada lebih dari ECU 100 juta; 

56 Peringatan Komisi pada konsep fungsi penuh joint ventures dibawah Peraturan 4064/89 
pada kontrol konsentrasi antara pengusahaan-pengusahaan

57 Peringatan Komisi pada konsep pengusahaan-pengusahaan yang berhubungan dibawah 
Peraturan 4064/89 pada kontrol konsentrasi antara pengusahaan-pengusahaan

58 Peringatan Komision pada kalkulasi omset dibawah Peraturan 4064/89 pada kontrol 
konsentrasi antara pengusahaan-pengusahaan

59 Peringatan Komisi tanggal 13 December 2005 pada peraturan akses untuk berkas Komisi 
dalam kasus berhubungan dengan Pasal 81 and 82 of the Perjanjian EC, Pasal 53, 54 and 
57 pada Perjanjian EEA and Council Regulation (EC) No 139/2004 

60 Council Regulation (EEC) No 4064/89 tanggal 21 December 1989 pada kontrol konsentrasi 
antara pengusahaan-pengusahaan- Official Journal L 395, 30.12.1989, halaman 1-12

61 Council Regulation (EC) No 1310/97 of 30 June 1997 yang mengamandemen Peraturan 
(EEC) No 4064/89 pada kontrol konsentrasi antara pengusahaan-pengusahaan
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kecuali tiap-tiap pengusahaan yang ada mencapai lebih dari dua per 
tiga dari omset agregat di seluruh Komunitas dalam satu atau Negara 
Anggota yang sama. 

Kemudian Pasal 2 membahas penafsiran konsentrasi. Dalam paragraf 
1, konsentrasi dalam jangkauan peraturan ditafsirkan sesuai dengan 
persyaratan berikut dengan sebuah pandangan untuk menentukan 
apakah mereka cocok dengan pasar umum. Dalam membuat 
penafsiran, Komisi harus menjelaskan: (a) kebutuhan untuk menjaga 
dan mengembangkan persaingan kompetitif dalam pasar umum dalam 
pandangan, di antara hal yang lain, struktur dari seluruh pasar yang 
berhubungan dan persaingan aktual dan potensial dari pengusahaan 
yang terletak baik di dalam atau di luar Komunitas; (b) posisi pasar 
dari pengusahaan yang terkait dan kekuatan perekonomian dan 
finansial mereka, alternatif-alternatif yang tersedia bagi pemasok dan 
pengguna, akses mereka ke barang-barang dan pasar, halangan masuk 
yang lain, tren penawaran dan permintaan untuk barang dan jasa yang 
relevan, perhatian dari konsumen tingkat menengah dan atas, dan 
perkembangan teknik dan perekonomian selama hal tersebut untuk 
keuntungan konsumen dan tidak berasal dari halangan persaingan. 
Dalam paragraf 2, sebuah konsentrasi yang tidak membuat atau 
memperkuat sebuah posisi dominan sebagai sebuah hasil dimana 
persaingan yang efektif akan tertahan secara signifikan dalam pasar 
umum atau dalam bagian subtansial yang harus dinyatakan sebagai 
sesuatu yang cocok dengan pasar umum. Jika tidak, hal itu akan 
dianggap tidak cocok. 

Pasal 3 membahas tentang definisi konsentrasi. Hal ini menyatakan 
dalam paragraf 1 bahwa sebuah konsentrasi akan dianggap meningkat 
jika: dua atau lebih penggabungan pengusahaan independen 
sebelumnya, atau (b) satu atau lebih orang yang sedang mengontrol 
paling tidak satu pengusahaan, atau satu atau lebih pengusahaan telah 
didapatkan, baik dengan pembelian surat berharga atau aset, dengan 
kontrak atau bentuk yang lain, pengendalian langsung atau tidak 
langsung dari seluruh atau sebagian dari satu atau lebih pengusahaan 
yang lain. 

Pasal 4 membahas tentang peringatan awal prosedur konsentrasi, 
dan pasal 5 menjelaskan tentang kalkulasi dari omset. Omset agregat 
dalam arti Pasal 1(2) akan mencakup, menurut Pasal 5.1 dari jumlah 
yang dihasilkan dari pengusahaan yang berhubungan dengan keadaan 
finansial awal tahun dari penjualan produk dan keadaan jasa yang 
menurun dalam kegiatan biasa dari tugas-tugas setelah pengurangan 
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rabat penjualan dan harga ditambah pajak dan pajak-pajak lain 
secara langsung yang berhubungan dengan omset. Omset agregat 
dari pengusahaan yang berhubungan tidak akan dimasukkan dalam 
produk atau persyaratan jasa antara tiap-tiap pengusahaan seperti 
yang dimaksud dalam paragraf 4. Omset, dalam Komunitas atau 
dalam Negara Anggota, akan mengikutsertakan produk-produk yang 
dijual dan jasa yang ditawarkan pada pengusahaan atau konsumen, 
dalam Komunitas atau mungkin dalam kasus dari Negara Anggota. 
Melalui derogasi dari paragraf 1, dimana konsentrasi berdasarkan pada 
akuisisi bagian-bagian, apakah hal tersebut terbentuk sebagai badan 
legal atau tidak, dari satu atau lebih pengusahaan, hanya omset yang 
berhubungan dengan bagian yang menjadi subyek transaksi yang akan 
dipertimbangkan dengan melihat kepada penjual atau para penjual, 
sesuai dengan paragraf 2. Tetapi, dua atau lebih transaksi dalam 
arti dari sub-paragraf pertama yang terjadi dalam sebuah periode 
dua-tahunan diantara orang-orang atau pengusahaan yang sama 
akan diperlakukan sebagai suatu atau konsentrasi yang sama yang 
muncul pada saat tanggal transaksi terakhir. Pasal tersebut kemudian 
dilanjutkan untuk menjelaskan pengganti yang berguna untuk industri 
dimana omset tidak dapat dikalkulasikan, dan dalam industri-industri 
tertentu seperti industri finansial.

Pasal 6 mengurusi tentang pengujian peringatan dan awal pemrosesan; 
pasal 7 mempertimbangkan Penundaan konsentrasi; pasal 8, 9, 10, 
11, 12, dan 13 menjelaskan masalah-masalah administratif, seperti 
kekuatan Komisi dalam hal pembuatan keputusan dan penyelidikan, 
perpindahan prosedur dan batas waktu prosedural. Kemudian pasal 14 
menyatakan bahwa Komisi mungkin dengan keputusan yang dinyatakan 
sebagai orang yang disebutkan dalam Pasal 3(1)(b), pengusahaan atau 
asosiasi pengusahaan, mendenda mulai dari €1.000 sampai €50.000 
secara sengaja atau tidak: (a) mereka tidak memperingatkan sebuah 
konsentrasi menurut Pasal 4; (b) mereka memberikan informasi yang 
tidak benar atau membingungkan dalam sebuah peringatan yang sesuai 
dengan Pasal 4; (c) mereka memberikan informasi yang tidak benar 
sebagai tanggapan atas sebuah permintaan yang dibuat sehubungan 
dengan Pasal 11 atau tidak memberikan informasi dalam periode yang 
ditetapkan dengan sebuah keputusan yang diambil menurut Pasal 11; 
(d) mereka membuat catatan yang diperlukan atau catatan bisnis yang 
lain dalam bentuk yang tidak lengkap selama penyelidikan dibawah 
Pasal 12 dan 13, atau menolak untuk menyerahkan kepada sebuah 
penyelidikan yang diperintahkan oleh keputusan yang diambil sesuai 
dengan Pasal 13. Paragraf 2 menyatakan bahwa Komisi mungkin 
dengan keputusan memaksakan denda tidak lebih dari 10% dari omset 
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agregat dari pengusahaan yang terkait sesuai maksud Pasal 5 pada 
orang-orang atau pengusahaan yang, baik sengaja atau tidak, mereka: 
(a) tidak menaati dengan sebuah tugas dari keputusan yang sesuai 
dengan Pasal 7(4) atau 8(2), sub-paragraf kedua; (b) melaksanakan 
sebuah konsentrasi yang melanggar Pasal 7(1) atau menghiraukan 
sebuah keputusan yang diambil sesuai dengan Pasal 7(2); (c) 
melaksanakan sebuah konsentrasi yang telah dinyatakan tidak cocok 
dengan pasar umum oleh sebuah keputusan sesuai dengan Pasal 8(3) 
atau tidak melakukan pengukuran yang diperintahkan oleh sebuah 
keputusan sesuai dengan Pasal 8(4). Dalam paragraf 3, hal tersebut 
kemudian menyarankan bahwa dalam mengatur jumlah denda, acuan 
akan diharuskan menggunakan sebab dan keseriusan pelanggaran.

Kemudian pasal 15 membahas pembayaran hukuman periodik. Dalam 
paragraf 1, Komisi mungkin dengan keputusan memaksa orang-orang 
yang disebutkan dalam Pasal3(1)(b), pengusahaan atau asosiasi 
pengusahaan yang berhubungan dengan pembayaran hukuman 
periodik sampai dengan €25.000 tiap harinya untuk penundaan 
yang dihitung dari tanggal yang diatur dalam keputusan, untuk 
memaksa mereka: (a) untuk memberikan informasi yang lengkap 
dan benar yang telah diminta dengan sebuah keputusan menurut 
Pasal 11; (b) untuk menyerahkan kepada sebuah penyelidikan yang 
telah diperintahkan oleh sebuah keputusan sesuai dengan Pasal 13. 
Paragraf 2 menyarankan bahwa komisi mungkin dengan keputusan 
memaksa orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 3(1)(b) atau pada 
pembayaran hukuman periodik pengusahaan sampai dengan €100.000 
per harinya untuk penundaan yang dihitung dari tanggal yang diatur 
dalam keputusan, untuk memaksa mereka: (a) untuk mematuhi tugas 
yang diharuskan oleh sebuah keputusan sesuai dengan Pasal 7(4) 
atau Pasal 8(2), sub-paragraf kedua, atau (b) untuk melaksanakan 
pengukuran yang diperintahkan oleh sebuah keputusan sesuai dengan 
Pasal 8(4). Dalam paragraf 3, dinyatakan bahwa saat orang-orang 
yang disebutkan dalam Pasal 3(1)(b), pengusahaan atau asosiasi 
pengusahaan telah memenuhi tugas yang menjadi tujuan pembayaran 
hukuman periodik untuk dilaksanakan, Komisi bisa mengatur jumlah 
total pembayaran hukuman periodik pada sebuah bentuk yang lebih 
rendah daripada yang akan muncul dari keputusan asli. Pasal 16 
sampai 21 menjelaskan permasalahan administratif yang lebih lanjut, 
dan Pasal 22 menjelaskan Yuridiksi. Jadi, peraturan menyatakan 
bahwa tergantung pada Pengadilan Hukum, Komisii akan mempunyai 
yuridiksi tunggal untuk mengambil keputusan yang disediakan oleh 
Peraturan. Tiga pasal terakhir menawarkan sedikit manfaat. 
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4.  inTERPRETAsi PAsAL-PAsAL, KEPuTusAn, PERinTAH, DAn 
PERATuRAn mERgER DARi PERJAnJiAn

Kegagalan perundang-undangan utama dari Uni Eropa, yang disebut Perjanjian 
EC dan perundang-undangan berikutnya, untuk pada akhirnya membuat 
arti dari konsep penting seperti dominasi, pengusahaan, penyalahgunaan, 
dan pasar relevan, telah meninggalkan interpretasi dari konsep-konsep 
ini pada pengadilan. Dalam interpretasi tersebut, Pengadilan Eropa (ECJ) 
telah menikmati kebebasan substansial dalam keaktifan yudisial dan hasil 
yang dibuatnya, yang dipercayai banyak komentator, sebagai yang tidak 
direncanakan oleh pembuat perjanjian asli62. Hasilnya, sebuah rangkuman 
hukum yang dibuat hakim dalam definisi dominasi, pengusahaan, pasar 
dan kekuatan pasar, yang sebagai sebuah latihan penting dalam memahami 
keputusan dalam merger dari General Electric dan Honeywell, merupakan 
sebuah konduksi dalam bagian ini. 

4.1.  Pengusahaan dan masalah-masalah Relevan Lain dalam Pasal 
81

Meskipun tidak disebutkan dengan jelas dalam perjanjian, istilah 
“pengusahaan” dengan tujuan peraturan persaingan Uni Eropa 
telah dibuat oleh Pengadilan Eropa untuk dilaksanakan secara luas 
dan untuk mengikutsertakan semua bentuk kegiatan ekonomi yang 
ada di dunia perdagangan dan manufaktur, terlepas dari status legal 
atau bagaimana hal tersebut didanai. Pengusahaan tertentu mungkin 
terletak diluar, atau didalam Uni Eropa, dan mungkin berasal dari 
publik maupun pribadi – hukum persaingan komunitas dilaksanakan 
sekali dimana terdapat benturan Komunitas yang cukup. Konsep ini, 
yang menjelaskan batas-batas dari kompetensi legal dari Komunitas 
dan batasannya dengan hukum dari Negara Anggota, diintepretasikan 
secara luas. Tujuan peraturan persaingan dari Perjanjian dilakukan 
bahwa “mungkin menyebabkan perdagangan antara Negara Anggota”. 
Pedoman Komisi dalam akibat konsep perdagangan, yang dikeluarkan 
pada April 2004 sebagai bagian dari paket modernisasi, mengumpulkan 
doktrin-doktrin dari penilaian pengadilan untuk menjelaskan kasus-
kasus yang dapat ditangani oleh agensi-agensi nasional tanpa 
melaksanakan hukum. Jika sebuah perjanjian secara keseluruhan 

62 Kebanyakan komentator setuju bahwa pembuatan doktrin supremasi dan doktrin efek 
langsung tidak dimandatkan pada tiap bentuk oleh Perjanjian EC, dan ada contoh-
contoh dari keputusan yang tidak demokratis dari pengadilan dalam gerakan menuju 
federalisme. Kedua doktrin ini dibuat pada Kasus 26/62 Van Gend en Loos v. Nederlandse 
Administratratie der .Tariefcommissie (1963) ECR 1. Lihat Jones, A. and Sufrin, B., EC 
Competition Law, Text, Cases and Materials, Oxford University Press (2001)
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mampu untuk mempengaruhi perdagangan, dan kepada semua pihak, 
termasuk mereka yang efek kontribusi individualnya akan menjadi tidak 
signifikan. Tes yuridiksi bisa terjadi berdasarkan efek yang diharapkan 
dari persaingan potensial dan pada perubahan positif dan negatif 
dalam pola perdagangan. Syarat yang lebih lanjut yang bisa dihargai 
pengaruhnya membatasi jangkauan yang luas. Pedoman menjelaskan 
apa yang tidak dianggap sebagai  “bisa dihargai” berdasarkan pada 
batas kumulatif dari pangsa pasar (5%) dan omset agregat (€40 juta). 
Umumnya, tingkat ini menjelaskan sebuah asumsi negatif yang bisa 
dibuktikan. Dibawah tingkat tersebut, pelaksana mempunyai beban 
untuk menunjukkan bahwa ada pengaruh yang dapat dihargai dalam 
perdagangan untuk membuat yuridiksi hukum Komunitas di atas sebuah 
perjanjian atau praktek. Untuk perjanjian-perjanjian yang “dengan asal 
mereka sesungguhnya” akan mempengaruhi perdagangan, setiap batas 
membuat sebuah asumsi positif yang bisa dibuktikan: dibawah tingkat 
tersebut, pihak-pihak dari perjanjian tertentu mempunyai beban untuk 
menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang dapat diperhitungkan 
pada perdagangan untuk menghindari yuridiksi hukum Komunitas. 
Hampir tiap-tiap perjanjian yang mengendalikan impor atau ekspor 
atau yang diterapkan dalam lebih dari satu Negara Anggota akan 
diliputi oleh asumsi positif63. Juga terdapat sebuah asumsi yang jelas 
bahwa sebuah perjanjian atau praktek yang mencakup semua Negara 
Anggota menemui syarat-syarat “perdagangan yang mempengaruhi”, 
karena sebuah kartel atau praktek penyalahgunaan dari suatu cakupan 
luas akan mempengaruhi prospek kompetitif dari pesaing potensial 
dari luar. Banyak anggapan diambil untuk mengatur perjanjian atau 
praktek yang dilaksanakan hanya dalam sebuah bagian dari satu 
Negara Anggota64. 

4.2. menjelaskan Posisi Dominan

Tujuan bisnis adalah mendominasi melalui penghilangan atau kerja 
sama dengan kompetitor. Pencapaian dominasi, yang dalam ekonomi 
bisa dijelaskan sebagai pencapaian kekuatan atas konsumen atau 
pemasok dalam sebuah periode waktu, tetapi, mengarah pada situasi 
yang ditentang oleh ekonom sebagai hal yang tidak efisien bagi 
masyarakat. Keberatan tersebut terletak pada akumulasi kekuatan 
pasar, yang menciptakan sebuah pengusahaan yang tidak cukup 

63 Laporan OECD 2005 - Competition Law and Policy in the European Union

64 OECD Report 2005 - Competition Law and Policy in the European Union
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dipaksa oleh tekanan pasar, yang memungkinkan keuntungan monopoli 
didapatkan dan terjadinya ketidakefisienan yang lama. 

Monopoli murni jarang terjadi, tetapi sebuah pengusahaan bisa 
mendapatkan kekuatan yang cukup dari pasar untuk menikmati 
beberapa keuntungan dari pihak yang memonopoli sebenarnya. 

Dominasi pertama kali dijelaskan oleh Pengadilan [sekarang ECJ atau 
Pengadilan] dalam kasus Continental Can65, yang difokuskan pada 
kekuatan yang bebas untuk mengatur harga dan membuat keputusan, 
tanpa batasan dari tekanan kompetitif. ECJ menghubungkan kekuatan 
monopoli dengan pangsa pasar66 di antara hal-hal yang lain dan 
menganggap definisi ekonom untuk dominasi sebagai kekuatan atas 
harga. Tetapi hal ini adalah pendekatan yang sangat sederhana maupun 
tidak lengkap untuk menjelaskan dominasi. Dalam kasus United 
Brands, ECJ menjelaskan dominasi lebih lanjut sebagai sebuah “posisi 
kekuatan ekonomi… [mencegah] persaingan efektif dijalankan dalam 
pasar yang relevan dengan memberikannya kekuatan untuk bertindak 
atas tingkat yang bisa dipertimbangkan secara independen dari 
pesaingnya, pelanggan, dan akhirnya konsumen67. Dalam definisi ini, 
yang telah menjadi ukuran untuk membuat dominasi, ECJ memberikan 
tes legal untuk dominasi dan pandangan untuk kekuatan atas pasar 
yang menjadi pusat. Dengan ini, kebutuhan untuk memahami apa 
yang dimaksud dengan ‘pasar relevan’ dan dengan kekuatan pasar 
menjadi jelas. ECJ telah mendukung tes ini dalam hampir semua 
pandangannya yang ada. 

Saat ini, dalam proses menentukan apakah sebuah pihak dominan, 
salah satu harus menjelaskan terlebih dahulu dalam pasar yang 
mana pihak tersebut dominan. Definisi dari pasar relevan adalah 
dengan kepentingan krusialnya, seperti penemuan dominasi yang 
sangat bergantung pada definisi pasar yang dipilih. Penilaian pasar 
relevan sangat penting; jika didefinisikan terlalu sempit, sebuah 
posisi pengusahaan akan terlalu ditekankan dan sebuah penemuan 
dominasi akan seperti demikian. Untuk membantu hal ini, Komisi telah 

65 Kasus 6/72 Europemballage Corporation & Continental Can Company Inc (hereafter 
Continental Can) v Commission [1973] ECR 215

66 Kasus 6/72 Continental Can [1973] ECR 215 - Para II 3

67 Kasus 27/76 United Brands Company and United Brands Continentaal BV (selanjutnya 
disebut United Brands) v Commission [1978] ECR 207 - Para 65
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menerbitkan sejumlah dokumen, dimana Peringatan pada definisi dari 
Pasar Relevan68 merupakan yang paling signifikan. 

Sayangnya, Komisi tidak menerbitkan sebuah peringatan untuk 
kekuatan pasar untuk menemani peringatan tersebut dalam definisi 
pasar relevan dan kemudian meletakkannya dengan keputusan Komisi 
dan hukum kasus dari ECJ untuk mengindikasikan bagaimana sebuah 
penemuan dominasi pada sebuah pasar bisa dicapai. Jadi, dominasi 
ditunjukkan untuk berada melalui sebuah proses dimana: pertama, 
pasar relevan didefinisikan dimana kekuatan pasar berada; kedua, 
Komisi menjelaskan pilihannya dalam definisi pasar; dan ketiga, 
kekuatan pasar terbukti ada69. Dua jenis bukti dipertimbangkan saat 
menentukan apakah pengusahaan mempunyai kekuatan pasar: pangsa 
pasar dimiliki oleh pengusahaan; dan tingkat dimana ada faktor lain 
yang melakukan dominasi. 

Perkataan dalam Pasal 82 telah jelas, dikatakan bahwa pemegang posisi 
dominan dalam sebuah pasar tertentu tidak ilegal tetapi mirip sebuah 
penyalahgunaan, tidak terlihat sebuah pemisahan yang jelas antara 
aplikasi dari kedua konsep. Batas luar yang membedakan dominasi 
dan penyalahgunaan terlihat tidak jelas. Hasil dari hal tersebut, 
interpretasi dari kedua konsep telah menjadi sangat menantang. Hal 
tersebut terlihat bahwa Komisi dan ECJ akan telah sampai sejauh ini 
untuk menghukum pemegang posisi dominan, saat hal tersebut jelas 
bukan tujuan dari Pasal. Whish, misalnya, adalah suatu contoh bahwa 
hukum kasus dalam area ini tidak selalu memuaskan: “Posisinya rawan 
karena perilaku yang mungkin dalam kenyataan adalah kompetitif 
mungkin dihukum sebagai penyalahgunaan menurut Pasal [82] jika 
hanya dilakukan oleh sebuah firma yang menjadi dominan. Jika hal ini 
terjadi, Pasal [82] akan mempunyai efek paradoksial untuk firma yang 
tertekan, takut untuk dikatakan sebagai dominan, karena bersaing 
dalam nilai… Saat menghadapi ancaman yang terjadi dalam Pasal 
[82], mungkin bukan merupakan jalan yang rasional untuk sebuah 
firma yang mungkin dominan untuk menghentikan diskriminasi, dengan 
kata lain, untuk menghentikan persaingan?”70 Mengetahui bahwa Pasal 

68 Peringatan pada Definisi Pasar Relevan untuk Tujuan Hukum Persaingan Komunitas 
[sekarang ‘Peringatan’]. The ‘Peringatan’ mengado[si pendekatan yang diambil 
oleh wewenang antitrust di AS pada analisis merger horizontal, & telah diadopsi oleh 
wewenang persaingan lain seperti Inggris. Peringatan merupakan sebuah pedoman & 
tidak mempunyai kekuatan untuk hukum seperti instrumen legislatif.

69 Kasus 6/72 Continental Can [1973] ECR 215  - Para 32 & 37

70 Whish, Richard, Competition Law, Butterworths (1993) halaman 268
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82 hanya dilakukan dimana sebuah pengusahaan mempunyai sebuah 
posisi dominan, pertimbangan yang berhati-hati harus dilakukan untuk 
menentukan apa yang dimaksud dengan ekspresi ini. 

Pasal 82 juga mensyaratkan bahwa posisi dominan harus dilakukan 
dalam pasar umum atau bagian substansial darinya. Tetapi, kita 
menghadapi kesulitan ECJ tidak pernah menjelaskan apakah ada 
sebuah prosentase tertentu dari pasar Komunitas bisa dikatakan secara 
otomatis untuk memuaskan kriteria substansial. Sebuah tes diatur 
dalam Suiker Unie71 maupun Commercial Solvents72 dimana ECJ 
mengatakan bahwa persyaratan ini akan memuaskan saat perilaku 
tentang sebuah alterasi dalam struktur persaingan dalam pasar umum. 
Sayangnya, tes bukan merupakan suatu yang tepat dan preseden 
berhubungan dengan produk berbeda yang tanpa bantuan. Hasilnya, 
hukum kasus kekurangan indikasi sebuah firma akan apa yang akan 
membentuk dominasi sehubungan dengan syarat pada Pasal 82.

4.3. membuat Pasar Relevan

Pasar relevan harus didefinisikan, untuk menunjukkan dominasi, 
dikatakan bahwa, seseorang harus mengatakan pertama kali atas 
pasar apa yang pengusahaan menjadi dominan, tetapi harus berhati-
hati dalam definisinya. Pasar-pasar yang tidak selalu terpisah, telah 
didefinisikan secara sangat sederhana dan membingungkan dalam 
wujud terlalu luas atau terlalu sempit. Sebuah definisi sempit pasti 
menunjukkan pangsa pasar yang lebih besar, yang terlalu menekankan 
pada kekuatan pasar. Tahap proses pertama telah menjadi subyek 
untuk banyak kritik; pengusahaan sering membantah bahwa sebuah 
definisi sempit yang tidak adil telah diterima. Komisi sering memilih 
pasar yang sangat kecil seperti yang ditunjukkan dalam Hugin73, Hilti 
AG74 dan General Motors Continental75. Keputusan Piala Dunia Sepak 
Bola 1998 melambangkan kemungkinan definisi pasar yang sangat 
sempit76, dan akan dapat diterima oleh sebagian kecil ekonom. Definisi 
pasar, yang telah disarankan, harus diformulasikan dengan lebih hati-
hati dan ekonomis dan juga saat diputuskannya, harus sebagai sebuah 

71 [1975] ECR 1663, para.371

72 Kasus 6/73 and 7/73, Commercial Solvents v. Commission [1974] ECR 223

73 Case 22/78 Hugin v. Commission [1979] ECR 1869 – Para 5

74 Kasus T-30/89, Hilti AG v. Commission [1991] ECR II-1439 – Para 64-77

75 Kasus 26/75 General Motors Continental NV v. Commission [1975] ECR 1367

76 OJ [2000] L 5/55, [2000] 4 CMLR 963
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alat untuk memfokuskan perhatian daripada menjadi sebuah hukuman 
mati.

Beberapa tahun terakhir, deskripsi pasar telah terjadi melalui sebuah 
pendekatan yang lebih  ilmiah. Sekarang ada banyak sumber informasi 
pada definisi pasar, dimana ‘Peringatan77 dalam Definisi Pasar 
Relevan untuk Tujuan Hukum Persaingan Komunitas’ yang diterbitkan 
oleh Komisi Eropa adalah kepentingan tertentu. Peringatan diterbitkan 
atas kebutuhan akan tes yang lebih bisa diidentifikasi sudah diketahui, 
membahas sejumlah poin penting, seperti fakta bahwa definisi pasar 
bukan akhir dari dirinya sendiri, tetapi sebuah rancangan untuk menilai 
prosesi kekuatan pasar. Peringatan tidak mengikat pengadilan dan 
belum dilaksanakan mereka; oleh karena itu kita harus melihat tes 
yang ada pada kasus hukum.

Menurut para ekonom, pasar relevan mempunyai tiga dimensi, 
meskipun biasanya hanya dilihat mempunyai dua dimensi oleh 
pengadilan: Pasar Produk Relevan; Pasar Temporal Relevan; dan Pasar 
Geografik Relevan. Bentuk yang lain juga membahas pentingnya pasar 
pengganti78. Definisi dari hal-hal tersebut penting untuk esai kami, 
kemudian mereka akan dipertimbangkan kemudian. 

4.3.1.  Produk Relevan dan Pasar Temporal Relevan

Dalam Continental Can79, kasus merger pertama yang datang 
sebelum Pengadilan Eropa, ECJ mengatakan bahwa, saat 
mengidentifikasi sebuah posisi dominan, penjelasan Pasar 
Produk Relevan [sekarang RPM] merupakan kepentingan 
kritis, sebuah sentimen sejak diulang berkali-kali dalam 
kasus berikutnya80. Dalam hal ini, kasus Continental Can, 
perusahaan Continental Can AS mendapatkan 86% pangsa 
dari Schmalbach-Lubeca-Werke (SLW), sebuah perusahaan 
Jerman dan kemudian, SLW dengan bantuan finansial dari 
perusahaan induknya, mendapatkan 91% dari pangsa dari 
Thomassen & Drijver-Verblifa (TDV) dari Belanda. SLW 
adalah penghasil pemaketan dan penutup logam terbesar 
di Jerman, dan TDV adalah sebuah manufaktur terkemuka 

77 Para 2 – The Notice

78 Lihat Lampiran – A Note on the Importance of Ancillary Markets

79 Kasus 6/72 Continental Can [1973] ECR 215 – Para 32

80 Kasus 27/76 United Brands v Commission [1978] ECR – Para 10
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dalam packing material di Benelux. Komisi menemukan 
bahwa Continental Can melanggar Pasal 82 dari Perjanjian 
EC dengan menyalahgunakan posisi dominannya yang 
didapatkan sebelum akuisisi, di pasar untuk produk daging 
dan ikan, kemasan logam untuk daging, dan penutup 
logam untuk toples. Menurut Komisi, penyalahgunaan 
terdiri dari Continental Can yang telah didapatkan, melalui 
anak perusahaannya SLW, 80% dari pangsa TDV. Sebagai 
alasannya, Komisi mengklaim adanya dominasi dalam RPM 
yang didefinisikan sebagai “kaleng yang digunakan untuk 
produk daging dan ikan dan untuk penutup logam selain 
gabus”. Pengadilan kemudian membatalkan definisi Komisi 
atas RPM karena terlalu luas dan telah didefinisikan tanpa 
pertimbangan indikator yang cukup. Pengadilan mengatakan 
bahwa Komisi telah gagal dalam memperhitungkan pengganti 
yang tersedia dengan cukup dan mendefinisikan RPM terlalu 
terburu-buru. Komisi kemudian mempelajari pelajaran 
tersebut dengan cepat sehubungan dengan definisi pasar, dan 
kasus berikutnya yang telah dilihat  Komisi sebagaii definisi di 
pasar sebagai apa yang biasanya dipikirkan sebagai sebuah 
tata cara sempit81 yang tidak realistik, yang dapat menekan 
kekuatan pasar.

Continental Can82 juga mendemonstrasikan bahwa definisi 
pasar merupakan sebuah masalah penting yang dapat 
diganti. Saat sebuah barang bisa dianggap dapat digantikan, 
hal tersebut akan membentuk pasar produk – kebanyakan 
konsumen mempertimbangkan Coca-cola dan Pepsi tidak dapat 
tergantikan dan membentuk pasar tunggal. Untuk menerima 
hal ini, produk harus tidak disendirikan dengan fitur spesial 
yang membedakannya83 dari produk lain. Ketidaktergantikan 
merupakan sebuah tugas yang sangat subyektif – beberapa 
konsumen tidak akan pernah menganggap Pepsi dan Coca-
cola bisa digantikan – yang bisa dibuat tidak mungkin karena 
ketiadaan informasi kompleks yang dibutuhkan. Ketergantian 

81 Kasus 48/69 ICI & Commercial Solvents Corporation v Commission [1974] ECR 223; 
Case 27/76 United Brands v Commission [1978] ECR ; Nederlandsche Banden-Industrie 
Michelin NV v Commission [1983] ECR 3461

82 Kasus 6/72 Continental Can [1973] ECR 215

83 Kasus 27/76 United Brands v Commission [1978] ECR - Para 22, di mana ECJ berpendapat 
bahwa pisang hanya dapat dimasukkan dalam pasar buah yang lebih luas jika pisang 
tersebut tidak memiliki fitur yang membedakan mereka dari pasar
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digunakan pengadilan dalam tingkat definisi pasar, tetapi 
juga dapat digunakan untuk memperkirakan kekuatan 
pasar, seperti yang dilihat dalam British Plasterboard84. 
ketergantian kemudian diperumit dengan perbedaan pada 
sisi permintaan dan sisi penawaran dapat digantikan dan 
penampilan yang mereka punyai dalam definisi pasar. Komisi 
memberikan pertimbangan pada kemungkinan penggantian 
sisi permintaan dalam Continental Can85, tapi gagal untuk 
mempertimbangkan pengganti yang tersedia dalam sisi 
penawaran: begitu mudahnya pembuat tabung kaleng bisa 
memulai untuk membuat bentuk yang lebih kompleks yang 
digunakan untuk daging dan ikan. Kemudahan penggantian 
mempunyai effek yang terlihat jelas dalam kekuatan pasar 
pada pengusahaan, tetapi tidak ditujukan sampai kasus 
selanjutnya86. Peringatan Komisi menyatakan bahwa sebuah 
penilaian pengganti permintaan yang akurat membutuhkan 
sebuah determinasi yang dibuat dalam jangkauan produk 
yang dilihat sebagai pengganti oleh konsumen87. Hal itu juga 
mengajukan sebuah tes untuk menentukan apakah produk 
tertentu berada dalam pasar yang sama. Tes SSNIP88, yang 
juga diketahui sebagai Hypothetical Monopolist Test89, 
mempertimbangkan pengusahaan dominan jika konsumen 
tidak akan mengubah kebiasaannya jika sebuah “harga 
rendah (5-10%) tetapi permanen meningkat” akan terjadi90. 

84 Kasus 89/22 British Plasterboard [1990] 4 CMLR 464 - Para 108. Komisi mengatakan 
bahwa substitusi yang mungkin dari papan dinding basah dapat dipertimbangkan ketika 
apakah posisi dominan ada. Hal ini ditegaskan didepan permohonan (T-65/89) [1993] 
ECR II – 289

85 Kasus 6/72 Continental Can [1973] ECR 215

86 Kasus 322/81 Nederlandsche Banden-Industrie Michelin NV v Commission (322/81) 
[1983] ECR 3461 - Para 37

87 Para 14 of the Notice

88 “Sebuah pasar dideskripsikan sebagai sebuah produk atau kelompok produk seperti 
halnya sebuah firma yang secara teori memaksimalkan keuntungan yang hanya satu-
satunya produsen sekarang dan masa depan atau penjual dari produk tersebut akan 
mengakibatkan paling tidak sebuah Small but Significant Non Transitory Increase in Price 
(SSNIP), yang diasumsikan bahwa peraturan penjualan dari semua produk lain tetap 
konstan. Sebuah pasar relevan adalah sebuah kelompok produk & sebuah area geografis 
yang tidak lebih besar dari yang diharapkan untuk memenuhi tes” – SSNIP dijelaskan 
dalam Departemen Keadilan & Komisi Perdagangan Federal AS (1992)

89 Tes Monopoli Hipotetis diberikan ekspresi formal pada Para 17 dari Peringatan

90 Sistem ini bisa mengarahkan pada apa yang diketahui sebagai ‘Cellophane Fallacy’ 
seperti yang dijelaskn oleh by Schmalensee & Fisher (1987), sebuah situasi dimana 
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Komisi juga telah menujukkan secara spesifik permasalahan 
pada sisi penawaran yang dapat diganti91 dalam beberapa 
keputusan, setelah kasus Continental Can92. Sebuah contoh 
yang bagus dari pertimbangan dapat dilihat dalam Tertra 
Pak93, saat sampai pada definisi pasar, dipertimbangkan 
bahwa produsen mesin pembungkus susu tidak dapat 
menyesuaikan produksi mereka untuk membuat mesin dan 
karton pembungkus steril. Definisi pasar akan diluaskan 
oleh Komisi dalam Kasus dimana pengusahaan mempunyai 
kekuatan untuk mengubah produksi ke produk yang lain 
dalam waktu dekat, tanpa mendatangkan biaya atau resiko 
tambahan yang signifikan sebagai tanggapan atas perubahan 
kecil dan permanen di pasar. Kegiatan dari pengadilan 
membuat sebuah arti bahwa sekali sebuah pasar didefinisikan 
dengan sempit, terdakwanya akan diketahui sebagai yang 
dominan dan bersalah atas penyalahgunaan94. Pengusahaan 
harus mencari sebuah peninjauan yang luas pada pasar 
untuk membuktikan bahwa itu hanya sebuah ikan kecil di 
kolam yang besar. 

Sejak United Brands95, telah menjadi sebuah tradisi untuk 
mendefinisikan pasar dengan sangat sempit, terutama dari 
sisi permintaan. Dalam United Brands96, ECJ menegakkan 
pilihan Komisi untuk pisang sebagai pasar relevan dan 
mengkonfirmasi bahwa, dalam ketertarikan dari yang 
muda, tua dan yang lemah, pisang tidak bisa digantikan 
dengan jeruk. Beberapa ekonom akan setuju dengan definisi 

tingkat penggantian melebihi saat tes dilaksanakan pada sebuah perusahaan yang 
dibebani harga monopoli. Hal ini pertama kali terlihat dalam kasus United States v EI du 
Pont de Nemour & Co 351 US 377 (1956). tes juga cacat karena hal tersebut berdasar 
pada eksistensi data ekonomi kompleks yang mungkin tidak tersedia, (Hal ini terlihat 
dalam Kasus 36/539 British Interactive Broadcasting [2000] 4 CMLR 901 dimana Komisi 
menyatakan bahwa hal ini dapat menjelaskan pasar dari pelayanan broadcasting interaktif 
dengan melaksanakan tes SSNIP karena data tersedia sehubungan dengan sebuah 
produk yang telah diluncurkan), & karena hal ini membutuhkan analisis subjektif.

91 Para 20-23 dari Peringatan menjelaskan keadaan dimana hal tersebut menyatakan bahwa 
penggantian sisi suplai adalah relevan kepada definisi pasar.

92 Kasus 6/72 Continental Can [1973] ECR 215

93 Tetra Pak 1 (BTG Licence) [1988] 4 CMLR 47

94 Korah, Valentine, EC Competition Law and Practice, 7th Edition, London 2000

95 Kasus 27/76 United Brands v Commission [1978] ECR

96 Kasus 27/76 United Brands v Commission [1978] ECR 
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pengadilan tentang pasar ini. Kebanyakan akan setuju 
dengan karakteristik unik yang ditunjukkan pisang dalam 
memuaskan keinginan orang muda, tua dan lemah yang akan 
berarti bahwa pisang tidak punya pengganti untuk kelompok 
ini; tetapi pasar kemudian harus didefinisikan dalam hal ini 
daripada kemudian memasukkan orang yang cukup sehat, 
yang menganggap semua buah bisa digantikan. Lebih lanjut 
lagi, pengadilan gagal untuk mempertimbangkan pasar 
temporal relevan dalam menentukan dominasi United Brands. 
Dalam musim dingin, pasar relevannya pisang, tapi dalam 
musim panas pasar berubah untuk memasukkan pisang dan 
buah-buah yang lain untuk membuat United Brands tidak 
mempunyai kekuatan pasar. Pengadilan tidak melihat hal ini 
sebagai perbedaan karena hal ini tidak membawa kepentingan 
ekonomi pada waktu itu. Karena kompetisi berbeda dari 
musim ke musim, karena variasi dari pilihan konsumen, 
Pasar Temporal Relevan (RTM) sangat signifikan. Seperti 
yang dilihat dalam United Brands, sebuah pengusahaan 
akan menemukan dirinya terekspos pada sebuah persaingan 
pada suatu titik dari suatu tahun tetapi bebas secara efektif 
darinya pada titik yang lain dari suatu tahun. Dalam situasi 
ini, mungkin bahwa perilakunya melanggar Pasal 82 selama 
suatu bagian tahun dimana hal tersebut terlihat dominan. 
Hal ini dapat dilihat dalam kasus ABG97, dimana Komisi 
mengikutsertakan RTM dalam definisinya, membatasi pasar 
dari minyak untuk periode krisis yang diikuti dengan tindakan 
OPEC pada awal tahun 1970an. Pasar relevan sekarang 
harus mempunyai elemen temporal untuk hal itu; musim dari 
produk98, perkembangan teknologi99, atau perilaku konsumen, 
yang merubah batasan dari pasar.

Selanjutnya, Komisi juga telah membahas indikator lain 
dalam peringatannya yang mungkin akan digunakan dalam 
mendefinisikan pasar100. Sebagai tambahan dari penjelasan 
tersebut, hal yang lain bisa digunakan, misalnya: karakteristik 

97 ABG [1977] 2 CMLR D1

98 Kasus 27/76 United Brands v Commission [1978] ECR

99 Tetra Pak II, [1992] 4 CMLR 551

100 Bukti masa lalu dari diversi atas perintah pada area lain; tes ekonomi kualitatif; pandangan 
dari kedua konsumen & pesaing; pembelajaran marketing & survey konsumen; halangan 
& biaya pergeseran; kategori berbeda dari pelanggan & diskriminasi harga.
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fisik barang, yang terlihat di United Brands101, dimana 
kelunakan pisang membentuk sebuah pasar produk unik; 
kegunaan barang yang direncanakan, seperti yang terlihat 
dalam Commercial Solvents102, dimana kegunaan barang 
yang direncanakan membedakannya dari pengganti yang 
mungkin yang tidak bisa digunakan tanpa pengeluaran 
ekstrim; dokumentasi internal dapat digunakan dalam 
mendefinisikan pasar, seperti yang terlihat dalam BBI 
Boosey103; yang bisa berasal dari pasar, yang bisa didefinisikan 
dengan peraturan104, seperti pasar perolehan105, atau bahkan 
seperti sebuah pasar imajiner106. Pengadilan meluaskan 
kekuatan definisi lebih jauh dalam kasus Hugin107. Disini, 
pengadilan mendefinisikan pasar sebagai “suku cadang Hugin 
yang didapatkan dengan pengusahaan yang independen”. 
Definisi pasar tersebut secara konsep berbeda dengan definisi 
sebelumnya, karena pengadilan mendefinisikan pasar dengan 
rasa hormat kepada merek daripada kepada produk. Ekspansi 
RPM ini akan diragukan oleh ekonom, seperti keputusan 
Tierce Ladbroke108, dimana pengadilan mengikutsertakan 
produk pengganti dalam pasar produk yang sama. 

4.3.2.  Pasar geografik Relevan

Merupakan sesuatu yang penting pula saat menentukan 
kekuatan pasar untuk mempertimbangkan pasar geografik 
relevan [sekarang RGM]. Definisi dari pasar geografik 
mungkin mempunyai sebuah benturan keras dengan hasil dari 

101 Kasus 27/76 United Brands v Commission [1978] ECR

102 Kasus 48/69 ICI & Commercial Solvents Corporation v Commission [1974 ECR 223

103 Kasus 32/279 BBI/ Boosey & Hawkes: Interim Measures [1988] 4 CMLR 67

104 Pada beberapa situasi pasar relevan bias dijelaskan dengan undang-undang. Hal ini 
terlihat pada Kasus 226/84 British Leyland v Commission [1986] ECR 3263

105 Pada beberapa kasus perilaku bisnis dibawah penilaian adalah pada pembeli daripada 
penjual, contohnya saat supermarket yang menggabungkan pasar harus dijelaskan dari 
sisi permintaan daripada sisi suplai dari pasar.

106 Di AS sebuah pasar inovasi, terlepas dari produk-produk yang ada di pasar telah ditemukan 
pada beberapa kasus yang mengikutsertakan industry teknologi tinggi– e.g. lihat United 
States v Flow International Corp 6 Trade Reg Report (CCH) 45,094. Hal ini telah diadopsi 
oleh Uni-Eropa.

107 Kasus 22/78, Hugin Kassaregister & Hugin Cash Register Ltd [1978] 3 CMLR 45 – Para 
8

108 Kasus 504/93 Tiercé Ladbroke v Commission [1997] ECR II-923
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suatu kasus, seperti yang kita lihat dalam kasus merger dari 
Volvo/Scania109. Sebuah cerminan dari bantuan RGM untuk 
menunjukkan bagaimana pengusahaan mempunyai kekuatan 
pasar dan ditunjukkan sebagai sebuah langkah penting dalam 
United Brands110. Disini pengadilan mendefinisikan RGM 
sebagai sebuah area dimana kondisinya cukup homogen 
untuk efek kekuatan perekonomian dari pengusahaan yang 
berhubungan untuk dapat dieveluasi”. Pasar geografik 
harus cukup luas untuk mengikutsertakan sebuah “bagian 
substansial dari pasar umum” dan efek buruk dari posisi 
dominan pasti dirasakan dalam pasar umum. Pengadilan telah 
menunjukkan bahwa ukuran bukan merupakan masalah saat 
mempertimbangkan substansi, yang didemonstrasikan saat 
Port of Genoa dijelaskan sebagai sebuah bagian substansial 
dari pasar umum, dikarenakan kepentingan ekonomis dalam 
kasus Merci Convenzionali111. Setelah itu, pengadilan telah 
menerima sebuah RGM yang bahkan lebih sempit, seperti 
pelabuhan penting yang agak lebih ekonomis, seperti di 
Denmark. Fasilitas penting (misalnya pelabuhan) didirikan 
untuk menjadi sebuah “bagian penting dari pasar umum” 
dalam kasus Sea Link112, yang mempertunjukkan bahwa batas 
tidak harus geografis murni yang tersedia merupakan beberapa 
faktor yang memisahkan pelanggan. Pentingnya definisi RGM 
terdapat pada kasus Magill113 dan pada Michelin114. Dalam 
United Brands115, tiga negara anggota tidak termasuk dalam 
definisi karena pasar geografis relevan “seharusnya hanya 
mencakup area dimana kondisi persaingannya homogen”116.

RGM hanya mungkin menjadi lebih luas daripada komunitas, 
tetapi ini hanya sebuah penyalahgunaan dalam sebuah 

109 Kasus No COMP/M.1672 - Volvo/Scania

110 Kasus 27/76 United Brands v Commission [1978] ECR - Para 10-11

111 Kasus 179/90 Merci Convenzionali Porto di Genova v Siderurgica Gabrielli [1991] ECR 
I-5889 – Para 15

112 Sea Link/B & I Holyhead, interim measures, (IV/34174) [1992] 5 CMLR 255

113 RTE, ITV & Others v. Commission [1991] ECR II - 485

114 Kasus 322/81, Michelin v. Commission [1983] ECR 3461

115 Kasus 27/76 United Brands Co. and United Brands Continentaal BV v. Commission [1978] 
ECR 207

116 Kasus 27/76 United Brands; Repeated in Case 322/81, Michelin v. Commission [1983] 
ECR 3461, para.26
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bagian penting dari pasar umum yang terlarang. Dalam 
keputusan dalam Wood Pulp117, pengadilan menganggap 
RGM adalah sesuatu yng global, jadi tes “bagian penting” 
diputuskan. Tetapi, pasar global jarang dan tidak dibuktikan 
dengan mudah, bahkan dengan sebuah kasus dengan 
produk global seperti rokok filter, seperti yang terlihat pada 
Filtrona118. Meskipun begitu, dalam banyak kasus, RGM 
didefinisikan dengan jelas dan mudah, misalnya pada British 
Telecommunications119, dimana ECJ menyatakan bahwa BT 
mempunyai sebuah monopoli absolut pada pasar Inggris. 

Seperti dalam definisi RPM, pengadilan telah membuat 
kesalahan dalam alasan ekonomi saat memutuskan RGM. Hal 
ini ditunjukkan dalam kasus Michelin120, dimana pengadilan 
mendefinisikan Michelin NV dengan tidak benar sebagai 
sesuatu yang dominan atas pasokan ban untuk kendaraan 
berat di Belanda, tanpa menyelidiki kemungkinan bahwa 
pelanggan di Belanda bisa membeli lintas perbatasan – dalam 
kasus tersebut Michelin NV tidak dapat dikatakan sebagai 
dominan. Tidak ada analisis yang dibuat dari faktor-faktor 
dari luar tentang apa yang didefinisikan dengan salah sebagai 
RGM. Kesalahan yang sama juga dibuat pada keputusan 
dari Continental Can121, dimana Pengacara Utama Roemer 
menunjuk bahwa, meskipun RGM didefinisikan sebagai 
Jerman Barat Laut, sesungguhnya hal tersebut lebih luas, 
karena penutup logam juga datang ke Jerman dari Poole, di 
Inggris. 

Dengan RPM, sebuah definisi pasar yang sempit bisa 
menjadi pukulan mematikan. Tetapi selanjutnya, pengadilan 
telah menjadi kurang bersedia untuk mengkonfirmasi pasar 
sempit. Dalam Ahmed Saeed122, disarankan dengan benar 
bahwa transportasi charter, rel, dan jalan mungkin menjadi 

117 Kasus Gabungan 89, 194, 116, 117 & 125/85: Wood Pulp Cartel [1993] ECR I-1307 Para 
12-13

118 Kasus T-125/89 Filtrona [1990] ECR II-393

119 British Telecommunications [1983] 1 CMLR 457

120 Kasus 322/81 Nederlandsche Banden-Industrie Michelin NV v Commission (322/81) 
[1983] ECR 3461

121 Kasus 6/72 Continental Can [1973] ECR 215

122 Kasus 66/86 Ahmed Saeed (66/86) [1989] ECR 803 – Para 39
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pengganti untuk penerbangan yang dijadwalkan. Setelah 
indikator ditunjukkan dalam kasus hukum, Komisi bisa 
menarik bukti di atas sejumlah sumber dalam mendefinisikan 
RGM, yang diatur dalam Peringatan123.

4.4.  membangun Kekuatan Pasar

Definisi pasar bukan sebuah tujuan dalam dirinya, melainkan sebuah 
alat untuk menentukan kekuatan pasar. Sekali pasar telah didefinisikan 
dengan benar, pengadilan akan mempertimbangkan eksistensi kekuatan 
pasar dalam pasar relevan. Penilaian kekuatan pasar membutuhkan 
pertimbangan dari kedua batas rivalitas kompetitif dalam pasar 
relevan dan paksaan kompetitif atas pengusahaan dari luar pasar. Di 
dalam pasar, pangsa pasar adalah sebuah alat yang berguna dalam 
menentukan kekuatan, tetapi hanya merupakan sebuah alat dan tidak 
dapat digunakan sebagai faktor tunggal. Ketertarikan juga merupakan 
konsentrasi pengusahaan dalam sebuah industri, halangan pada pintu 
masuk dan kekuatan pembeli/pemasok atas pasar.

Monopoli yang sebenarnya jarang terjadi sehingga mayoritas kasus 
yang berhubungan dengan permasalahan menentukan pada titik mana 
sebuah pengusahaan mempunyai kekuatan yang cukup atas pasar 
untuk jatuh dalam daerah Pasal 82. Dalam kasus ini, pangsa pasar 
menjadi sebuah alat penting untuk mengukur dan harus dianggap 
sebagai sesuatu yang penting, tetapi tidak sempurna, pengganti untuk 
menentukan dominasi. Ukuran sebenarnya dari pangsa pasar yang 
dimiliki oleh pengusahaan vital untuk sebuah pemegang dominasi 
yang mungkin – semakin besar, semakin banyak. Dalam Peringatan 
pada definisi dari Pasar Relevan tersebut, Komisi mengatur metode 
untuk menghitung pangsa pasar.124 Tetapi, kesulitan muncul karena 
tidak mungkin untuk menentukan secara tepat apakah pangsa pasar 
bisa membuat sebuah pengusahaan dapat bertanggung jawab pada 
kegiatan dalam Pasal 82. Misalnya dalam Tetra Pak125¸ pangsa pasar 
pengusahaan, pada mesin-mesin yang bisa mengisi karton dengan 

123 Hal ini termasuk: bukti masa lalu dari diversi pemesanan ke area lain; permintaan dasar 
membutuhkan karakteristik; pandangan dari pelanggan & pesaing; pola geografis yang 
ada dari pembelian; aliran perdagangan/pola pengapalan; hambatan & biaya pergeseran 
digabungkan dengan diversi dari pemesanan pada perusahaan yang terletak di area 
lain. 

124 [1998] 4 CMLR 177, paras.53-55

125 Kasus 31/043 Tetra Pak 1 (BTG Licence) [1988] 4 CMLR 47
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proses aseptik, adalah 91,8%; pada BPB Industries126, BPB diketahui 
mempunyai antara 92-100% pangsa pasar. Pada Roche127, ECJ 
mengetahui bahwa kepentingan pangsa pasar akan bervariasi mulai 
dari satu pasar ke pasar yang lain, tetapi dikatakan bahwa setiap 
pengusahaan dengan pangsa pasar besar, yang bertahan pada periode 
yang panjang, adalah, dengan kualitas bagus dari pangsa pasar, berada 
pada posisi kuat. Pernyataan dominasi dikualifikasikan menjadi dua: 
pertama, dengan pengetahuan bahwa dalam situasi yang baik, pangsa 
pasar besar mungkin tidak berarti bahwa sebuah pengusahaan adalah 
dominan; kedua, dengan menghubungkan pada pendapat bahwa 
pangsa pasar harus eksis pada waktu tertentu dan stabil. Dalam kasus 
AKZO128, pengadilan menyatakan bahwa tiap pengusahaan dengan 
pangsa pasar lebih dari 50% paling tidak dalam tiga tahun bisa disebut 
dominan. Selanjutnya, ECJ menyatakan bahwa sebuah pangsa pasar 
pada 50% akan mengarah pada pendapat bahwa sebuah pengusahaan 
dominan dan bebannya terletak pada pengusahaan tersebut untuk 
membuktikan sebaliknya. Tes ini diterapkan pada Irish Sugar129 dan 
Hilti130 dimana ECJ menyatakan bahwa pangsa pasar pada 70 sampai 
80% adalah sangat tinggi dan tidak membutuhkan konfirmasi lebih 
lanjut.

Pengusahaan bisa dikatakan dominan dengan pangsa pasar dibawah 
50%, seperti yang terlihat dalam United Brands131, dimana 40 
sampai 45% dari pasar dikatakan cukup untuk mendukung sebuah 
penemuan dominasi; tetapi dalam kasus tertentu ECJ, dengan benar, 
mengharuskan pangsa pasar untuk dipertimbangkan hanya sebagai 
sebuah indikator, sama dengan faktor-faktor yang lain. Juga dalam 
Hoffman-La Roche132, 43% pangsa pasar dikatakan tidak mencukupi 
dikarenakan kurangnya faktor lain untuk mendukung sebuah posisi 
dominasi. Komisi menandai tuduhan pertama atas dominasi pada 

126 Kasus 31/900 BPB Industries Plc [1990] 4 CMLR 464

127 Kasus 85/76 Hoffmann-La Roche v Commission [1979] ECR 461, lagi-lagi paragraf ini 
secara khusus berhubungan dengan Kasus T-65/98 Van den Bergh Foods Ltd [1998] 5 
CMLR 530, Para 258

128 Kasus C-62/86 AKZO v Commission [1991] ECR I-3359

129 Kasus T-228/97, Irish Sugar plc v. Commission [1999] ECR II-2969, para.70

130 Kasus T-30/89, Hilti AG v. Commission [1991] ECR II-1439, para.92

131 Kasus 27/76 United Brands v Commission [1978] ECR, dimana United Brands dikatakan 
berada dalam sebuah posisi dominan pada posisi 40-45% pangsa pasar (MS) dari pasar 
relevan 

132 Kasus 85/76, Hoffman-La Roche and Co. v. Commission [1979] ECR 461



Yoyo Arifhardhani SH, MM, LL.M

Jur na l  P e r s a i n g a n  Us a h a 229

pasar dengan kurang dari 40% pangsa pasar dalam Virgin133, dimana 
BA dinyatakan dominan dengan 39,7% pangsa pasar. Sebuah pangsa 
pasar yang lebih kecil masih bisa berada dalam klasifikasi dominasi, 
karena sebuah pengusahaan mungkin dikelompokkan dengan sebuah 
rival karena mempunyai pangsa pasar yang cukup untuk menjadi 
dominan bersama-sama. Hal ini terlihat dalam situasi dimana dua 
atau lebih pengusahaan independen mempunyai kekuatan atas 
pasar, seperti yang terlihat pada Compagnie Maritime134. Komisi 
mempertimbangkan kartel implisit, yang melanggar Pasal 81, untuk 
meraskan akibat dari menciptakan suatu pengusahaan dengan suatu 
pangsa pasar dominan, yang terlihat pada Italian Flat Glass135. Sebuah 
kegagalan untuk cukup bersaing bisa memicu sebuah kartel implisit, 
yang terlihat dalam Gencor/Lonrho136, dimana gabungan pangsa 
pasarnya 80%. Perjanjian skala lebih kecil biasanya tidak dikatakan 
sebagai sesuatu yang mempengaruhi persaingan. Dalam rangkaian 
Peringatan yang dikeluarkan sejak 1970, Komisi telah membatasi 
jangkauan larangan Pasal 81 dengan menjelaskan transaksi-transaksi 
yang terlalu kecil untuk mempunyai cukup pengaruh. Yang terakhir 
seperti Peringatan de minimis137 mengatur batas-batas berdasarkan 
pangsa pasar pada 10% untuk perjanjian antara pesaing dan 15% 
untuk perjanjian antara non-kompetitor. Saat terdapat jaringan pararel 
dari perjanjian yang sama dalam sebuah pasar, batasnya lebih rendah, 
yaitu 5%. Peringatan juga berarti sebuah batas kolektif untuk situasi 
tersebut, yang menyatakan bahwa penutupan kumulatif tidak mungkin 
jika kurang dari 30% dari pasar yang sudah terikat pada suatu jaringan 
pararel. 

Pengadilan melangkah lebih jauh dalam definisi pasar dalam kasus 
Irish Sugar138, yang menunjukkan pengusahaan tersebut bahkan tidak 
membutuhkan beroperasi dalam pasar yang sama untuk dikelompokkan 
sebagai dominan secara bersama-sama. Dalam kasus ini, Irish Sugar 
dan selanjutnya, SDL, yang dilakukan dalam pasar dengan hubungan 

133 Kasus COMP/34.780 Virgin/British Airways [2000] 4 CMLR 999

134 Kasus 395/96 Compagnie MaritimeBelge Transports SA v Commission [2000] ECR I-1365, 
[2000] 4 CMLR 1076

135 Kasus 89/93 Italian Flat Glass [1990] 4 CMLR 535 – Para 60 & 79

136 Kasus IV/M/619 Gencor/Lonrho [1999] 4 CMLR 1076 

137 Peringatan terakhir, dikeluarkan pada 2001, hanya berhubungan dengan apakah pengaruh 
pada persaingan bisa diterima. Sebuah peringatan terpisah mengatur kriteria berbeda 
untuk mengidentifikasi sebuah efek yang dapat diterima dalam perdagangan.

138 Kasus T-228/97 Irish Sugar 5 CMLR 1300
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vertikal, dinyatakan dominan secara bersama-sama dan dalam sebuah 
posisi yang memungkinkan diskriminasi. 

Sebuah kelemahan dari pendekatan ini adalah kegagalannya untuk 
mengetahui bahwa, dalam kenyataannya, berbagai macam kondisi 
pasar perekonomian mungkin bertanggung jawab untuk pangsa 
pasar yang lebih besar. Sebuah makna umum menyatakan bahwa 
pengusahaan ada untuk mencari keuntungan; keuntungan meningkat 
saat pangsa pasar tambahan didapatkan. Ekspansi dan persaingan 
adalah fenomena bisnis yang wajar. Teori ekonomi membuktikan 
bahwa firma yang paling efisien akan menerima pangsa pasar lebih 
besar secara natural sebagai hadiah atas penggunaan mereka yang 
lebih efisien atas sumber daya masyarakat, dan sebuah pangsa pasar 
yang besar selalu berada dibawah ancaman dari peserta baru yang 
mungkin masuk ke dalam pasar. Tidak relevannya efisiensi yang 
jelas pada pendekatan ini merupakan alasan untuk diperhatikan. 
Kenyataanya, pendekatan ini mungkin menghukum pengusahaan 
karena menjadi produsen yang efisien, yang seharusnya tidak pernah 
dipermasalahkan. 

Kesimpulan yang kita bisa tarik dari pangsa pasar adalah itu hanyalah 
relatif. Bahkan figur tunggal terkecil dari pangsa pasar bisa dianggap 
dominan dalam sebuah pasar yang dibombardir dengan persaingan dan 
juga indikator lain seperti halangan pada pintu masuk dan intensitas 
kompetisi juga harus dipertimbangkan pada dasar ekonomi. ECJ telah 
mengetahui bahwa pangsa pasar bukan kriteria utama dari sebuah 
posisi dominan. Tetapi, permasalahan timbul saat menentukan faktor 
lain yang ada untuk mengindikasikan atau melakukan dominasi.139 
Pengadilan telah menghubungkan dengan hal tersebut sebagai faktor 
lain yang menunjukkan dominasi, sementara ekonom menyebutnya 
‘halangan pada pintu masuk’. ECJ telah mengambil secara konsisten 
sebuah analisis yang relatif lebih konsisten pada halangan pada pintu 
masuk, yang menempatkan lebih banyak pengusahaan pada resiko 
pelaksanaan Pasal 82. Kemudian, hukum kasus tidak menyediakan 
definisi yang jelas dari konsep halangan pada pintu masuk dan kita 
dihadapkan pada kesulitan lain dalam membuat indikasi dominasi 
yang tidak berambigu. Paling tidak dalam perekonomian, halangan 
pada pintu masuk didefinisikan sebagai faktor yang memungkinkan 
pengusahaan yang ada untuk mendapatkan keuntungan ekonomi 

139 Jones, A. and Sufrin, B., EC Competition Law, Text, Cases and Materials, Oxford University 
Press (2001)
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positif, sementara membuatnya tidak menguntungkan bagi pendatang 
baru yang memasuki industri. 

Pendekatan ECJ dinyatakan oleh Hoffman-La Roche140. Tetapi, 
sepanjang keputusan Komisi dan hukum kasus dari ECJ, banyak faktor 
untuk mengindikasikan dominasi telah didasarkan pada, beberapa yang 
banyak ditanyakan. ECJ telah mendasarkan pada teknologi superior 
sebagai sebuah indikator dominasi pada beberapa kasus, termasuk 
United Brands141 dan Michelin142. Tetapi diragukan apakah teknologi 
superior harus ditanggapi seperti itu. Beberapa kritikus membantah 
bahwa untuk berdasarkan pada superioritas teknologi sebagai sebuah 
indikator dominasi adalah untuk menghukum sebuah firma untuk 
usaha inovatifnya. Siap mengakses ke sumber daya finansial yang 
diperbolehkan terdapat pada Continental143 Can dan United Brands144 
sebagai sebuah faktor tambahan yang relevan terhadap pelaksanaan 
dominasi menurut Pasal 82. Beberapa ekonom membantah hal ini 
seharusnya tidak dianggap sebagai sebuah penghalang pada pintu 
masuk karena pasar finansial efisien dalam mengalokasikan sumber 
daya finansial145. Skala perekonomian dianggap sebagaii sebuah 
faktor yang menunjukkan dominasi di United Brands146 dan dalam 
BPB Industries plc147. Tetapi kebanyakan ekonom menganggap skala 
perekonomian merupakan indikasi atas efisiensi dan kemudian sebuah 
pengusahaan tidak harus dihukum untuk mendapatkan keuntungan 
dari perekonomian. Integrasi vertikal dan sistem distribusi yang 
dikembangkan dengan baik dianggap sebagai indikasi signifikan dari 

140 Kasus 85/76, Hoffman-La Roche and Co. v. Commission [1979] ECR 461

141 Kasus 27/76, United Brands Co. and United Brands Continentaal BV v. Commission [1978] 
ECR 207

142 Kasus 322/81, Michelin v. Commission [1983] ECR 3461 

143 Kasus 6/72 Europemballage Corp. and Continental Can Co. Inc. v. European Commission 
[1973] ECR 215

144 Kasus 27/76, United Brands Co. and United Brands Continentaal BV v. Commission [1978] 
ECR 207, para.122

145 C Baden Fuller, ‘Pasal 86 EEC: Economic Analysis of the Existence of a Dominant Position’ 
(1979) 4 ELR 423

146 Kasus 27/76, United Brands Co. and United Brands Continentaal BV v. Commission [1978] 
ECR 207

147 Kasus C-310/93P, BPB Industries plc and Anor v. Commission [1995] ECR I-865, 
para.116
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dominasi dalam United Brands148 dan Hoffman-La Roche149 karena 
akses mereka ke material mentah dan akhir pasar memberikan 
pengusahaan sebuah keuntungan strategis atas pemain baru dalam 
pasar. Hal ini bisa dibantah bahwa ini adalah sebuah bentuk efisiensi 
pada bagian dari pengusahaan dan kemudian bisa diperdebatkan 
sebagai sebuah faktor yang menunjukkan dominasi. Pelaksanaan 
sebuah pengusahaan dipertimbangkan saat membuat sebuah dominasi 
dalam United Brands150, Michelin151, Eurofix-Bauco v. Hilti152 
dan AKZO153. Tingkah laku dari sebuah pengusahaan adalah suatu 
indikasi yang lebih kuat dari dominasi daripada faktor yang lain yang 
dipertimbangkan oleh pengadilan. Meskipun demikian, hal tersebut 
tidak tanpa kritik sebagai keputusan pengadilan pada pelaksanaan 
yang kekurangan alasan yang cukup dan hal tersebut tidak sepenuhnya 
jelas tentang pelaksanaan apa yang dilarang. 

Susah untuk melihat keputusan ECJ dalam area ini sebagai sesuatu 
yang memuaskan. Perawatan harus dilaksanakan untuk membedakan 
antara bentuk efisiensi dan halangan semu pada pintu masuk. Bentuk 
efisiensi menciptakan kesulitan yang wajar untuk pemain baru dalam 
sebuah pasar dan mereka tidak boleh keberatan. Permasalahan untuk 
pengadilan seharusnya apakah halangan semu pada pintu masuk 
benar-benar ada, yang bukan merupakan bentuk dari efisiensi. ECJ 
mungkin telah mengintrepretasikan halangan pada pintu masuk terlalu 
ketat, saat hal ini mungkin sesuatu yang wajar dan merupakan efek 
samping yang tidak bisa dihindari dari efisiensi. Hal ini terlihat saat 
sebuah ambigu mengintai ke dalam konteks halangan pada pintu 
masuk, dan ambigu tersebut yang menyebabkan kesulitan. Dengan 
memberikan daerah dan kemudahan dari interpretasi faktor lain yang 
menunjukkan dominasi, sangat sulit bagi siapa saja untuk menentukan 
apakah sebuah pengusahaan akan digolongkan sebagai dominan 
sehubungan dengan faktor-faktor tertentu.

148 Kasus 27/76, United Brands Co. and United Brands Continentaal BV v. Commission [1978] 
ECR 207

149 Kasus 85/76, Hoffman-La Roche and Co. v. Commission [1979] ECR 461

150 Kasus 27/76, United Brands Co. and United Brands Continentaal BV v. Commission [1978] 
ECR 207

151 Kasus 322/81, Michelin v. Commission [1983] ECR 3461

152 Eurofix-Bauco v. Hilti OJ [1988] L 65/19, [1989] 4 CMLR 677, para.69

153 Kasus C-62/86, Akzo Chemie BV v. Commission [1991] ECR I – 3359
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4.5.  mendefinisikan Konsentrasi, Kecocokan, dan Kesulitan 
Persaingan

Standar legal inklusif untuk pengendalian merger dapat berhubungan 
dengan semua jenis efek kompetitif. Komisi mungkin mencegah 
atau membenarkan sebuah merger yang mungkin “secara signifikan 
mengganggu persaingan kompetitif… khususnya sebagai hasil dari 
pembuatan atau penguatan posisi dominan.” Standar substantif 
adalah tambahan untuk kriteria dasar Peraturan, dimana transaksi 
adalah “cocok dengan pasar umum.” Revisi 2004 dari Peraturan 
Merger merevisi standar asli 1989. Masalah utama yang memotivasi 
perubahan adalah efek yang tidak terkoordinasi dalam pasar oligopoli, 
dimana firma yang melakukan merger mungkin mempunyai kekuatan 
pasar tanpa mempunyai sebuah pangsa pasar yang lebih besar dari 
pesaing yang lain. 

Pedoman Komisi 2004 tentang merger horisontal berarti harmonisasi 
kuat dalam pendekatan lintas Atlantik, paling tidak bagi kombinasi 
horisontal. Pedoman struktural safe-harbour dan pendapat berdasarkan 
pada pangsa pasar dan HHI. Pedoman yang mengira bahwa merger 
tidak menghambat persaingan efektif jika badan baru dari pangsa 
pasar tidak melebihi 25%, tetapi jika asumsi tersebut tidak dilakukan 
pada efek dicocokan, dimana pihak yang merger menjadi dominan 
bersama-sama dengan pihak ketiga yang lain. Pedoman berdasarkan 
pada tingkat HHI tidak seperti penghentian firma, tetapi sebagai titik 
yang melewati apa yang kurang lebih mirip dengan analisa detail yang 
akan dibutuhkan atau bahwa sebuah masalah persaingan akan timbul. 
Dengan peringatan utama, pedoman menarik garis bawah pada pasca-
merger dari HHI pada 1000. Garis dengan analisis yang lebih besar di 
gambar pada pasca-merger HHI sampai pada 2000, mengganti kurang 
dari 250 poin, atau lebih dari 2000, mengganti kurang dari 150 poin. 
Tanpa memperhatikan tingkat ini, pedoman memperingatkan bahwa 
perhatian khusus akan diberikan jika ada pihak yang mempunyai pangsa 
pra-merger di atas 50%, atau jika ada masalah potensial arus masuk, 
inovasi, antar-pemegang saham, tingkah laku pasar “maverick” atau 
indikasi perilaku oligopoli dalam industri. Pedoman membahas dengan 
jelas tentang teori non-koordinasi dan koordinasi  efek anti-kompetitif. 
Saat efek non-koordinasi menjadi perhatian, sebuah indikator penting 
dimana produk dibedakan bisa menjadi ketertutupan pengganti antara 
produk firma yang merger, untuk produk homogen, sebuah faktor 
penting merupakan kapasitas penting dari firma merger dan lawannya. 
Sebuah pangsa pasar lebih dari 50% dan sebuah keuntungan pangsa 
pasar signifikan yang lebih dari semua rival mungkin menjadi sebuah 
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indikasi kuat bahwa merger akan menciptakan atau menguatkan 
posisi dominan. Saat efek koordinasi menjadi perhatian, pedoman 
menjelaskan kondisi untuk menemukan bahwa sebuah merger akan 
menciptakan atau menguatkan sebuah posisi dominasi bersama.

Faktor-faktor yang meminimalisir akibat mencakup kekuatan pembeli 
dan jalan masuk. Apakah jalan masuk yang signifikan bisa ditentukan 
dengan menyelidiki apakah sebuah jalan masuk akan menjadi 
menguntungkan untuk dilakukan juga dalam kondisi pasar pasca-
akuisisi. Jalan masuk harus tidak hanya memungkinkan tetapi juga 
cukup dan tepat. Ukuran ketepatan bisa bermacam-macam dalam 
pasar produk yang berbeda-beda, tetapi tes normalnya adalah 2 tahun. 
Efisiensi juga bisa menjadi faktor yang menjelaskan, jika terdapat 
merger yang spesifik, tepat, dapat dibuktikan, menguntungkan 
konsumen. Pengurangan dalam biaya variabel atau marginal mungkin 
mengarah pada harga yang lebih rendah, dan kemudian mereka akan 
mendapatkan lebih banyak beban daripada penyimpanan dalam biaya 
tetap. Pedoman menyangkal sebuah efisiensi “penyerangan”, yaitu, 
yang meningkat dalam efisiensi produktif, memberikan firma yang 
merger sebuah keuntungan biaya atas rival, akan menjadi alasan 
untuk menolak sebuah merger. Jika salah satu pihak jatuh secara 
finansial, pedoman akan mengijinkan sebuah anti-kompetitif merger, 
berdasarkan bahwa struktur kompetitif akan memperburuk merger 
yang sama. 

Kekuatan pengendalian merger ini diterapkan hanya untuk transaksi 
yang cukup besar untuk mempunyai sebuah dimensi Komunitas. Status 
tersebut dan tugas yang berhubungan untuk memperingatkan Komisi 
selanjutnya, didefinisikan dalam bentuk omset, secara total dan dalam 
Komunitas. Sebuah transaksi mempunyai dimensi Komunitas seperti 
yang tertera dalam Peraturan154. Sebuah definisi alternatif menangkap 
transaksi tertentu yang mempunyai efek signifikan dalam beberapa 
Negara Anggota. Jika firma yang merger memfokuskan bisnis komunitas 
mereka dalam sebuah Negara Anggota tunggal (dengan masing-masing 
dari mereka mempunyai lebih dari dua per tiga dari omset Komunitas), 
kemudian merger tidak mempunyai dimensi Komunitas dan wewenang 
persaingan nasional bertanggung jawab kepadanya.

154 Saat omset agregat tahunan seluruh dunia dari semua firma yang termasuk lebih dari 
EUR 5 milyar, dan omset agregat dalam EEA dari tiap-tiap (paling tidak dua) dari mereka 
lebih dari EUR 250 juta. 
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