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Editorial

IMPLEMENTASI Hukum Persaingan Usaha pada dasarnya tidak hanya 
menjadi tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) namun juga 
memerlukan dukungan stakeholder yaitu pelaku usaha dan regulator. Peran 
pelaku usaha, dalam hal ini, diwujudkan melalui kesadaran untuk senantiasa 
berusaha dengan praktek bisnis yang sehat, sementara bagi regulator peran 
ini dapat berupa kebijakan yang mendukung terciptanya iklim persaingan 
usaha yang sehat.

Untuk itu, diperlukan suatu pola komunikasi yang konstruktif antara 3 (tiga) 
komponen di atas, termasuk diantaranya pemahaman bersama tentang tugas 
kelembagaan, kejelasan hukum acara, dan strategi kebijakan persaingan yang 
segaris dengan peraturan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jurnal ini merupakan salah satu media untuk mencapai kesepahaman dimaksud 
sekaligus juga menjadi instrumen komunikasi publik yang berisikan gagasan-
gagasan Komisioner mengenai isu persaingan usaha terkini.

Terkait isu kelembagaan, Komisioner Prof. Dr. Tresna P. Soemardi menulis 
tentang “Kajian Holistik Kelembagaan KPPU-RI : Antara Harapan vs Fakta 
Historis 2000-2011,” sementara Komisioner Dr. Sukarmi SH., MH. membahas 
kedudukan KPPU sebagai lembaga Extra Auxiliary melalui tulisan “Kedudukan 
KPPU dalam Lembaga Extra Auxiliary”.

Dalam kerangka hukum acara, Komisioner Dr. Anna Maria Tri Anggraini 
SH., MH mengangkat tulisan tentang “Program Leniency dalam Mengungkap 
Kartel.” Tulisan ini amat bernilai karena leniency program dalam best practices 
internasional telah menjadi instrumen otoritas persaingan untuk mengungkap 
kasus kartel. Lantas bagaimana membuktikan kartel? Komisioner Dr.Sukarmi 
dalam artikel yang lain dengan judul “Pembuktian Kartel dalam Hukum 
Persaingan Usaha”  akan membahasnya.
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Selanjutnya dalam rangka penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat, 
Komisioner Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar MS menulis mengenai 
”Upaya Peningkatan Daya Saing Eksport Indonesia,” sedangkan Komisioner 
Ir. Dedy Martadisastra SE, MM membahas masalah hubungan ritel modern 
dengan pemasoknya dengan judul “Dampak Regulasi dan Persaingan Terhadap 
Hubungan Ritel Modern dan Pemasok Domestik.” Dua tulisan ini merupakan 
salah satu wujud perhatian KPPU akan pentingnya pertimbangan daya saing 
dan perlindungan atas ketidakseimbangan bargaining power (daya tawar) 
pelaku usaha di Indonesia.

Pada akhirnya kita berharap Jurnal Edisi 6 Tahun 2011 ini dapat menjadi 
rujukan semua pihak dalam memahami isu-isu persaingan usaha di Indonesia.
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ABSTRAKSI

LEMBAGA NEGARA Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik 
Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 
semenjak mulai bekerjanya pada tahun 2000 sampai saat ini harus terus 
memperkuat posisi kelembagaannya agar dapat memenuhi permintaan 
masyarakat maupun lembaga badan usaha dan lembaga lainnya secara 
kredibel dan profesional.

Road Map strategis yang telah dibuat dalam Rencana Strategis pertama 
KPPU-RI 2007-2012 mempunyai visi menjadi lembaga persaingan usaha 
yang kredibel dan mampu berperan mengikis praktek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan ekonomi nasional yang 
akan mensejahterakan rakyat, sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam 
Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam perjalanannya, lebih operasional dalam rencana strategisnya, KPPU-
RI mempunyai 3 (tiga) misi yaitu advokasi nilai-nilai persaingan sehat, 
penegakan hukum persaingan dan terus mengembangkan kelembagaan 
yang kredibel dan profesional.

Untuk mencapai visi dan misi di atas KPPU harus mampu melihat strategic 
gap atau kesenjangan strategis dalam lima tahunan sesuai dengan masa 
jabatan komisioner, untuk dituangkan dalam program dan kegiatan tahunan 
yang sasaran dan target 5 (lima) tahunan dapat dicapai. Good governance 
dan best practices harus terus dikembangkan dan diimplementasikan secara 
holistik dalam tubuh kelembagaan KPPU sehingga keteraturan, transparansi 
dan akuntabel (compliance), efisiensi dan efektivitas dapat terwujud dalam 
kelembagaan KPPU yang kredibel.

Kertas kerja ini mencoba menyumbangkan kajian holistik kelembagaan 
KPPU-RI sejak tahun 2000-2011. Berbagai harapan dari Lahirnya UU No. 
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat dijabarkan mulai dari UUD tahun 1945 dan amandemennya 
mengatur kelembagaan negara, sampai pada implementasi Mahkamah 
Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan sebagai lembaga yang relevan untuk dikaji 
terkait penguatan Kelembagaan KPPU-RI. Kertas kerja ini juga secara 
historis mendeskripsikan dan memberikan analisis mengenai permasalahan 
kelembagaan KPPU dalam kurun historis 2000-2011. Alternatif solusi 
permasalahan kelembagaan KPPU-RI juga dianalisis pada kertas kerja ini. 
Semoga bermanfaat.
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KAJIAN HOLISTIK
KELEMBAGAAN KPPU-RI:

ANTARA HARAPAN VS FAKTA HISTORIS 
2000-2011

I. Pendahuluan
KEMERDEKAAN Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 
17 Agustus 1945 merupakan momentum penting dalam lahirnya negara 
dan ketatanegaraan Indonesia. Perkembangan Indonesia yang telah 
lebih dari 65 tahun menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi telah 
menghasilkan banyak kemajuan, dengan meningkatnya kesejahteraan 
rakyat dan kemajuan di berbagai dimensi.

Kemajuan yang telah dicapai selama ini ditunjukkan dengan pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi dan peluang-peluang usaha yang tercipta. Akan 
tetapi juga disadari bahwa peluang usaha yang tercipta selama ini belum 
mampu membuat seluruh rakyat Indonesia dapat berpartisipasi dalam 
pembangunan di berbagai sektor ekonomi.

Terkait dengan berbagai dilema dalam sektor pembangunan ekonomi 
terutama dalam bidang persaingan usaha, muncul sebuah gagasan 
perlu diatur secara khusus mengenai aspek persaingan usaha dan 
dibentuknya lembaga yang menjadi pengawas di bidang persaingan 
usaha. Menindaklanjuti hal tersebut, Dewan Perwakilan Rayat berinisiatif 
membuat Rancangan Undang-undang terkait dengan persaingan usaha dan 
pada tanggal 5 Maret 1999 disahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat. Dalam undang-undang dimaksud, tertuang secara jelas aspek-aspek 
terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta 
terbentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga 
yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, lahir 
pada masa awal era reformasi dimana pada saat itu masyarakat Indonesia 
merasakan pahitnya dampak konglomerasi perusahaan-perusahaan yang 
melakukan praktek monopoli di hampir seluruh sektor ekonomi. Maraknya 
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perekonomian monopolistik yang timbul sebagai akibat adanya kolusi 
penguasa dan pengusaha. Demikian juga dengan tekanan internasional 
yang telah mempengaruhi lahirnya undang-undang ini. 

Dalam perjalanan sepuluh tahun KPPU dalam mengawal UU No. 5 Tahun 
1999 ternyata masih mendapatkan kendala yang besar dalam aspek 
kelembagaan. Mulai sejak berdiri hingga kini, status kelembagaan KPPU 
sebagai lembaga negara masih saja dipertanyakan oleh berbagai pihak, 
bahkan dalam lingkup pemerintah sendiri. Masalah kelembagaan yang 
dialami KPPU dimaksud kemudian mengkondisi pagar penghalang yang 
menghalangi KPPU untuk berkembang menjadi lembaga negara seutuhnya. 

Permasalahan kelembagaan dirasakan begitu besar sampai ke tingkat teknis 
pengelolaan sumber daya manusia (SDM) terutama status kepegawaian 
maupun pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat KPPU. Oleh 
karena itu penuntasan permasalahan kelembagaan KPPU menjadi agenda 
bersama guna terwujudnya KPPU yang modern dan kredibel. Kemajuan 
KPPU adalah kemajuan negeri ini.

Untuk  membahas lebih lanjut terkait KPPU, muncul pertanyaan kemudian 
yaitu:
1. Apakah KPPU merupakan Lembaga Negara?
2. Apakah yang menjadi permasalahan kelembagaan KPPU?
3. Bagaimanakah alternatif solusi permasalah tersebut?

II. Kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Pembentukan KPPU merupakan amanat dari UU No. 5 Tahun 1999, 
dimana dalam Pasal 30 berbunyi:
(1) untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.
(2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh 

dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.
(3) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal di atas merupakan dasar hukum terbentuknya KPPU yang kemudian 
untuk selanjutnya akan dibahas apakah KPPU merupakan Lembaga 
Negara atau bukan. Sebelum dibahas mengenai status kelembagaan 
KPPU, terlebih dahulu akan disampaikan terminologi dari lembaga 
negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Adapun terminologi 
lembaga negara sesuai dengan UUD 1945 tidak begitu eksplisit disebutkan 
secara jelas, akan tetapi pada prinsipnya membagi lembaga-lembaga 
dalam tiga fungsi yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Oleh karena 
itu perlu disampaikan terlebih dahulu potret lembaga negara sebelum dan 
sesudah amandemen UUD 1945, juga perlu disampaikan mengenai kondisi 
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lembaga negara lain, dalam hal ini yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan Analisis dan 
Transaksi Keuangan (PPATK).

A.  Lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD 1945
Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) berlaku  hingga tahun 
1949, dimana untuk selanjutnya UUD 1945 diganti dengan Konstitusi 
Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949. Perubahan  tersebut membawa 
konsekuensi yuridis dengan berubahnya pula struktur ketatanegaraan 
Indonesia pada waktu itu.  

Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat, atau 
lebih dikenal dengan UUD RIS atau Konstitusi RIS adalah konstitusi 
yang berlaku di negara Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 
27 Desember 1949 (yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia 
dalam bentuk RIS) hingga diubahnya kembali bentuk negara federal 
(RIS) menjadi negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Dalam 
Konstitusi RIS 1949, menyebutnya istilah lembaga negara dengan istilah 
“alat-alat perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat”. 

Menyerupai lembaga negara, alat-alat perlengkapan federal Republik 
Indonesia Serikat yaitu;
1. Presiden; 
2. Menteri; 
3. Senat; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat; 
5. Mahkamah Agung Indonesia; 
6. Dewan Pengawas Keuangan. 

Disamping alat-alat perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat 
di atas, disinggung pula keberadaan suatu sidang pembuat konstitusi, 
yaitu Konstituante. Sidang ini bersama-sama dengan Pemerintah 
bertugas untuk selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik 
Indonesa Serikat yang akan menggantikan Konstitusi Sementara ini. 
Di luar yang disebut sebagai alat-alat perlengkapan federal, Pasal 
180 ayat (1) menyebutkan keberadaaan Tentara Republik Indonesia 
Serikat yang bertugas melindungi kepentingan-kepentingan Republik 
Indonesia Serikat.

Setelah Konstitusi RIS, di Indonesia berlaku Undang-undang Dasar 
Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan UUDS 1950, adalah 
konstitusi  yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 
hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. UUDS 1950 ditetapkan 
berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan 
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Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-undang 
Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam sidang pertama babak ke-3 
rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. 

Konstitusi ini dinamakan “sementara”, karena hanya bersifat sementara, 
menunggu terpilihnya Dewan Konstituante hasil pemilihan umum yang 
akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih 
Dewan Konstituante secara demokratis, namun Dewan Konstituante 
tersebut gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. 

Dalam UUDS 1950 dinamakan sebagai istilah alat-alat perlengkapan 
negara. Pasal 44 Ketentuan Umum dari Bab II tentang Alat-alat 
Perlengkapan Negara menyebutkan bahwa alat-alat perlengkapan 
negara ialah: 
a. Presiden dan Wakil Presiden; 
b. Menteri; 
c. Dewan Perwakilan Rakyat; 
d. Mahkamah Agung Indonesia; 
e. Dewan Pengawas Keuangan. 

Pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang 
antara lain berisi kembali berlakunya UUD 1945.

B.  Lembaga Negara Sesudah Amandemen UUD 1945
Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa UUD 1945 pernah 
dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Konstitusi RIS dan dinyatakan 
berlaku kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Terkait dengan 
terminologi lembaga negara, baik UUD 1945 yang berlaku sebelum UUD 
RIS 1949 dan UUDS 1950, dan berlaku kembali setelah Dekrit Presiden 
1959, sama sekali tidak memberi panduan untuk mengidentifikasi atau 
memaknai organ-organ penyelenggara negara secara jelas. 

Dalam UUD 1945 tidak ditemui satu kata “lembaga negara” pun 
sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi dan memaknai lembaga 
negara. Yang ada “badan”, misalnya dalam Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 
“badan” dipergunakan untuk menyebut Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). Demikian pula dengan Pasal 24 UUD 1945, “badan” untuk 
menyebut “Badan Kehakiman”. Dalam Pasal II  Aturan Peralihan 
dipergunakan istilah “badan”. Begitu pula untuk menyebut MPR, 
penjelasan UUD 1945 menggunakan istilah “badan”. Untuk DPRD, 
Pasal 18 UUD 1945 juga menggunakan istilah “badan”. Badan yang 
secara konsisten dipergunakan dalam batang tubuh dan penjelasan 
UUD 1945 sebagai organ negara oleh MPRS kemudian diubah atau 
ditafsirkan menjadi “lembaga”. 
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Terkait dengan istilah lembaga negara muncul dan banyak dijumpai dalam 
ketetapan-ketetapan MPR. Istilah lembaga negara pertama kali muncul dan 
diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai Sumber Tertib 
Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan Republik Indonesia. Dalam ketetapan tersebut terlampir skema 
susunan kekuasaan negara RI yang menempatkan MPR sebagai lembaga 
tertinggi negara di bawah UUD, sedangkan Presiden, DPR, BPK, DPA, dan 
MA sebagai lembaga negara di bawah MPR. Meskipun ketetapan tersebut 
telah menentukan skema kekuasaan negara, sama sekali belum menyinggung 
istilah “lembaga tertinggi” dan “lembaga tinggi negara”. 

Istilah lembaga negara dijumpai dalam Ketetapan MPRS No. XIV/
MPRS/1966 tentang pembentukan panitia ad hoc MPRS yang bertugas 
meneliti lembaga-lembaga negara, penyusunan bagan pembagian 
kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara menurut sistem UUD 
1945, penyusunan rencana penjelasan pelengkap UUD 1945, dan 
penyusunan perincian hak-hak asasi manusia. Dalam UUD 1945 ini 
keberadaan tentang lembaga negara hanya digolongkan ke dalam 
lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara.

Selanjutnya kita ketahui bersama bahwa pada era reformasi dengan 
ditandai jatuhnya rezim orde baru, menandai berbagai perubahan besar 
dalam kehidupan ketatanegaraan. Mulai tahun 1999 terjadi beberapa 
perubahan terhadap UUD 1945 hingga sebanyak empat kali amandemen. 
Perubahan terjadi pada struktur kenegaraan, ada yang dihapus, berkurang 
dan bergeser tugas dan wewenangnya, ada pula yang baru. 

Sebagai bagian dan rangkaian proses reformasi, penataan sistem 
kelembagaan negara pun dilakukan. Penataan tersebut dilakukan 
melalui perubahan fungsi dan wewenang beberapa lembaga negara 
ataupun pembentukan lembaga negara baru. Semakin banyak dan 
beragamnya lembaga-lembaga negara mengakibatkan biasnya konsepsi 
lembaga negara itu sendiri. 

Apabila dicermati secara seksama dalam ketentuan UUD 1945 hasil 
amendemen sama sekali tidak terdapat ketentuan hukum yang mengatur 
tentang definisi lembaga negara, sehingga tidak sedikit pemikir hukum 
Indonesia yang membuat pemikiran hukum sendiri-sendiri dalam 
mendefinisikan dan mengklasifikasikan konsep lembaga negara. Petunjuk 
yang dapat ditemukan terkait dengan hal tersebut diberikan UUD 
1945 pasca amendemen adalah berdasarkan Pasal 24C ayat (i) yang 
menyebutkan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah 
untuk mengadili dan memutus sengketa kewenangan  antar lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
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Selanjutnya setelah amendemen UUD 1945 dikenal dua istilah untuk 
mengidentifikasi organ-organ penyelenggara negara, yakni istilah badan 
dan lembaga. Namun, perbedaan itu sama sekali tidak mengurangi esensi 
adanya organisasi yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan negara dan 
pemerintahan. Walaupun demikian, memang akan terjadi beberapa silang 
pendapat ketika akan menggolongkan berdasarkan fungsi penyelenggara 
negara dan penyelenggara pemerintahan karena pernah juga terdapat 
istilah selain lembaga negara, yakni lembaga pemerintahan. 

Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan ketentuan UUD 1945 dalam 
mengatur lembaga negara mengakibatkan munculnya banyak ragam 
penafsiran. Ketidakjelasan itu dapat dilihat dan tidak adanya standar atau 
kriteria suatu lembaga bisa diatur atau tidak diatur dalam konstitusi. 

Hasil amandemen UUD 1945 memberikan pengaturan ada lembaga-
lembaga yang disebutkan dengan jelas wewenangnya, ada yang secara umum 
disebutkan wewenangnya ada yang tidak sama sekali. Selain itu ada lembaga 
yang disebutkan dengan menggunakan huruf besar dan menggunakan huruf 
kecil. Sehingga hal ini menimbulkan berbagai macam penafsiran. Salah 
satunya adalah penafsiran yang disampaikan oleh Prof. Jimly Asshidiqie, 
dimana beliau membagi lembaga negara menjadi lembaga negara utama 
(main state’s organ) dan lembaga negara bantu (auxiliary state’s organ). 

Lembaga negara utama mengacu kepada paham trias politica yang 
memisahkan kekuasaan menjadi tiga poros, yaitu kekuasaan legislatif, 
eksekutif, dan yudikatif. Dengan mengacu kepada ketentuan ini, yang 
dapat dikategorikan sebagai lembaga negara utama menurut UUD  
1945 adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, sedangkan lembaga-
lembaga yang lain masuk kategori lembaga negara bantu.

Terminologi lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga 
pemerintahan, lembaga pemerintahan non departemen, atau lembaga 
negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi 
kekuasaan oleh Undang-undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan 
mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang, dan bahkan ada pula 
yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hierarki atau ranking 
kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-undang Dasar 
merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan 
undang-undang merupakan organ undang-undang, sementara yang hanya 
dibentuk karena Keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan 
dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. 
Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan 
berdasarkan peraturan daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya.
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Sehubungan dengan pengertian tentang  lembaga negara dimaksud, ahli-
ahli tata negara memberikan penjelasan bahwa pada umumnya keberadaan 
negara dikenal dari luar dan secara internal. Dari luar, keberadaan negara 
dikenal melalui bentuk negara, apakah kesatuan atau federasi. Termasuk 
hal ini adalah bentuk pemerintahan, apakah republik atau monarki, serta 
identitas kenegaraan lainnya. Sementara itu secara internal, keberadaaan 
negara dikenal melalui alat-alat kelengkapan negara. Kelengkapan negara 
inilah yang kemudian dinamakan “Lembaga Negara”. Bagir Manan 
mengklasifikasi lembaga negara menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu lembaga 
negara yang bersifat ketatanegaraan, lembaga negara yang bersifat 
administratif, dan yang  bersifat membantu (Auxiliary Agents).

Dalam perkembangannya lembaga negara yang bersifat ketatanegaraan 
sendiri digolongkan menjadi lembaga negara sebagai syarat keberadaan 
negara, dan lembaga yang tidak absolut terhadap keberadaan negara. 
Arti dari syarat keberadaan negara adalah bahwa keberadaan negara ini  
harus ada agar fungsi negara bisa berjalan dengan maksimal dan baik. 

Pendekatan yang digunakan adalah fungsi eksekutif, legislatif dan 
yudikatif. Bagir Manan menegaskan bahwa terlepas dari trias politica 
Montesquieu ini dianut atau tidak, kenyataannya pada umumnya negara 
menjalankan fungsi-fungsi tersebut dalam menyelenggarakan negaranya. 

Sementara itu lembaga negara yang tidak absolut berarti tanpa 
keberadaan lembaga ini fungsi-fungsi negara sudah  dapat dijalankan. 
Contoh dari lembaga yang tidak absolut ini adalah BPK. Kategori 
lembaga negara  lainnya adalah lembaga yang bersifat administratif. 
Artinya, bahwa keberadaan lembaga ini adalah sebagai pelaksana 
pemerintahan secara administrasi.  

Lembaga negara kategori ketiga adalah lembaga yang keberadaannya 
sebagai pendukung fungsi-fungsi kenegaraan yang dilakukan oleh 
lembaga ketatanegaraan yang absolut. Artinya sebagai organ pembantu 
fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Termasuk contoh lembaga 
negara yang bersifat auxiliary ini adalah Komisi Yudisial yang bertugas 
mendukung fungsi yudikatif. 

Walaupun setiap negara  berbeda-beda dalam menuangkan hal-hal 
yang akan diatur dalam konstitusinya, namun pada umumnya setiap 
konstitusi memuat hal-hal sebagai berikut: 
1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental;
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas yang bersifat fundamental.

Terkait dengan kelembagaan KPPU, guna menjawab pertanyaan apakah 
KPPU merupakan lembaga negara, akan dibahas dengan membedah isi 
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dari UU No. 5 Tahun 1999 dan best practice dalam penyelenggaraan 
kenegaraan. Sebagaimana telah disampaikan diawal bahwa KPPU lahir 
dimasa era reformasi dan RUU-nya pun merupakan inisiatif dari DPR. 
Pada Pasal 1 huruf 18 yang berbunyi:

”Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah Komisi yang dibentuk untuk 
mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak 
melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

Terkait hal tersebut diperluas kemudian dalam Pasal 30 yang berbunyi:
(1) Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.
(2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari 

pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.
(3) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam Pasal 30 tersebut terlihat dengan jelas karakteristik kelembagaan 
KPPU yaitu:
a. Dibentuk dengan undang-undang;
b. Bertanggung jawab kepada Presiden.

Dari dua hal tersebut telah menunjukkan bahwa KPPU merupakan lembaga 
yang lahir berdasarkan undang-undang, dimana salah satu ciri dasar yang 
wajib dimiliki oleh lembaga negara adalah bahwa lembaga tersebut lahir 
dari amanat produk resmi kenegaraan, yaitu bisa diamanatkan oleh 
Konstitusi (Undang-undang Dasar) atau undang-undang. Kemudian 
jelas disebutkan bahwa KPPU bertanggung jawab kepada Presiden 
adalah ciri selanjutnya dari sebuah lembaga negara, dimana lembaga 
negara pertanggungjawabannya kepada Presiden. Apabila itu bukan 
lembaga negara yang biasanya disebut Non Governmental Organization 
pertanggungjawabannya adalah kepada pemberi dana.

Gambaran selanjutnya bahwa KPPU adalah lembaga negara terlihat 
dalam Pasal 31 ayat (2):

(2)  Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal diatas jelas sekali menunjukkan posisi KPPU berada dalam lingkup 
Pemerintahan Republik Indonesia, dimana setelah dilakukan fit and proper 
test oleh DPR terhadap calon Anggota KPPU, maka untuk selanjutnya 
yang mempunyai hak untuk mengangkat dan memberhentikan anggota 
Komisi adalah Presiden. Diangkat dan diberhentikannya anggota Komisi 
oleh Presiden menunjukkan secara struktural pemerintahan, KPPU berada 
pada lingkup Pemerintahan Republik Indonesia. Pertanggungjawaban 
KPPU kepada Presiden menunjukkan bahwa KPPU merupakan lembaga 
negara yang dibawah koordinasi  langsung Presiden. 
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Ciri selanjutnya dari sebuah lembaga negara adalah pembiayaan 
lembaga tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN). Jelas disebutkan  dalam Pasal 37 yang berbunyi:

”Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang 
diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Melalui Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2008 tentang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha, jelas telah disebutkan dalam Pasal 15A 
yang berbunyi:

(1) Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber-
sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-
undangan.

(2) Penyusunan rencana kerja dan anggaran dikelola oleh Ketua 
Komisi selaku Pengguna Anggaran di lingkungan Komisi.

(3) Pada saat mulainya Peraturan Presiden ini, pembiayaan 
pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi dibebankan kepada Bagian 
Anggaran Departemen Perdagangan sampai dengan Komisi 
memiliki Bagian Anggaran sendiri sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran 
Komisi diatur oleh Ketua Komisi setelah mendapatkan persetujuan 
dari Menteri Keuangan.

Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2008 ini menjadi dasar 
hukum pengelolaan secara mandiri penggunaan APBN oleh KPPU 
yang sebelumnya penggunaan APBN oleh KPPU masih menginduk 
pada Bagian Anggaran, Departemen Perdagangan. Sejak berdirinya 
KPPU di tahun 2000, seluruh pembiayaannya menggunakan APBN. 
Dimana sejak berdiri hingga Oktober 2010 APBN yang dipergunakan 
oleh KPPU adalah sebesar Rp 245.780.000.000,00.

Oleh karena itu pembiayaan setiap lembaga negara di negeri ini dibebankan 
pada APBN. Dikarenakan fungsi pemerintah sebagai pemegang kewenangan 
pengelolaan fiskal amat sangat berkepentingan terhadap efektif dan 
efisiennya penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya tiga indikator 
utama yaitu dibentuk oleh undang-undang, bertanggung jawab kepada 
Presiden, dan pembiayaannya dibebankan dalam APBN, tidak ada alasan 
untuk  meragukan bahwa KPPU adalah lembaga negara seutuhnya.

Perdebatan selanjutnya terkait dengan kelembagaan KPPU adalah 
mengenai status bentuk lembaganya sesuai dengan UU No. 5 Tahun 
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1999. Adapun seandainya perdebatan mengenai kelembagaan  KPPU 
berdasarkan Pasal  30 ayat (2) yang berbunyi:

(2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh 
dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

Dimana dalam pasal tersebut tidak muncul istilah lembaga negara akan 
tetapi dipergunakan istilah lembaga independen, bukan berarti bahwa 
KPPU bukan merupakan lembaga negara. Pasal 30 ayat (2) tersebut 
bisa dijelaskan, bahwa KPPU merupakan lembaga independen, dimana 
independensi KPPU ada terkait proses penegakan hukum persaingan 
usaha dan produk putusan yang dihasilkan oleh KPPU. Hal tersebut 
berkaitan erat dengan  wewenang yang dimiliki oleh KPPU sebagaimana 
termaktub dalam Pasal 36, yaitu:
1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha 

tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat;

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

3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus 
dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 
yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang 
ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;

4. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang 
ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat;

5. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan undang-undang ini;

6. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang 
yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan 
undang-undang ini;

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

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

9. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau 
alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

10. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di 
pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

11. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga 
melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
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12. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku 
usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Wewenang tersebut muncul dengan adanya amanat undang-undang 
yang mengamanatkan tugas dari Komisi sebagaimana yang termaktub 
dalam Pasal 35 yaitu:
1. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 
sebagaimana diatur 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 tidak adanya 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 Dewan Perwakilan Rakyat.

Jadi independensi KPPU yang dimaksud adalah dalam menjalankan tugas 
dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 5 
Tahun 1999 dengan tidak adanya campur tangan maupun pengaruh dari 
kekuasaan pemerintah dan pihak lain. Selain itu independensi KPPU juga 
termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2008 
dimana disebutkan bahwa dalam menangani perkara, anggota Komisi 
bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

 

C. Kelembagaan Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Dalam mengupas kelembagaan KPPU, terlebih dahulu akan dibahas 
keberadaan lembaga negara lain yang ada di Indonesia yaitu Mahkamah 
Konstitusi (MK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MK merupakan 
lembaga yang pembentukannya diamanatkan oleh konstitusi, kemudian 
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PPATK dan KPK pembentukannya diamanatkan oleh undang-undang. 
Ada perbedaan antara PPATK dan KPK, dimana KPK merupakan lembaga 
negara ad hoc yang melaksanakan fungsi pemberantasan korupsi yang 
sebenarnya telah dimilki oleh Kepolisian RI dan Kejaksaan RI. Oleh karena 
itu 3 (tiga) lembaga ini akan dipergunakan sebagai pembanding terhadap 
berbagai macam silsilah atau awal pembentukan lembaga negara. Sehingga 
pada akhirnya diharapkan mampu menunjukkan kelembagaan KPPU.

1. Mahkamah Konstitusi (MK)
Berdirinya MK diawali dengan perubahan ketiga UUD 1945 dalam 
Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B yang disahkan pada 9 
November 2001. Setelah disahkannya perubahan ketiga UUD 1945, 
maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, 
MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi 
MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan 
Peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat.

DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-
undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan 
mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 
MK) pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari 
itu. Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden 
mengambil sumpah jabatan para hakim konstitusi di istana negara 
pada tanggal 16 Agustus 2003.

MK dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum 
tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Oleh karena 
itu, MK biasa disebut sebagai the guardian of the constitution 
seperti sebutan yang biasa dinisbatkan kepada Mahkamah Agung 
di Amerika Serikat. 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, MK 
dilengkapi dengan lima kewenangan, yaitu:
1. menguji konstitusionalitas undang-undang;
2. memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga 

negara;
3. memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum;
4. memutus pembubaran partai politik;
5. memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa Presiden 

melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 
atau Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, 
sebelum hal itu dapat diusulkan untuk diberhentikan oleh MPR.
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Dalam melaksanakan fungsi peradilan keempat bidang kewenangan 
tersebut, MK melakukan penafsiran terhadap UUD 1945, sebagai 
satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi 
menafsirkan UUD 1945. Oleh karena itu, disamping berfungsi 
sebagai pengawal konstitusi, MK juga biasa disebut sebagai the sole 
interpreter of the constitution.

Bahkan dalam rangka kewenangannya untuk memutus perselisihan 
hasil pemilu, MK juga dapat disebut sebagai pengawal proses 
demokratisasi dengan cara menyediakan sarana dan jalan hukum untuk 
menyelesaikan perbedaan pendapat di antara penyelenggaraan pemilu 
yang dapat memicu terjadinya konflik politik dan bahkan konflik sosial 
di tengah masyarakat. Dengan adanya MK, potensi konflik semacam 
itu dapat diredam dan bahkan diselesaikan melalui cara-cara yang 
beradab di meja MK. Oleh karena itu, disamping berfungsi sebagai 
pengawal konstitusi, MK juga berfungsi sebagai penafsir konstitusi, 
pengawal demokrasi, dan pelindung hak asasi manusia.

Dalam UUD 1945, ketentuan mengenai MK diatur dalam Pasal 24C 
yang terdiri atas 6 ayat, yang didahului oleh pengaturan mengenai Komisi 
Yudisial (KY) pada Pasal 24B. Dalam UU tentang KY, MK bersama-
sama MA merupakan objek yang diawasi perilaku hakim-hakimnya.

Dalam Pasal 24C ayat (3) ditentukan bahwa MK mempunyai sembilan 
orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan 
masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga 
orang oleh Presiden. Pasal 24C ayat (4) menjelaskan bahwa: ”Ketua 
dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim konstitusi.” ”Hakim 
Konstitusional disyaratkan harus memiliki integritas dan kepribadian 
yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan 
ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara” (Pasal 
24C ayat (5)). ”Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, 
hukum acara serta ketentuan lainnya tentang MK diatur dengan 
undang-undang” (Pasal 24C ayat (6)).

Jika dibandingkan dengan sesama lembaga tinggi negara lainnya, 
MK ini mempunyai posisi yang unik. MPR yang menetapkan UUD 
1945, sedangkan MK yang mengawalnya. DPR yang membentuk 
undang-undang, tetapi MK yang membatalkannya jika terbukti 
bertentangan dengan UUD 1945. 

MA mengadili perkara pelanggaran hukum di bawah undang-
undang, sedangkan MK mengadili pelanggaran perkara UUD. Jika 
DPR ingin mengajukan tuntutan pemberhentian terhadap Presiden 
dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, maka sebelum 
diajukan ke MPR untuk diambil putusan, tuntutan tersebut diajukan 
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dulu ke MK untuk pembuktiannya secara hukum. Semua lembaga 
negara tersebut saling berselisih pendapat atau bersengketa dalam 
melaksanakan kewenangan konstitusionalnya satu sama lain, maka 
yang memutus final dan mengikat atas persengketaan itu adalah MK.

Ditinjau dari kelembagaan MK, jelas disitu terlihat bahwa lahirnya 
MK karena adanya amanat konstitusi, dimana jelas disebutkan pada 
Pasal 5 UU MK bahwa Hakim Konstitusi adalah Pejabat Negara. 
Pernyataan deklaratur dalam pasal tersebut telah mengkondisikan 
bahwa MK merupakan lembaga negara yang utuh dimana Hakim 
Konstitusi dipilih oleh DPR yang kemudian diangkat oleh Presiden.

Tatanan struktur organisasi MK untuk selanjutnya termaktub dalam 
Pasal 7 UU MK yang berbunyi:

”Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, Mahkamah 
Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.”

Hal tersebut kemudian dikuatkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam 
Pasal 8 UU MK  dimana ketentuan mengenai Susunan Organisasi, 
Fungsi, Tugas, dan Wewenang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 
Mahkamah Konsitusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden 
atas usul Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan hal tersebut dapat kita 
lihat bahwa implementasi dari pembentukan Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi semuanya diisi dan diduduki oleh 
Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana Sekretaris Jenderal Mahkamah 
Konstitusi merupakan jabatan esselon I dan sekaligus sebagai  Pejabat 
Pembina Kepegawaian.

Kemudian terkait dengan anggaran Mahkamah Konstitusi 
dibebankan pada APBN sebagaimana termaktub pada Pasal 9 yang 
berbunyi:

”Anggaran Mahkamah Konstitusi dibebankan pada mata anggaran 
tersendiri dalam APBN.”

Menilik dari penjelasan di atas jelas bahwa Mahkamah Konstitusi 
yang pembentukannya melalui undang-undang atas amanat dari 
UUD 1945, kemudian pejabat dan pegawainya adalah PNS dimana 
segala biaya operasional  Mahkamah Konstitusi dibebankan pada 
APBN, lengkap sudah menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai 
lembaga negara seutuhnya.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
KPK dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 undang-
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undang ini menentukan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi 
merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas 
tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Tindak pidana korupsi itu sendiri adalah tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 
atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 

Setiap penyelenggara negara, seperti yang dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, diharapkan 
dapat dibebaskan dari segala bentuk perbuatan KKN sehingga 
benar-benar bersih dan berwibawa.

Dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, nama Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Status hukum KPK secara tegas 
ditentukan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas 
dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh 
kekuasaan manapun.

Pembentukan KPK bertujuan untuk meningkatkan efektivitas 
pemberantasan korupsi di tanah air yang telah mengakar di 
semua sendi kehidupan bernegara. Dalam menjalankan tugas dan 
wewenangnya, KPK bekerja berdasarkan asas sebagai berikut:
a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan 

pemberantasan tindak pidana korupsi;
b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan 

pemberantasan tindak pidana korupsi;
c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap 

tindak pidana korupsi;
d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; 

dan
e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 mengatur mengenai 
kewajiban KPK, antara lain:
1. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang 

menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan 
mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;
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2. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan 
atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang 
berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang 
ditanganinya;

3. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada 
Presiden, DPR, dan BPK;

4. menegakkan sumpah jabatan;
5. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya 

berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud Pasal 5.

KPK berkedudukan di Ibukota Negara dan wilayah kerjanya 
meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Karena 
luasnya cakupan dan jangkauan tugas dan kewenangannya itu, 
maka ditentukan pula bahwa KPK dapat membentuk perwakilan 
di daerah-daerah provinsi di seluruh Indonesia.

Dalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan kewenangannya, 
KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya 
dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada 
Presiden, DPR, dan BPK. Pertanggungjawaban publik yang dimaksud 
itu dilaksanakan dengan cara:
1. wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan 

sesuai dengan program kerjanya;
2. menerbitkan laporan tahunan;
3. membuka akses informasi.

Adapun terkait dengan struktur organisasi KPK meliputi:
a. Pimpinan KPK yang terdiri dari ketua merangkap anggota, dan 

empat orang wakil ketua yang masing-masing merangkap anggota;
b. Tim Penasihat yang terdiri dari empat anggota;
c. Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas.

Pimpinan KPK secara clear ditentukan sebagai pejabat negara, dan 
merupakan penyidik dan penuntut umum. Pimpinan KPK bekerja 
secara kolektif, dan secara bersama-sama merupakan penanggung 
jawab KPK. Menurut ketentuan Pasal 29, untuk dapat diangkat 
sebagai pimpinan KPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. warga negara RI;
2. bertakwa kepada Tuhan YME;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki 

keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam 
bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;

5. berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan setinggi-tingginya 
65 tahun pada proses pemilihan;
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6. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
7. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki 

reputasi yang baik;
8. tidak jadi pengurus salah satu partai politik;
9. melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama 

menjadi anggota KPK;
10. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota KPK;
11. mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan-

perundangan yang berlaku.

Pimpinan KPK dipilih oleh DPR atas usulan Presiden. Masa jabatan 
pimpinan KPK itu selama empat tahun dan sesudah itu dapat dipilih 
kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan karena:
1. meninggal dunia;
2. berakhir masa jabatannya;
3. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;
4. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 

tiga bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
5. mengundurkan diri; atau
6. dikenai sanksi berdasarkan undang-undang ini.

Dalam hal Pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, 
maka yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara waktu dari 
jabatannya. Pemberhentian sementara tersebut ditetapkan oleh 
Presiden. Dalam hal terjadi kekosongan pimpinan KPK, Presiden 
mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR. Prosedur 
pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon anggota yang 
bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-undang 
Nomor 30 Tahun 2002.

Pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, 
pemberantasan korupsi sebenarnya sudah ditangani oleh berbagai 
institusi, misalnya kejaksaan dan kepolisian, serta badan lain yang 
berkaitan dengan tindak pidana korupsi. 

Selanjutnya, agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan antar 
instansi tersebut dengan KPK, maka kewenangan yang diberikan 
kepada KPK diatur secara hati-hati.

Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan tindak pidana korupsi, meliputi:
1. tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, 

penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan 
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tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum dan atau penyelenggara negara;

2. tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian dan meresahkan 
masyarakat;

3. tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara paling 
sedikit satu milyar rupiah.

Dengan pengaturan dalam undang-undang ini, maka KPK:
1. dapat menyusun jaringan kerja yang kuat dan memperlakukan 

institusi yang telah ada sebagai counter partner yang kondusif 
sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien 
dan efektif; 

2. tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, 
dan penuntutan; 

3. berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah 
ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism); 

4. berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi 
yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih 
tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
(superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan atau 
kejaksaan.

Selain itu, dalam usaha pemberdayaan secara efektif, KPK telah 
didukung pula oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis, 
antara lain:
1. ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan 
atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi yang memuat perluasan alat bukti yang sah 
serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik;

2. ketentuan tentang wewenang KPK yang dapat melakukan 
tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap 
penyelenggara negara, tanpa ada hambatan prosedur karena 
statusnya selaku pejabat negara;

3. ketentuan tentang pertanggungjawaban KPK kepada publik dan 
menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden, DPR, 
dan BPK;

4. ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok 
terhadap Anggota Komisi atau pegawai pada KPK yang 
melakukan korupsi; dan 

5. ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada Anggota 
KPK yang melakukan tindak pidana korupsi.
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Jelas terlihat di atas betapa besar peran KPK dalam pembangunan 
secara makro dan penegakkan hukum pada khususnya. Terlepas 
dari betapa besarnya peran yang harus diemban oleh KPK terlihat 
bahwasanya KPK merupakan lembaga yang lahir dari amanat 
undang-undang. Pimpinan KPK dipilih oleh DPR atas usulan 
Presiden, dimana ketentuan tentang pertanggungjawaban KPK 
kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada 
Presiden, DPR, dan BPK. 

Dapat disampaikan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang 
utuh dimana dalam Pasal 21 UU No. 30 Tahun 2002 jelas disebutkan 
bahwa pimpinan KPK adalah pejabat negara. Tidak ada keraguan 
lagi apabila suatu lembaga negara yang pimpinannya adalah pejabat 
negara, maka tiada lain lembaga tersebut adalah lembaga negara. 
Berbagai macam pembahasaan dalam undang-undang satu dengan 
yang lain merupakan hal yang wajar, sebagai bukti bahwa lembaga 
negara tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda satu dengan 
yang lain. 

Adapun KPK dalam mengatur kesekretariatannya juga cukup 
terperinci. Hal tersebut dapat kita temukan pada Pasal 27 UU No. 
30 Tahun 2002 yang berbunyi:

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Komisi Pemberantasan 
Korupsi dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh 
seorang Sekretaris Jenderal;

(2) Sekretaris Jenderal pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden Republik Indonesia.

Lazimnya sebagai sebuah Sekretariat Jenderal, maka Sekretaris 
Jenderal inilah yang nantinya akan mengelola keuangan KPK dan 
dialah yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran nantinya.

Terkait dengan sistem pembinaan kepegawaian KPK tertuang 
dalam Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2003 tentang Sistem 
Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. 
PP dimaksud merupakan langkah pembuka awal dasar terbentuknya 
pola pembinaan pegawai KPK yang profesional. 

Untuk selanjutnya sehubungan dengan jenjang esselonering jabatan 
di KPK termaktub dalam Pasal 6 PP dimaksud yang berbunyi:

(1) Sekretaris Jenderal dan Deputi setara dengan jabatan eselon IA;

(2) Direktur dan Kepala Biro setara dengan jabatan eselon IIA;

(3) Koordinator Sekretaris Pimpinan, Kepala Sekretariat, dan Kepala 
Bagian setara dengan jabatan eselon IIIA;
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Jelas terlihat dalam pola jenjang karir di KPK bahwa pola jenjang 
karir dalam Pemerintahan pada umumnya menjadi salah satu hal 
yang dipehitungkan.

3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK)
PPATK lahir karena adanya desakan dunia Internasional karena 
semakin tingginya tindak pidana pencucian uang (money laundering) 
di seluruh belahan dunia. Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan 
oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas 
wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas 
wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain 
berupa tindak pidana korupsi; penyuapan (bribery); penyelundupan 
barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; 
perbankan; perdagangan gelap narkotika dan psikotropika; 
perdagangan budak, wanita dan anak; perdagangan senjata gelap; 
penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan; dan 
berbagai kejahatan kerah putih. Kejahatan-kejahatan tersebut telah 
melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar 
jumlahnya.

Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, 
juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau 
merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara 
dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Sehubungan dengan 
hal tersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas praktik 
pencucian uang telah menjadi perhatian internasional. 

Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing-masing negara untuk 
mencegah dan memberantas praktik pencucian uang termasuk dengan 
cara melakukan kerja sama internasional, baik melalui forum secara 
bilateral maupun multilateral. Dalam konteks kepentingan nasional 
ditetapkannya undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang 
merupakan penegasan bahwa Pemerintah dan sektor swasta bukan 
merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian 
masalah, baik di sektor ekonomi, keuangan, maupun perbankan.

Lahirnya PPATK ditandai dengan disahkannya Undang-undang 
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, 
dalam Pasal 18 yang berbunyi: 

(1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana 
pencucian uang, dengan Undang-undang ini dibentuk PPATK;
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(2) PPATK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah lembaga 
yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya; 

(3) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden. 

Jelas diatas telah diterangkan bahwa salah satu ciri dari lembaga 
negara adalah lahirnya lembaga tersebut dari amanat undang-
undang. Oleh karena itu sebagaimana MK dan KPK maka PPATK 
juga merupakan lembaga negara. Hal tersebut juga semakin 
dikuatkan oleh adanya amanat undang-undang yang menyatakan 
bahwa  PPATK bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun yang 
dimaksud dengan “independen” adalah bebas dari intervensi dan 
pengaruh dari pihak mana pun.

Terkait dengan besaran struktur organisasi PPATK dapat ditemukan 
pada Pasal 20 yaitu:

1. PPATK dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh paling 
banyak 4 (empat) orang wakil kepala. 

2. Kepala dan wakil kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri 
Keuangan. 

3. Masa jabatan kepala dan wakil kepala sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 
hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 

4. Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja PPATK 
diatur dengan Keputusan Presiden. 

Amanat undang-undang mengenai susunan organisasi dan tata kerja 
PPATK diatur dengan Keputusan Presiden dapat ditemukan dalam 
Keputusan Presiden No. 81 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 
Pasal 1 Keppres ini menerangkan bahwa Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan adalah lembaga yang independen dalam 
melaksanakan tugas dan kewenangannya dan PPATK bertanggung 
jawab kepada Presiden.

Selanjutnya terkait dengan pola pembinaan pegawai PPATK dapat 
ditemukan dalam Keputusan Presiden No. 3 tahun 2004 tentang 
Sistem Kepegawaian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan. Dalam Pasal 1 Keppres ini disebutkan bahwa pegawai 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terdiri dari:
1. pegawai tetap 
2. pegawai yang dipekerjakan
3. pegawai kontrak
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Adapun sistem kepegawaian PPATK dapat dilihat dalam Pasal 2, 
dimana pegawai tetap merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
Jelaslah sudah bahwa pegawai tetap di PPATK adalah PNS, dimana 
pengelolaan APBN yang dilakukan oleh PPATK akan semakin 
mudah dengan adanya status kepegawaian dimaksud.

III. Permasalahan Kelembagaan KPPU
Permasalahan KPPU yang dihadapi sebenarnya adalah permasalahan beda 
interpretasi antara pemerintah sekarang dan KPPU mengenai penafsiran 
Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999. KPPU berpegang pada hal-hal filosofis dan 
yuridis pembuatan UU No. 5 Tahun 1999 tersebut, dimana DPR selaku 
pihak yang membuat dan mengesahkan UU No. 5 Tahun 1999, mempunyai 
maksud dan tujuan yang sangat fundamental dan menginterpretasikan 
makna demokratisasi yang berkembang pada waktu itu. 

UU No. 5 Tahun 1999 harus dipahami sesuai dengan nuansa filosofis 
dan yuridis dalam pembuatannya, dimana pada waktu itu gerakan 
reformasi sedang dalam puncak aktualisasi. Dalam mengejawantahkan 
aktualisasi demokrasi di Indonesia, pada sekitar tahun 1999, disahkan 
beberapa undang-undang yang sangat penting. Di bidang politik misalnya, 
ditetapkan Undang-undang tentang Pemilu dan Partai Politik, kemudian di 
sisi Pemerintahan muncul Undang-undang mengenai Pemerintah Daerah 
dan Perimbangan Keuangan, serta di sisi dunia usaha ditetapkanlah 
Undang-undang mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat maupun Perlindungan Konsumen.

Berbagai undang-undang tersebut sangat fundamental dalam meletakkan 
nilai-nilai demokratisasi baik di bidang politik, pemerintahan maupun 
ekonomi. UU No. 5 Tahun 1999 yang merupakan kristalisasi dari 
demokrasi ekonomi patut dibanggakan keberadaanya, karena dengan UU 
No. 5 Tahun 1999 tersebut persamaan dan kesempatan yang seimbang 
bagi pelaku usaha untuk turut serta dalam membangun perekonomian di 
Indonesia diatur secara sehat dan proporsional.

UU No. 5 Tahun 1999 mengarahkan pembangunan bidang ekonomi kepada 
terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
Selain itu, demokrasi dalam bidang ekonomi juga menghendaki adanya 
kesempatan yang sama bagi setiap warga negara, untuk berpartisipasi 
dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa dalam iklim usaha 
yang sehat, efektif, serta efisien sehingga diharapkan mampu mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Terkait 
dengan hal tersebut, perlu kiranya setiap orang yang berusaha di Indonesia 
harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak 
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menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha 
tertentu dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan 
oleh Indonesia terkait dengan perjanjian internasional yang berlaku. 

Sehubungan dengan penjelasan  diatas, pemahaman terhadap UU No. 5 
Tahun 1999 perlu untuk tetap dijaga kemurniannya sesuai dengan pembuat 
undang-undang pada waktu itu. Permasalahan yang dihadapi oleh KPPU 
cukup kompleks. Salah satunya adalah permasalahan kelembagaan dan 
status kepegawaian. Apabila kita memahami UU No. 5 Tahun 1999 sesuai 
dengan makna filosofis dan yuridis pembuatan undang-undang tersebut, 
seharusnya permasalahan itu tidak terjadi, karena pada dasarnya UU No. 
5 Tahun 1999 telah jelas mengatur tentang kelembagaan KPPU. 

Sesuai dengan Pasal 1 angka 18 UU No. 5 Tahun 1999 harus kita pegang 
kuat apa yang dimaksud dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 
Dalam pasal tersebut, jelas disebutkan bahwa KPPU adalah komisi yang 
dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan 
usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat. Hal tersebut dikuatkan dalam status kelembagaan 
KPPU yang termasuk pada Pasal 30 UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi: 
1. Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.
2. Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan 

kekuasaan pemerintah serta pihak lain.
3. Komisi bertanggung jawab pada Presiden.

Jelas disitu terlihat, bahwa KPPU yang selanjutnya disebut Komisi 
dibentuk berdasarkan amanat undang undang. Maksud dari lembaga 
independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta 
pihak lain adalah bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang KPPU 
sebagaimana termaktub dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 
1999, KPPU terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain.  Itulah yang 
dimaksud dengan independensi KPPU dalam undang-undang ini. Selain 
itu independensi KPPU dikuatkan pula melalui Keppres No. 75 Tahun 
1999 tentang Komisi pengawas Persaingan Usaha Pasal 6 yang berbunyi: 

(1) Dalam menangani perkara, anggota komisi bebas dari pengaruh dan 
kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

Sedangkan KPPU bertanggung jawab kepada Presiden adalah hal yang 
wajar, karena segala pembiayaan KPPU dibebankan kepada APBN. Hal 
tersebut sesuai dengan Pasal 37 UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi: 

“Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber lain yang diperbolehkan 
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 
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Dengan adanya dasar hukum tersebut sebenarnya permasalahan 
kelembagaan KPPU tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi karena jelas 
KPPU menggunakan APBN dan bertanggungjawab kepada Presiden 
sehingga tidak ada istilah lain bagi lembaga yang seperti itu kecuali 
diistilahkan sebagai lembaga negara. 

Untuk lebih memperjelas status KPPU sebagai lembaga negara dikuatkan 
dalam Pasal 31 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi: 

“Anggota komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Dengan amanat pasal tersebut apakah mungkin KPPU dapat ditafsirkan 
bukan lembaga negara? Jelas jawabannya adalah tidak, sungguh ironis 
apabila masih ada pihak-pihak yang berfikir atau menafsirkan bahwa 
KPPU bukan lembaga negara/pemerintah. Dengan mendudukkan substansi 
UU No. 5 Tahun 1999 secara utuh maka sebenarnya segala permasalahan 
yang bermuara pada kelembagaan KPPU tidaklah harus terjadi. 

Permasalahan selanjutnya terkait dengan kelembagaan KPPU terdapat 
pada perbedaan penafsiran terhadap Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999. 
Adanya pendapat yang mengatakan bahwa Sekretariat KPPU bukan 
merupakan lembaga pemerintah sehingga tidak dapat dimungkinkan 
mengelola APBN adalah pendapat yang salah dan akan diterangkan dalam 
kesempatan ini. Diatas telah disebutkan bahwa Pasal 37 UU No. 5 Tahun 
1999 menyebutkan terkait dengan biaya KPPU dibebankan kepada APBN. 

Apabila kemudian hal tersebut dihubungkan dengan status sekretariat 
KPPU yang bukan merupakan lembaga pemerintah kita harus membahas 
secara terperinci keberadaan Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999. Adapun 
Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi: 
a. Komisi serta susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan dengan 

Keputusan Presiden.
b. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh Sekretariat.
c. Komisi dapat membuat kelompok kerja.
d. Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat 

dan Kelompok Kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi.

Pasal 34 ini harus dibaca sebagai satu paket norma yang tidak bisa dipisahkan 
ayat satu dengan yang lainnya. Maksudnya disini adalah, keberadaan 
ayat (1) terkait erat dengan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), demikian juga 
sebaliknya, ayat (4) sangat berhubungan erat dengan keberadaan ayat (1). 
Oleh karena itu, apabila akan menafsirkan ayat (4) Pasal 34 ini harus tetap 
berpegang pada Pasal 34 ayat (1). Apabila kita hanya membaca ayat (4) 
Pasal 34 saja maka seakan-akan terlihat bahwa terkait dengan Sekretariat 
KPPU hanya cukup diatur dalam ketentuan Komisi.
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Padahal maksud dari ayat tersebut tidak sesederhana itu sebelum 
membentuk keputusan Komisi terkait dengan Sekretariat KPPU 
terlebih dahulu harus ada keputusan Presiden yang mengatur mengenai 
pembentukan susunan organisasi tugas dan fungsi Komisi sebagaimmana 
dimaksud pada Pasal 34 ayat (1). Perlu diingat bahwa Komisi terdiri dari 
Komisioner, Sekretariat sebagai Pembantu Komisi sebagaimana dimaksud 
Pasal 34 ayat (2) serta kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3).

Sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 34 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999, 
bahwa pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas dan fungsinya 
ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dalam perkembangannya KPPU 
telah didukung oleh  dua Keputusan Presiden yaitu Keppres No.75 tahun 
1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Perpres No. 80 
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dalam Keppres No. 75 Tahun 1999 
tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dapat ditemukan tujuan 
pembentukan KPPU yaitu termaktub dalam Pasal 2: 

“Tujuan pembentukan Komisi adalah untuk mengawasi pelaksanaan UU 
No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat”. 

Dalam Keppres ini pula disebutkan pula pada Pasal 8 bahwa susunan 
organisasi Komisi terdiri dari Anggota Komisi dan Sekretariat. Adapun 
terkait dengan posisi Sekretariat dapat ditemukan pada Pasal 12 yang 
menegaskan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu 
oleh Sekretariat.

Dalam perkembangan selanjutnya, KPPU menganggap perlu adanya revisi 
terhadap Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha, sehingga pada tanggal 30 Desember 2008 Presiden menerbitkan 
Perpres No. 80 Tahun 2008. Perpres No. 80 Tahun 2008 ini pada dasarnya 
menyempurnakan Keppres No. 75 Tahun 1999. Dimana terlihat dalam 
Perpres No. 80 Tahun 2008 ini, KPPU memiliki bagian anggaran sendiri, 
yang mana hal tersebut termaktub dalam Pasal 15A yaitu:
1. Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang 
diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. 

2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran dikelola oleh Ketua Komisi 
selaku Pengguna Anggaran di lingkungan Komisi.

3. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, pembiayaan pelaksanaan 
tugas dan fungsi-fungsi dibebankan kepada bagian anggaran Departemen 
Perdagangan sampai dengan Komisi memiliki bagian anggaran sendiri 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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4. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran Komisi 
diatur oleh Ketua Komisi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri 
Keuangan. 

Terkait dengan hal tersebut sejak terhitung mulai tahun anggaran 2010 
telah ditetapkan bagian anggaran KPPU dengan kode 108 yang terlepas 
dari Kementerian Perdagangan dimana hal tersebut telah tercantum dalam 
lampiran Peraturan Presiden No. 51 tahun 2009 tentang rincian Anggaran 
Belanja Pemerintah Pusat. Lengkap sudah sebenarnya terkait dengan 
kelembagaan KPPU terutama dibidang pengelolaan APBN, dimana Ketua 
Komisi adalah pengguna anggaran KPPU. 

Sudah menjadi kewajaran apabila dalam pengelolaan APBN, Ketua Komisi 
selaku Pengguna Anggaran KPPU memberikan kuasa kepada pejabat KPPU 
dalam hal ini adalah Sekjen KPPU selaku Kuasa Pengguna Anggaran. 
Disinilah salah satu letak permasalahan KPPU, dimana Sekjen KPPU belum 
jelas status kedudukannya sesuai dengan kelaziman penyelenggaraan 
pemerintahan. Permasalahan terkait Sekjen KPPU adalah Sekjen KPPU 
ini merupakan jabatan setingkat apa? Karena belum ada aturan hukum 
yang jelas yang mengatur kedudukan dan fungsi Sekjen KPPU. Lazimnya 
Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana terdapat dalam kementrian/
lembaga negara, kuasa pengguna anggaran biasanya adalah Sekretaris 
Jenderal yang merupakan pejabat eselon 1A.

Permasalahan KPPU tidak hanya berhenti pada Sekretariat Jenderal 
tetapi juga pada status kepegawaian KPPU. Hingga pada saat ini status 
kepegawaian KPPU adalah Pegawai Honorer dimana pegawai KPPU 
tidak mendapatkan gaji melainkan honorarium. Permasalahan ini masih 
berlangsung hingga satu dasawarsa umur kelembagaan KPPU. Setiap 
bulan Pegawai KPPU menerima Honorarium, bukan GAJI. Hal tersebut 
berimplikasi pada ketidakjelasan sistem renumerasi secara permanen 
selayaknya organisasi profesional lainnya. 

Negara belum memperhatikan pegawai sebagai pegawai dengan segala 
hak yang melekat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 
Ketidakjelasan status kepegawaian tersebut, bahkan sempat mengancam 
keberlanjutan pemberian hak asuransi kesehatan bagi pegawai. Perikatan 
kontrak kerja dilakukan untuk jangka waktu 1 tahun dan diperpanjang 
untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya. Hal itu setidaknya telah 
berlangsung untuk jangka waktu satu dasawarsa terakhir.

Ketidakjelasan status Sekretariat mengakibatkan kesulitan dalam merancang 
sistem karir sehingga cukup banyak pegawai KPPU yang mengundurkan 
diri karena menilai belum ada kejelasan mengenai status kepegawaian dan 
jenjang karir di masa depan. Berkurangnya SDM yang sudah mendapatkan 
pendidikan dan pelatihan khusus tentu saja sangat mengganggu dalam 
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pencapaian kinerja dan sasaran strategis yang ingin dicapai KPPU.

Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan upaya yang serius dan 
komprehensif guna penguatan kelembagaan KPPU dimana di dalamnya 
juga terdapat kepastian status kepegawaian. Adapun penguatan 
kelembagaan KPPU antara lain:
a. Penguatan terkait permasalahan yang melingkupi praktek monopoli 

dan persaingan usaha yang tidak sehat saat ini sudah semakin kompleks 
dan beragam yang dapat merugikan perekonomian nasional dan 
perlindungan konsumen sehingga kelembagaan KPPU perlu diperkuat 
agar mampu melaksanakan pengawasan persaingan usaha di Indonesia 
secara optimal;

b. Penguatan di bidang tugas dan fungsi yang dilaksanakan KPPU di 
bidang pengawasan persaingan usaha tidak bersifat sementara waktu/ad 
hoc namun justru kian strategis seiring dinamika perekonomian global 
sehingga kelembagaannya perlu diperkuat;

c. Penguatan di bidang pengelolaan anggaran, dimana KPPU telah 
ditetapkan sebagai bagian anggaran yang mandiri pada tahun 2010 
dan Pimpinan KPPU memiliki tugas untuk mengelola keuangan negara 
yang dikuasakan kepadanya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 
UU No. 17/2003 sehingga seyogianya dapat didukung oleh Sekretariat 
yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang setara dengan eselon 1A 
serta jajaran pegawai yang berstatus PNS agar mampu mendukung 
pelaksanaan dan pengelolaan anggaran secara optimal;

d. Penguatan Kepegawaian, dimana para pegawai Sekretariat KPPU sudah 
selayaknya mendapatkan status dan hak kepegawaian dalam suatu 
sistem yang adil dan berkesinambungan;  

e. Penguatan publik, hal tersebut terkait dengan pembahasan masalah 
kelembagaan Sekretariat KPPU telah berlarut-larut, maka agar 
semua pihak dapat memberikan segenap perhatian dan upaya guna 
menyelesaikan masalah ini secara komprehensif dan dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya.

Oleh karena itu sebagai sebuah institusi yang besar perlu kiranya adanya 
kepedulian dan kesamaan visi dari berbagai pihak terutama pemerintah 
agar keberadaan KPPU semakin dapat memberikan kontribusi yang 
maksimal sebagai lembaga negara yang melakukan fungsi pengawasan 
terhadap larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

JURNAL_6_2011.indd   29 15/12/2011   20:52:33



30

Kajian Holistik Kelembagaan KPPU-RI:
Antara Harapan Vs Fakta Historis 2000-2011

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 6 - Tahun 2011

LAMPIRAN: Tabel Proses Penyelesaian Kelembagaan KPPU-RI
NO. URAIAN KETERANGAN

Indentifikasi permasalahan kelembagaan 
KPPU; Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999
1. Komisi serta susunan organisasi, tugas dan 

fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, 

Komisi dibantu oleh Sekretariat.
3. Komisi dapat membuat Kelompok Kerja.
4. Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas 

dan fungsi Sekretariat dan Kelompok Kerja 
diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi.

Keppres Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha, yang memperkuat 
kelembagaan KPPU. Dalam Keppres ini diuraikan 
tentang Pembentukan, Tujuan, Tugas dan Fungsi, 
Organisaasi, Pengangkatan dan Pemberhentian, 
serta Tata Kerja KPPU.
Keppres No. 6 Tahun 2002 tentang Honorarium 
bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPPU.

Perpres No. 8 tahun 2008 tentang Perubahan 
Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 
1999 tentang KPPU.
Perpres ini mengatur antara lain:
a. Pembiayaan KPPU dibebankan pada APBN;
b. Ketua KPPU selaku Pengguna Angaran;
c. Pembinaan PNS yang dipekerjakan di KPPU 

tetap dilakukan instansi induk masing-masing.

Sekretariat  KPPU telah melakukan jajak 
pendapat terkait dengan status kepegawaian 
KPPU.

Pertemuan antar KPPU dengan Presiden RI 
tanggal 12 Januari 2010.

Surat KPPU No. 241/K/XII/2010 tanggal 3 
Desember 2010 perihal Usulan Perubahan Perpres 
No. 6 Tahun 2002 tentang Honorarium Ketua, 
Wakil Ketua, dan Anggota KPPU.

Surat KPPU No. 242/K/XII/2010 tanggal 
3 Desember 2010 perihal Penyampaian 
rancangan Perpres  tentang Sekretariat KPPU

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Terkait dengan Pasal 34 ini terdapat 
perbedaan penafsiran antara 
KemenPAN & RB dengan KPPU pada 
Pasal 34 ayat (4). Oleh karena itu perlu 
dilakukan upaya penyamaan penafsiran 
dan pemahanan antara KemenPAN & 
RB dengan KPPU.

Dalam Keppres ini menjelaskan secara 
rinci hal-hal substansial yang diatur 
dalam UU No. 5 tahun 1999.

Tindak lanjut dari dikeluarkannya Keppres 
ini, KPPU kemudian mempunyai mata 
anggaran sendiri dan mandiri dalam 
pengelolaan APBN.

Jajak pendapat ini dilakukan pada tahun 
2009 dimana hasil dari jajak pendapat 
tersebut adalah bahwa mayoritas Pegawai 
KPPU menginginkan menjadi Pegawai 
Negeri Sipil (PNS).

Pertemuan ini membahas mengenai kinerja 
KPPU sepanjang tahun 2009-2010, dan 
juga dibahas mengenai pending matters 
yang terjadi di KPPU dan salah satunya 
adalah permasalahan kelembagaan KPPU.

Pertemuan ini membahas mengenai kinerja 
KPPU sepanjang tahun 2009-2010, dan juga 
dibahas mengenai pending matters yang 
terjadi di KPPU dan salah satunya adalah 
permasalahan kelembagaan KPPU.

Rancangan Perpres ini detail mengatur 
organisasi Sekretariat KPPU dan juga 
memperjelas status kepegawaian bagi 
Pegawai KPPU.
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Bab I
KEDUDUKAN KPPU DALAM LEMBAGA 

EXTRA AUXILIARY

1.1  Pendahuluan
PERKEMBANGAN lembaga negara khususnya di Republik Indonesia 
mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat pesat terutama setelah 
adanya perubahan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”). Setelah lahirnya amandemen 
terhadap UUD 1945, banyak lahir peraturan-peraturan setingkat undang-
undang yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah tertentu 
dengan dibentuknya lembaga atau komisi negara.

Lembaga baru yang dibentuk langsung dan tercantum dalam UUD 1945 
seringkali disebut dengan independent body. Disamping terdapat lembaga-
lembaga yang diatur dalam UUD 1945, terdapat lembaga-lembaga negara 
yang berada di luar UUD 1945 dan bersifat independen misalnya Komnas 
HAM, KHN, KPK, Ombudsman, KPPU dan sebagainya. Lembaga-lembaga 
negara yang berada di luar UUD 1945 keberadaannya diatur dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan, seringkali disebut Regulatory Body. 
Keberadaan lembaga-lembaga ini berfungsi untuk mempercepat akselerasi 
penuntasan dan atau penanganan sesuai bidang dan kebutuhan masing-
masing. Karenanya lembaga-lembaga ini disebut extra auxiliary.

Extra auxiliary organ adalah lembaga negara atau komisi negara yang dibentuk 
di luar konstitusi yang tugas utamanya adalah membantu, menguatkan 
tugas lembaga negara pokok (ekskutif, legislatif maupun yudikatif) dan 
menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan efektif, yang biasa disebut 
juga dengan lembaga negara independen (quasi organs)1. Secara umum, 
kewenangan extra auxiliary organ sebenarnya telah ada pada lembaga negara 
pokok, namun dalam proses transisi kondisi negara yang lebih demokratis 
dan di satu sisi terdapat ketidakpercayaan rakyat yang begitu besar kepada 

1 John Alder, Constitutions and Administrative Law, (London: The Macmillan Press LTD, 1989),

JURNAL_6_2011.indd   32 15/12/2011   20:52:34



33

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

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 6 - Tahun 2011

lembaga negara pokok yang sudah ada, maka dibentuklah extra auxiliary 
organ tersebut.  

Lembaga negara pada masa-masa terakhir abad ke-20 mengalami 
perkembangan antara lain:
1. Negara mengalami perkembangan dimana kehidupan ekonomi dan sosial 

menjadi sangat kompleks dan beraneka ragam yang mengakibatkan 
lembaga eksekutif mengatur hampir seluruh bidang kehidupan.

2. Hampir semua negara modern mempunyai tujuan untuk mencapai 
kesejahteraan bagi rakyatnya (welfare state). Untuk mencapai tujuan 
menjadi negara kesejahteraan tersebut maka diperlukan akselerasi yang 
cepat dan komprehensif antara semua lembaga negara yang sudah ada.

3. Adanya keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor 
sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang 
pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin komplek, 
mengakibatkan variasi struktur dan fungsi organisasi, dan institusi-institusi 
kenegaraan semakin berkembang.

4. Terjadinya transisi demokrasi yang mengakibatkan terjadinya berbagai 
kesulitan ekonomi, dikarenakan terjadinya aneka perubahan sosial 
dan ekonomi. Negara yang mengalami perubahan sosial dan ekonomi 
memaksa banyak negara melakukan eksperimentasi kelembagaan 
(institutional experimentation)2.

Menurut R. Rodhes, lembaga-lembaga negara berperan khususnya dalam 
tiga hal, yaitu3:
1. Lembaga tersebut mengelola tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat 

dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan lembaga yang lainnya.
2. Melakukan pemantauan (monitoring) dan memfasilitasi berbagai kebijakan 

Pemerintah Pusat.
3. Mewakili kepentingan daerah dalam berhadapan atau berkoordinasi 

dengan Pemerintah Pusat. 

Beberapa alasan yang melatarbelakangi pembentukan komisi-komisi negara 
setelah adanya amandemen UUD 1945 antara lain: pertama, tuntutan 
akan adanya pelayanan publik yang semakin baik dan transparan kepada 
masyarakat secara luas, kepastian penegakan hukum dan keadilan; kedua, 
tuntutan adanya perubahan kepada lembaga-lembaga yang sudah ada 
sebelumnya yang dipandang tidak mampu menyelesaikan permasalahan 
yang semakin kompleks; ketiga, adanya tuntutan dan harapan percepatan 
perataan pembangunan, dan penyelesaian permasalahan negara dengan 
cara yang lebih elegan dan efektif, misalnya penanganan korupsi dengan 

2 Jurnal Asasi-Elsam, edisi September-Oktober 2009 : Komisi Negara, antara “latah” dan 
keharusan transisional, Wahyudi Djafar.

3 R.Rodhes, beyond westminster and whitehall: the Sub-Sentral Government of Britain, London, 1988.
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pembentukan lembaga KPK yang diharapkan cepat dan efisien dalam 
penegakan hukum dan penanganan kasus korupsi; keempat, hadirnya 
komisi yang lebih bersifat reaktif-responsif terhadap suatu permasalahan 
tertentu4.

1.2   PERMASALAHAN
Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah: bagaimanakan posisi 
dan/atau kedudukan KPPU dalam lembaga extra auxiliary?

4 Ngesti D.P., model harmonisasi kedudukan dan harmonisasi komisi-komisi negara dalam sistem 
ketatanegaraan, Malang, 2010.
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CORAK dan struktur organisasi negara Republik Indonesia mengalami 
dinamika perkembangan yang sangat pesat. Sejak reformasi tahun 
1998, sangat banyak dan bermacam lembaga negara dan komisi negara 
independen yang dibentuk. Namun dari sekian banyak lembaga dan komisi 
negara baik yang diatur oleh UUD1945, Undang-undang dan Keppres 
dapat dikelompokkan dan diuraikan sebagai berikut5:  

Lembaga Tinggi Negara yang sederajat dan bersifat independen:
a. Presiden dan Wakil Presiden.
b. Dewan Perwakilan Rakyat.
c. Dewan Perwakilan Daerah.
d. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
e. Mahkamah Konstitusi.
f. Mahkamah Agung.
g. Badan Pemeriksa Keuangan.

Lembaga negara dan komisi negara yang bersifat independen berdasarkan 
konstitusi atau yang memiliki constitutional importance lainnya, yaitu:
a. Komisi Yudisial6.
b. Bank Indonesia.
c. Tentara Nasional Indonesia.
d. Kepolisian Republik Indonesia.
e. Komisi Pemilihan Umum.
f. Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki sifat constitutional 

importance berdasarkan Pasal 24 (3) UUD 1945.
g. KOMNAS HAM, yang walaupun dibentuk oleh undang-undang namun 

memiliki constitutional importance.

Lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang:

Bab II
PEMBAHASAN

5 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 
Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MK, 2006.

6 Seperti TNI dan POLRI, kewenangan KY juga diatur dalam Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, namun karena fungsinya bersifat penunjang maka kedudukan 
protokolernya tidak dapat disamakan dengan MK, MA, Presiden, DPR/DPD, MPR. Untuk 
menjamin independensi dan efektifitas pengawasan terhadap kehormatan, keluhuran martabat 
dan perilaku hakim, maka kedudukannya berada di luar dan sederajat dengan MK dan MA.    
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a. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
c. Komisi Penyiaran Indonesia.

Lembaga dan komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya seperti 
lembaga, badan, pusat, komisi, atau dewan yang bersifat khusus di dalam 
lingkungan pemerintah, antara lain:
a. Konsil Kedokteran Indonesia.
b. Komisi Pendidikan Nasional.
c. Dewan Pertahanan Nasional.
d. Lembaga Pertahanan Nasioanal.
e. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
f. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
g. Badan Pertanahan Nasional.
h. Badan Kepegawaian Nasional.
i. Lembaga Administrasi Negara.
j. Lembaga Informasi Nasional.

Lembaga-lembaga dan komisi di lingkungan eksekutif lainnya, seperti:
a. Menteri dan Kementrian Negara.
b. Dewan Pertimbangan Presiden.
c. Komisi Hukum Nasional.
d. Ombudsman Republik Indonesia.
e. Komisi Kepolisian.
f. Komisi Kejaksaan.

Lembaga, korporasi dan badan hukum milik negara:
a. Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA.
b. Kamar Dagang dan Industri.
c. Komite Olahraga Nasional Indonesia.
d. Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia.
e. Ikatan Notaris Indonesia.
f. Persatuan Advokat Indonesia.

Berbagai lembaga negara dan komisi negara yang tertera di atas dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya tetap berpegang pada teori trias politica 
Montesquieu, yaitu lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi eksekutif, 
tugas dan fungsi legislatif dan lembaga atau komisi yang menjalankan 
tugas dan fungsi yudikatif.

Pendapat Jimly Asshidiqie tentang kedudukan lembaga-lembaga negara 
terkadang keberadaannya tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan 
legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Lembaga negara atau komisi negara 
tersebut ada yang bersifat independen dan quasi independent sehingga 
disebut juga quasi independent agencies, corporation, commision. Ada pula 
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ahli yang mengelompokkan lembaga negara dan komisi negara tersebut 
dalam semacam the fourth branch of goverment7.

Pengelompokan lembaga negara dan komisi negara dilihat dari pendekatan 
fungsinya dapat dikelompokkan dalam bagan seperti8:

Fungsi Cabang Pengkajian Pelayanan Publik Pengawasan dan 
Penegakan Hukum

Cabang Kekuasaan 
Eksekutif

(lebih pada 
kedekatan fungsi)

Cabang Kekuasaan 
Yudikatif

(lebih pada 
kedekatan fungsi)

Cabang Kekuasaan 
Legislatif

(lebih pada 
kedekatan fungsi)

Komisi Hukum 
Nasional

Komisi Nasional Anti Kekerasan 
Terhadap Perempuan, 

Komisi Nasional Lanjut Usia, 
Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia, Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia, Komisi 

Penyiaran Indonesia

Ombudsman 
Republik Indonesia, 
Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha, 

Komisi Banding 
Paten, Komisi 

Banding Merek

Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK),

Komisi Kepolisian, 
Komisi Yudisial

-

- -

-

-

3.1   Kedudukan KPPU sebagai Lembaga State Auxiliary
Persaingan  usaha yang sehat kini semakin berkembang di masyarakat. 
Hal ini tidak hanya berlaku bagi para pelaku usaha, akademisi maupun 
para pakar hukum, melainkan juga sudah menjadi hal yang dikenal secara 
luas oleh masyarakat. Masyarakat sudah semakin sadar bahwa persaingan 
yang sehat dan anti praktek monopoli merupakan salah satu jalan 
untuk meningkatkan kesadaran berusaha yang baik dan meningkatkan 
perekonomian mayarakat pada umumnya. 

Latar belakang lahirnya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya 
disebut ”UU No. 5/1999”) tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut:
1. Masyarakat belum mampu berpartisipasi dalam peluang usaha yang ada;
2. Perkembangan usaha swasta sangat diwarnai oleh berbagai bentuk 

kebijakan pemerintah yang kurang tepat;
3. Adanya hubungan antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha;

7 Soehino, Ilmu Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998.
8 Ngesti D.P., model harmonisasi kedudukan dan harmonisasi komisi-komisi negara dalam sistem 

ketatanegaraan, Malang, 2010.
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4. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan  
kemudahan yang berlebihan;

5. Kurang mempunyai pelaku usaha yang mampu bersaing baik di pasar 
dalam negeri maupun luar negeri.

Situasi dan kondisi tersebut di ataslah yang melatarbelakangi lahirnya 
UU No. 5/1999 dan sekaligus adanya perintah untuk dibentuk lembaga 
pengawas. Adapun urgensi atau pentingnya memiliki undang-undang 
yang mengatur tentang persaingan usaha yang sehat dan juga lembaga 
pengawasnya adalah sebagai berikut:
1. Untuk menciptakan persaingan sehat guna mencapai ekonomi pasar 

yang efisien;
2. Sumber daya alam teralokasikan secara efisien;
3. Konsumen memiliki banyak pilihan atas produk barang dan atau jasa 

yang tersedia di pasar;
4. Memungkinkan munculnya inovasi jika terjadi persaingan yang sehat;
5. Harga barang dan atau jasa ideal baik dari kualitas maupun biaya produksi.

Jika dilihat dari sisi urgensi pentingnya memiliki undang-undang yang 
mengatur persaingan usaha yang sehat, menjadi beban yang ditanggung oleh 
KPPU sebagai lembaga pengawas untuk mengawal pelaksanaan UU No. 
5/1999. Maka sebagai lembaga state auxiliary tidak berada baik di bawah 
eksekutif, legislatif maupun yudikatif, KPPU merupakan lembaga yang 
independen menjalankan tugas, mengawal dan mengawasi adanya praktek 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bidang tersebut tidak berada di 
bawah  lembaga di tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Dasar pertimbangan dibentuknya KPPU adalah untuk mengawal 
perkembangan demokrasi di bidang ekonomi yang menghendaki adanya 
kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses produksi dan 
pemasaran barang dan jasa, dalam iklim usaha yang sehat, kondusif, efisien 
sehingga dapat menumbuhkan peningkatan ekonomi dalam pasar yang 
wajar9. Hal ini untuk menjamin setiap hak warga negara dalam melakukan 
persaingan usaha yang sehat dan menghindari pemusatan kegiatan ekonomi 
tertentu pada suatu kelompok tertentu dengan tidak lepas dari Hukum dan 
Perjanjian Internasional yang diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia. 

Seperti yang telah diamanatkan oleh UU No. 5/1999, KPPU mempunyai 
tugas untuk mengawasi dunia usaha di Indonesia guna menciptakan suatu 
iklim usaha yang sehat dimana KPPU mempunyai tugas dan tanggung 
jawab sebagai tombak perencanaan dan pelaksanaan penegakan hukum 
persaingan di Indonesia10.

9 Jimmly Asshidiqqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2006.

10 Laporan Tahun 2007 Reformasi Regulasi Persaingan Usaha, KPPU
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KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain 
menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk 
menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. 
Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya Hukum 
Persaingan Usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus 
persaingan usaha. Dengan demikian KPPU tidak berwenang menjatuhkan 
sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan 
lembaga administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi 
administratif11.

Dalam Pasal 30 (1) UU No. 5/1999 disebutkan bahwa dalam mengawal 
pelaksanaan undang-undang ini, maka dibentuklah Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha. Komisi ini merupakan Komisi yang bebas dan 
independen. Bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan bertangung 
jawab kepada Presiden. 

Tugas dan fungsi komisi pengawas persaingan usaha  adalah12:
1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 16.

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

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

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

5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah 
yang berkaitan dengan praktek-praktek monopoli dan 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 Dewan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 yaitu:
1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang 

dugaan terjadinya terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha 
tidak sehat.

11 Andi Fahmi Lubis, dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, deutch gesellschaft 
fur technische zusammenarbeit (GTZ), 2009.  

12 Pasal 35 Undang-undang No. 5 Tahun 1999.
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2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau 
tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

3. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus dugaan 
terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang 
dilaporkan oleh masyarakat dan atau pelaku usaha atau menghadirkan 
pelaku usaha, saksi, ahli, atau setiap orang.

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

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

6. Memutus dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku 
usaha lain dan masyarakat.

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

8. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administatif kepada pelaku usaha 
yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini. 

Sebagai salah satu komisi negara, maka anggaran pelaksanaan Komisi ini 
dibebankan kepada APBN (berdasarkan Pasal 37 UU No.5/1999) atau sumber-
sumber lain yang diperbolehkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPPU lebih masuk ke dalam 
Lembaga Negara sebagaimana yang dimaksudkan oleh Jimly Assidiqie. 
Lembaga ini bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 
(2) UU No. 5/1999 bahwa : “Komisi adalah suatu lembaga independen yang 
terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain”.

3.2   Urgensi Pentingnya Pembentukan KPPU
Ketika kebutuhan akan kehidupan bermasyarakat semakin meningkat 
dan kompleks, maka tidak dapat dipungkiri juga bahwa kebutuhan akan 
penegakan hukum juga akan semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari semakin 
banyaknya lembaga negara dan/atau komisi negara yang baru terbentuk 
khususnya setelah reformasi yang terjadi di era tahun 1998.

Salah satu komisi baru yang saat itu terbentuk adalah KPPU sebagai lembaga 
yang diamanatkan oleh UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek dan Monopoli 
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keberadaan Komisi ini sendiri berbeda dengan 
keberadaan KPK yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 
2002 (selanjutnya disebut “UU No. 30/2002”) tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi dimana KPK didirikan untuk mengatasi permasalahan 
tentang korupsi yang selama ini dirasa gagal diatasi oleh Kepolisian Republik 
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Indonesia dan Kejaksaan. Jadi melihat sifatnya, KPK adalah lembaga ad hoc 
dimana jika Kepolisian dan Kejaksaan telah mampu secara maksimal menangani 
korupsi maka dengan sendirinya KPK tidak diperlukan lagi.

Berbeda dengan keberadaan KPPU yang diamanatkan oleh UU No. 5/1999. 
KPPU ada untuk mengawasi dan mempunyai tanggung jawab dalam 
pelaksanaan penegakan hukum persaingan sehat di Indonesia. Tidak ada 
lembaga yang melakukan tugas dan wewenang seperti yang diamanatkan 
dalam UU No. 5/1999 sehingga peran dan kedudukan KPPU sangat penting 
dan harus ada, apalagi untuk negara dengan tingkat perekonomian yang 
tinggi seperti Indonesia.

KPPU sebagai salah satu komisi negara bersifat permanen dalam mengawal 
dan mengawasi iklim persaingan usaha yang sehat dalam mewujudkan 
kesejahteraan rakyat. Situasi pasar dan perkonomian tanpa adanya 
lembaga pengawas, maka akan terjadi kekacauan dan abuse di pasar maka 
konsumen dirugikan akhirnya kesejahteraan tidak terwujud. Berbeda 
halnya dengan komisi negara yang lain seperti KPK.

Jika dibandingkan dengan state auxiliary organ lainnya seperti KPK, maka 
terdapat persamaan dan perbedaan antara KPK dengan KPPU. Beberapa 
persamaan antara keduanya adalah sama-sama dibentuk berdasarkan 
ketentuan undang-undang (KPK dibentuk dengan UU No. 30/2002 
sedangkan KPPU dibentuk dengan UU No. 5/1999). Namun demikian 
sejalan dengan pemikiran Jimly Asshiddiqie, kedua komisi ini berbeda 
dalam hal kedudukan. KPK disebut sebagai komisi negara yang independen 
berdasarkan konstitusi atau yang memiliki constitutional importance.13  

Hal ini dikarenakan walaupun pembentukan KPK dengan undang-
undang, namun keberadaan KPK memiliki sifat constitutional importance 
berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Sedangkan KPPU merupakan 
lembaga independen lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan pendapat di atas sebetulnya kalau diperhatikan ketentuan 
Pasal 33 UUD 1945, terlihat bahwa peran KPPU walaupun tidak disebut 
sebagai Komisi Negara dalam undang-undang. Namun keberadaannya 
sangat penting (constitutional importance). Hal tersebut ditunjukkan 
dalam ketentuan asas dan tujuan yang terdapat dalam UU No. 5/1999, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 bahwa “Pelaku usaha di Indonesia 
dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi 
dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha 
dan kepentingan umum”. Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan 
penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi 

13 Jimly asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Konpress, 
2006), hal. 24.
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ekonomi yang dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam penjelasan atas 
Pasal 33 UUD 1945.

Demokrasi ekonomi pada dasarnya dapat dipahami dari sistem ekonominya 
sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Dalam risalah sidang BPUPKI 
pada tanggal 31 Mei 1945 di gedung Pejambon Jakarta dapat diketahui 
bahwa Supomo selaku ketua Panitia Perancang UUD 1945 menolak paham 
individualisme dan menggunakan semangat kekeluargaan yang terdapat 
dalam masyarakat pedesaan Indonesia. Di sini ia mengikuti ajaran filsafat 
idealisme kekeluargaan dari Hegel, Adam Muller dan Spinoza. Adam Muller 
adalah penganut aliran Neo Romantisisme Jerman, aliran yang timbul 
sebagai reaksi terhadap ekses-ekses individualisme revolusi Perancis.14

Adapun tujuan dari UU No. 5/1999 sebagaimana diatur pada Pasal 3 adalah 
sebagai berikut:
a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional 

sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan 

usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan 
pelaku usaha kecil;

c. Mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat 
yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan

d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Pasal 2 dan 3 UU No. 5/1999 tersebut di atas menyebutkan asas dan tujuan-
tujuan utama. Diharapkan bahwa peraturan mengenai persaingan akan 
membantu dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan menjamin sistem persaingan usaha yang 
bebas dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan 
sistem perekonomian yang efisien (Pasal 3). Oleh karena itu, mereka mengambil 
bagian pembukaan UUD 1945 yang sesuai dengan Pasal 3 Huruf a dan b UU 
No. 5/1999 dari struktur ekonomi untuk tujuan perealisasian kesejahteraan 
nasional menurut UUD 1945 dan demokrasi ekonomi, dan yang menuju 
pada sistem persaingan bebas dan adil dalam Pasal 3 Huruf a dan b UU No. 
5/1999. Hal ini menandakan adanya pemberian kesempatan yang sama kepada 
setiap pelaku usaha dan ketiadaan pembatasan persaingan usaha, khususnya 
penyalahgunaan wewenang di sektor ekonomi.    

Berdasarkan analisa tersebut di atas maka terlihat bahwa kedudukan KPPU 
sangat penting dalam sistem perekonomian nasional. Sebagai wasit sekaligus 
sebagai pengawal adanya mekanisme persaingan yang sehat dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan rakyat.    

14 Saafroedin Sabar dkk., (Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1992) in Johnny Ibrahim, 
Hukum Persaingan Usaha : Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, Cetakan Kedua, 
(malang : bayuamedia, 2007), hal. 192.
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Bab III
SIMPULAN

KEDUDUKAN KPUU sebagai lembaga state auxiliary adalah bersifat 
independen, yang tidak berada pada bagian eksekutif, legislatif maupun 
yudikatif, dalam mengawal dan mewujudkan persaingan yang sehat 
sebagaimana amanah dari UU No. 5/1999. Keberadaan KPPU sebagai lembaga 
yang bertanggung jawab menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha 
juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha 
yang kondusif sehingga peranan KPPU tidak dapat digantikan oleh lembaga 
negara yang lain, artinya keberadaaan KPPU bukan hanya sekedar lembaga 
yang bersifat ad hoc seperti KPK, dimana jika kepolisian dan kejaksaan telah 
maksimal dalam penanganan dan pemberantasan korupsi, maka KPK bisa 
ditiadakan.
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ABSTRAKSI

TERDAPAT produk barang atau jasa dari suatu negara yang memiliki 
daya saing tinggi dalam suatu kawasan perdagangan. Namun terdapat 
pula barang dan jasa yang kalah bersaing dengan produk lain dalam suatu 
kawasan perdagangan bebas.

Indonesia memiliki sejumlah barang yang memiliki keunggulan tinggi 
untuk bersaing di pasar kawasan atau pasar internasional. Namun terdapat 
pula produk yang memiliki daya saing lemah dan tidak dapat bersaing 
dengan produk kompetitor di pasar internasional.

Kawasan perdagangan bebas China-Asean Free Trade Area telah memberi 
gambaran awal daya saing sejumlah produk Indonesia. Terdapat sejumlah 
produk yang memiliki daya saing lemah, sehingga meminta adanya perhatian 
Pemerintah pusat.

Minimnya kemampuan daya saing produk tertentu perlu segera 
ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan. Perbaikan dapat dimulai dari 
sisi internal pada industri bersangkutan atau pada sarana dan prasarana 
pendukung industri tersebut.

Perbaikan secara simultan dapat memperbaiki struktur harga dan perbaikan 
kualitas produk yang bersangkutan. Pemangku kepentingan diharapkan 
pula dapat mendukung setiap gerakan peningkatan daya saing nasional, 
seperti membuat strategi perusahaan untuk meningkatkan daya saing 
ekspor Indonesia. Selain itu perlu pula dibuat strategi untuk meningkatkan 
daya saing dalam kerangka kerjasama kawasan perdagangan ACFTA.  
Produk-produk yang dihasilkan oleh semua perusahaan dalam negeri harus 
siap bersaing dalam menghadapi perdagangan bebas ACFTA. 

Untuk mampu bertahan, berkembang dan terus meningkat yang mempunyai 
daya saing nilai ekspor yang berkualitas, perusahaan dalam negeri harus 
mempunyai manajemen strategi yang baik, mempelajari aspek politik dan 
hukum menjadi perlu untuk merambah ke pasar internasional. Memperkuat 
daya saing industri perlu diperhatikan pula dengan memperkuat posisi tawar 
eksportir, agar tercipta ruang untuk memperbaiki efisiensi produk nasional.
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Bab I
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang
DAYA SAING produk nasional menjadi perhatian ketika Pemerintah 
menginginkan adanya peningkatan angka ekspor. Berbagai upaya telah 
dilakukan untuk memperbaiki daya saing, khususnya terhadap barang 
ekspor. Perbaikan telah dilakukan oleh pemerintah untuk membenahi 
daya saing. Usaha itu antara lain:  penciptaan iklim usaha yang kondusif, 
melengkapi sarana dan prasarana serta perbaikan jalur perizinan, 
merupakan hal pendukung dalam perbaikan daya saing tersebut.  

Perbaikan daya saing telah diperoleh dengan adanya peringkat daya 
saing yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Angka peringkat daya 
saing nasional merupakan hal yang sangat menggembirakan, karena 
menunjukkan telah terjadinya reformasi baik dari kalangan investor dan 
juga dari pihak pemerintah sebagai penyedia jasa layanan publik. Peringkat 
daya saing merupakan cerminan kemampuan bersaing secara umum bagi 
semua industri di negeri ini. 

Perbaikan daya saing nasional berarti terkait pula dengan perbaikan 
yang telah dilakukan pada berbagai sektor di negeri ini. Perlu perbaikan 
secara simultan untuk dapat memperbaiki struktur harga dan perbaikan 
kualitas produk yang bersangkutan. Semua pihak harus  dapat mendukung 
setiap upaya peningkatan daya saing nasional, seperti membentuk adanya 
perbaikan sistem fiskal dan penyiapan infrastruktur oleh pemerintah serta 
pembenahan kebijakan moneter oleh bank sentral yang dapat memperbaiki 
penguatan usaha kecil, mikro dan korporasi di Indonesia.

 Perbaikan daya saing merupakan tantangan terbesar pada era 
globalisasi pasar dewasa ini. Globalisasi perekonomian dunia bukan lagi 
tantangan, melainkan suatu kenyataan yang harus dihadapi baik oleh 
pelaku usaha maupun negara yang bertindak sebagai otoritas regulasi. 
Sejumlah negara di dunia menikmati keterbukaan pasar yang tercermin 
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dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Beberapa negara ditunjang 
oleh meningkatnya investor lokal yang berekspansi ke luar negeri, surplus 
ekspor dan tumbuhnya permintaan domestik.

Bagi negara dan pelaku usaha yang tidak siap di era globalisasi akan tersisih 
dan menafsirkan kondisi ini sebagai ancaman. Keterbukaan pasar tidak 
dinikmati sebagai peluang untuk meningkatkan kapasitas dan produksi. 
Ancaman masuknya produk impor yang mendominasi pasar domestik 
malah menjadi kenyataan. Sejumlah produk domestik tidak mampu 
bersaing dengan produk sejenis dari luar negeri. Bahkan sejumlah negara 
meminta pengecualian terhadap produk tertentu. Mereka minta diberikan 
perlindungan berupa perpanjangan masa tenggat untuk bergabung di 
pasar bebas.

Era globalisasi telah terbentuk dan dirasakan penting untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi di negara kawasan. Pasar bersama pada beberapa 
kawasan telah menunjukkan keberhasilannya. Kekuatan ekonomi pasar 
bersama telah diyakini mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi 
pengelolaan sumber daya. Negara yang tergolong maju dalam suatu 
kawasan dapat mendorong perekonomian negara lainnya. Kekuatan tawar 
menawar yang kuat membuat negara dalam kawasan ekonomi tertentu 
mampu berkontribusi penting dalam perekonomian dunia.

Terbukanya pasar dunia telah menyebabkan berubahnya peta persaingan di 
kawasan. Keunggulan kompetitif suatu negara tercermin dari penguasaan 
pasar yang makin meningkat di mancanegara. Negara tertentu mampu 
memperoleh angka pertumbuhan mencapai dua digit per tahun, sementara 
negara lainnya memiliki angka pertumbuhan stagnan pada angka lima 
hingga di bawah 10 persen. Bahkan beberapa diantaranya memiliki angka 
pertumbuhan di bawah lima persen.

Simbol globalisasi telah terlihat pada beberapa negara kawasan yang 
sebelumnya memiliki pasar tertutup. Perbaikan kualitas produksi dan jasa 
telah terlihat seiring meningkatnya tingkat persaingan. Regulasi baru atau 
merevisi aturan yang membelenggu perekonomian telah dilakukan oleh 
sejumlah negara. Semua dilakukan untuk membenahi sistem perekonomian 
guna memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi  dan daya saing nasional.

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

Kertas kerja ini akan membahas strategi perusahaan agar produk yang 
dihasilkan mempunyai daya saing yang berkualitas di mancanegara serta 
strategi-strategi agar produk atau barang ekspor dapat berkualitas baik dan 
bertaraf internasional dan dapat diterima dan dikonsumsi di mancanegara 
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sehingga akan meningkatkan permintaan konsumen sehingga meningkatkan 
devisa negara dan daya ekspor produk atau barang yang tinggi.

Penulis juga membahas tentang strategi manajemen untuk mengatasi 
hambatan-hambatan yang mungkin terjadi pada perusahaan dalam 
berjalannya kegiatan produksi dan pengeksporan produk agar produk 
tersebut mempunyai nilai kualitas yang baik. Dalam mengatasi hambatan-
hambatan yang terjadi di perusahaan, penulis membahas langkah-langkah 
yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Penulis juga membahas tentang manajemen strategi yang memiliki 
beberapa dimensi atau bersifat multidimensional.  Demikian pula strategi 
perusahaan dan para produsen Indonesia dalam menghadapi perdagangan 
bebas seperti AFTA, ACFTA dan lain lain.

1.2   Pokok Permasalahan 
Dalam menjalankan visi dan misi, perusahaan mempunyai tujuan 
mendapatkan keuntungan dari produksi produk mereka masing-masing. 
Diantaranya yaitu produk-produk yang dihasilkan dari masing-masing 
perusahaan di Indonesia mendapatkan nilai dan daya guna atau daya pakai 
yang berkualitas baik, dan produk tersebut mampu menjadi produk yang 
mempunyai daya saing ekspor yang berkualitas baik dan dapat di terima 
oleh customer di dalam negeri maupun di mancanegara.

Di zaman globalisasi ini, munculnya banyak pesaing dengan produk yang 
sama di dalam negeri, juga adanya perdagangan bebas di kawasan Asia 
Tenggara seperti AFTA, ACFTA dan lain-lain, menjadi suatu permasalahan 
dan kendala yang harus dihadapi para pengusaha dalam negeri agar 
produk-produk mereka tetap pada posisi stabil dan tidak bergeser oleh 
produk luar.

Pada kertas kerja ini penulis membahas manajemen strategi dalam 
mengatasi masalah-masalah tersebut, hambatan-hambatan yang terjadi 
agar produk-produk dalam negeri terus meningkat. Untuk mencapai 
tujuan perusahaan-perusahaan dalam negeri dalam menghadapi hal-hal 
tersebut terutama perdagangan bebas, perusahaan melakukan beberapa 
strategi dan  perbaikan-perbaikan di segala bidang.

1.3   Tujuan Penulisan
Tujuan dari pembuatan Kertas Kerja ini adalah sebagai pembanding dan 
menelaah untuk meningkatkan nilai daya saing produk-produk dalam negeri 
dengan strategi-strategi manajemen yang dilakukan perusahaan agar produk 
mereka mampu bersaing dan layak ekspor ke berbagai negara.
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1.4   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 oleh Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha.
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Bab II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Manajemen Strategi Perusahaan-Perusahaan Indonesia
SETIAP perusahaan di Indonesia memproduksi beraneka ragam produk 
sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, dan mempunyai visi dan misi 
untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan mereka di Indonesia 
dan di mancanegara. Untuk meningkatkan daya saing ekspor produk, 
setiap perusahaan mempunyai manajemen strategis agar produk mereka 
mempunyai daya saing ekspor yang berkualitas. Manajemen strategis yang 
ditempuh diantaranya:

a. Strategi yang tepat untuk diterapkan adalah strategi bertahan dan 
memelihara yaitu dengan beberapa cara berikut ini:
•	 Memberikan	pelayanan	(service) yang terbaik dan memuaskan untuk 

semua customer.
•	 Penetrasi	pasar,	yang	terdiri	dari:	penyegaran	terhadap	brand image, 

penerapan format bisnis waralaba, melakukan promosi-promosi 
aktif dan mengembangkan pola kemitraan.

•	 Pengembangan	 produk,	 termasuk	 dalam	 strategi	 ini	 adalah	
meningkatkan kualitas produk dan layanan, terus melakukan 
modifikasi dan pencarian varian produk.

•	 Pengembangan	 karyawan	 yang	 tersusun	 atas	 strategi-strategi	
peningkatan keterampilan dan kemampuan karyawan dan 
pengembangan sistem reward.

•	 Mengelola	 bisnis	 melalui	 praktek-praktek	 terbaik	 dengan	
mengoptimalisasikan sumber daya manusia yang unggul, 
penggunaan teknologi yang kompetitif, serta membangun kemitraan 
yang saling menguntungkan dan saling mendukung secara sinergis.

•	 Kekuatan	 (strength), kelemahan (weakness), kesempatan 
(opportunity), dan ancaman (threat) dalam perusahaan. 
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b. Beberapa strategi manajemen yang dilakukan perusahaan dalam 
menjalin kegiatan produksi pasti akan mengalami hambatan, maka 
perusahaan harus menghilangkan hambatan-hambatan yang timbul 
yaitu dengan cara sebagai berikut:
•	 Menghilangkan	kekuatan	(driver out far).
•	 Mendukung	dan	menghargai	pemikiran	kreatif,	meskipun	ide-ide	

itu tidak diimpementasikan.
•	 Memperbaiki	dan	memperbaharui	sistem	pengukuran	performasi.
•	 Mempertimbangkan	biaya	sepanjang	siklus	hidup	produk	(cost over 

the life cycle), tidak hanya biaya awal (initial cost).
•	 Menetapkan	kepemilikan	tugas	dan	proyek	(ownership of task and 

project).

c. Langkah-langkah yang diambil perusahaan dalam menghadapi 
hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam perkembangan 
perjalanan perusahaan, yaitu:

•	 Identifikasi	hambatan	yang	ada	
 Hambatan dapat menyangkut prosedur-prosedur internal, hubungan 

dan perhatian terhadap customer, isu-isu yang berkaitan dengan 
masalah personalia, serta kultur perusahaan.

•	 Mengkategorikan	hambatan	yang	ada	
 Pada dasarnya hambatan yang ada dikategorikan dalam empat kelas, 

yaitu:
1) Hambatan yang penting dan mendesak untuk dihilangkan.
2) Hambatan yang tidak penting namun mendesak untuk dihilangkan.
3) Hambatan yang penting namun tidak mendesak untuk dihilangkan.
4) Hambatan yang tidak penting dan tidak mendesak untuk dihilangkan.

•	 Menetapkan	prioritas	untuk	diselesaikan	
 Hal-hal utama dan penting yang menghambat implementasi dan 

realisasi perbaikan terus-menerus harus diprioritaskan untuk 
diselesaikan atau dihilangkan.

•	 Menyelesaikan	masalah	 dengan	menemukan	 akar	 penyebab	
permasalahan itu.

d. Komunikasi
 Komunikasi adalah perekat yang mengikat semua teknik, praktek, 

filosofi, dan alat-alat untuk kesuksesan pengembangan manajemen 
kualitas. Komunikasi dapat tertulis atau lisan.

e. Evaluasi terus-menerus
 Evaluasi terus-menerus yang didasari pada umpan balik merupakan elemen 

penting untuk perbaikan terus-menerus dalam rangka mengembangkan 
manajemen kualitas. Faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam 

JURNAL_6_2011.indd   52 15/12/2011   20:52:37



53

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

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 6 - Tahun 2011

memberikan umpan balik adalah informasi harus diterima tepat waktu 
oleh orang-orang yang tepat agar ada kemungkinan melakukan tindakan 
korektif atas penyimpangan yang terjadi.

f. Perbaikan terus-menerus 
Hal ini dapat dilakukan dengan sistem USE PDSA yaitu:
•	 Understand quality improvement needs (memahami kebutuhan 

perbaikan kualitas)
•	 State the quality problem (menyatakan masalah kualitas yang ada)
•	 Evaluate the root cause (mengevaluasi akar penyebab masalah kualitas)
•	 Plan the solution (merencanakan penyelesaian masalah kualitas)
•	 Do or implement the solution (melaksanakan atau menerapkan 

rencana solusi terhadap masalah kualitas)
•	 Study the solution result (mempelajari hasil-hasil solusi terhadap 

masalah kualitas)
•	 Act to standardize the solution (bertindak untuk menstandardisasikan 

solusi terhadap masalah kualitas).

g. Hubungan Pemasok-Pelanggan
Beberapa strategi untuk meningkatkan hubungan antara pemasok dan 
pelanggan adalah:
•	 Menghubungkan	visi	organisasi	dan	kepuasan	pelanggan	
•	 Memberikan	penghargaan	kepada	pemasok
•	 Membina	hubungan	dengan	lebih	sedikit	pemasok
•	 Meminimumkan	jumlah	pemasok	secara	keseluruhan
•	 Identifikasi	pelanggan	internal	dan	eksternal
•	 Identifikasi	penggunaan	akhir	dan	distributor
•	 Menerapkan	dialog	rutin	dengan	pelanggan
•	 Melibatkan	pelanggan	dalam	perencanaan	dan	pengembangan	

h. Pemberdayaan karyawan
 Memberdayakan karyawan berarti memungkinkan karyawan untuk 

mencapai kemampuan prestasi tertinggi. Pemberdayaan karyawan 
dapat dilakukan melalui:
•	 Merekrut	orang-orang	terbaik	yang	berkualifikasi	dan	mempedulikan	

apa yang mereka kerjakan.
•	 Memperlakukan	karyawan	dengan	aspek-aspek	kejujuran,	kepedulian,	

rasa hormat, kesamaan, kerjasama, pengakuan, dan kepercayaan.
•	 Mengakui	keahlian	dan	pengetahuan	karyawan.

Karyawan merasa diberdayakan apabila mereka merasa:
•	 			Pekerjaan	mereka	merupakan	milik	mereka.
•	 			Mereka	bertanggung	jawab.
•	 			Mereka	mengetahui	dimana	mereka	berada.
•	 			Mereka	memiliki	beberapa	kendali	atas	pekerjaan	mereka.
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i. Pendidikan dan Pelatihan 
 Pendidikan dan pelatihan merupakan elemen penting dalam pengembangan 

manajemen kualitas. Seluruh anggota organisasi harus mendapatkan pelatihan 
dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuannya. Agar pendidikan dan 
pelatihan efektif perlu dilakukan rencana belajar strategis yang memberikan 
outline tentang kebutuhan pendidikan dan pelatihan, program-program, 
prioritas-prioritas, dan rencana pendanaan, guna mendukung implementasi 
program perbaikan terus-menerus yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan dan meningkatkan kepuasan total pelanggan.

2.2 Perdagangan Bebas dan Ekspor Indonesia
ACFTA merupakan salah satu bentuk kerjasama liberalisasi ekonomi yang 
dilakukan Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini. Awal Januari 2010 dimulai 
pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). ACFTA 
adalah kesepakatan perdagangan antara negara dengan penduduk terbesar 
yakni China dengan negara-negara ASEAN, atau kemudahan bagi China 
untuk menjual produk dagangannya ke negara-negara ASEAN.

Pemerintah bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan 
Asosiasi Indonesia (Apindo) membentuk tim bersama ASEAN-China Free 
Trade Agreement. Tim ini berperan menampung keluhan terkait hambatan 
pengusaha menghadapi pelaksanaan ACFTA yang dimulai awal Januari 
2010. Tim yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian, lewat Deputi 
Menko (Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan), Edi Putra, ini 
menyoroti kebijakan, potesi gangguan ekspor-impor, dan pemanfaatan 
peluang. Dengan adanya tim ini dapat dipantau perbandingan seberapa besar 
kekuatan barang kompetitor. Keluhan-keluhan dari para pengusaha bisa 
dipakai untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang perlu ditangani demi 
memperkuat daya saing industri nasional di ajang kompetisi ACFTA. Namun 
pada kenyataannya pembentukan tim tersebut kurang cukup membantu 
dalam menghadapi persaingan global. Hal ini dikarenakan masih minimnya 
daya saing produk Indonesia yang menjadi tombak perekonomian. Banyak 
faktor yang menentukan tinggi rendahnya daya saing. Salah satunya adalah 
peran dari strategi perdagangan dan industri. Tanpa strategi perdagangan dan 
industri, suatu negara tidak mungkin membangun industri yang kompetitif 
dan produktif.  Apabila dilihat dari daya saing produk industri, Indonesia 
masih minim dalam menghadapi persaingan. Sedikitnya ada 14 sektor 
usaha yang harus dirundingkan ulang (renegosiasi) untuk penangguhan 
keikutsertaan dalam ACFTA selama 2-5 tahun ke depan.

Diberlakukannnya perdagangan bebas China dan ASEAN telah 
menimbulkan kekhawatiran beberapa pengusaha Indonesia. Mereka 
merasa khawatir akan dominasi produk China di Indonesia yang 
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ditawarkan dengan harga lebih murah daripada produk sejenis dari 
dalam negeri tanpa memperhatikan kualitas. Meskipun demikian ada 
juga pengusaha yang optimis bahwa diberlakukannya perdagangan bebas 
tersebut akan lebih meningkatkan daya saing dunia usaha di Indonesia 
dengan dorongan berupa regulasi dari Pemerintah.

Adapun dampak positif diberlakukan ACFTA yaitu:
•	 Pertama, ACFTA akan membuat peluang kita untuk menarik investasi.  

Hasil dari investasi tersebut dapat diputar lagi untuk mengekspor 
barang-barang ke negara yang tidak menjadi peserta ACFTA.

•	 Kedua, dengan adanya ACFTA dapat meningkatkan volume perdagangan.  
Hal ini dimotivasi dengan adanya persaingan ketat antara produsen. 
Sehingga produsen maupun para importir dapat meningkatkan volume 
perdagangan yang tidak terlepas dari kualitas sumber yang diproduksi.

•	 Ketiga, ACFTA akan berpengaruh positif pada proyeksi laba BUMN 
2010 secara agregat. Namun disamping itu, faktor laba bersih, 
presentase pay out ratio atas laba juga menentukan besarnya deviden 
atas laba BUMN.  Keoptimisan tersebut, karena dengan adanya ACFTA, 
BUMN akan dapat memanfaatkan barang modal yang lebih murah dan 
dapat menjual produk China dengan tarif yang lebih rendah pula.

2.3 Visi dan Misi Perusahaan untuk Meningkatkan Daya Saing 
Ekspor Indonesia
•	 Visi perusahaan-perusahaan di Indonesia
 Visi organisasi (perusahaan) memberikan kerangka kerja yang menuntun 

suatu nilai dan kepercayaan perusahaan. Visi bersifat sederhana dan 
terdiri dari satu kalimat penuntun yang diketahui dan dipercaya oleh 
setiap karyawan.  Biasanya dari visi perusahaan kemudian dirumuskan 
langkah-langkah yang lebih konkret untuk implementasi dengan 
mengacu pada visi perusahaan. Ada empat kunci yang dibutuhkan dalam 
mengimplementasikan visi perusahaan secara berhasil yaitu sebagai berikut:
- Keterlibatan total dari setiap level organisasi (perubahan).
- Komunikasi yang efektif agar setiap orang dalam organisasi itu 

mengetahui dan dapat mengerti spesifikasi dari pelanggannya dan 
secara sadar akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

- Menghilangkan hambatan yang ada. Semua hal yang menghambat 
kemajuan menuju manajemen kualitas harus dihilangkan.  
Menghilangkan hambatan-hambatan yang ada merupakan langkah 
pertama untuk pemberdayaan karyawan (empowering employees).  
Manajemen kualitas harus menjadi bagian dari rencana strategis, proses 
anggaran (budget procces), dan sistem balas jasa karyawan.

- Secara terus-menerus melakukan evaluasi dan perbaikan agar mencapai 
sasaran penting dari manajemen kualitas, seperti: kualitas produk 
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meningkat, biaya lebih rendah, kesetiaan pada pelanggan lebih kuat, moral 
karyawan meningkat, tingkat keluar-masuk karyawan lebih rendah.

 Beraneka ragam perusahaan di Indonesia menghasilkan berbagai macam 
produk yang berbeda-beda, namun mempunyai visi yang sama yaitu:
- Untuk meningkatkan daya saing produk masing-masing perusahaan agar 

mendapat nilai kualitas produk yang dapat diterima di mancanegara.
- Menjadikan mitra kerja produksi dan distribusi yang berkualitas kuat, 

handal, dan terpercaya dalam melayani seluruh kegiatan usaha di 
Indonesia dan di mancanegara.

- Mengutamakan kualitas produk dan kualitas pelayanan yang terbaik.
- Memperkuat posisinya sebagai perusahaan yang berkelas di dalam 

negeri dan mancanegara.
- Menjadi pemain global dalam industri dalam negeri dan mancanegara.

•	 Misi perusahaan-perusahaan di Indonesia 
- Mengutamakan kualitas dalam beberapa hal apapun yang dilakukan 

perusahaan terutama kualitas produk-produknya dan pelayanan 
yang diberikan perusahaan kepada para customer.

- Mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan 
dengan tetap pada koridor tradisional dan ciri khas Indonesia.

- Menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan karyawan guna 
mencapai performa operasional yang maksimal.

- Perusahaan berusaha untuk mengelola bisnis melalui praktek-praktek 
terbaik dengan mengoptimalisasikan sumber daya manusia yang unggul, 
penggunaan teknologi yang kompetitif, serta membangun kemiteraan 
yang saling menguntungkan dan saling mendukung secara sinergis.

 Metode Penelitian
Penulisan kertas kerja ini bersifat deskriptif, yang berarti dirancang untuk 
mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang. 
Peneliti bertindak sebagai pengamat, dimana ia hanya membuat kategori 
perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya. 

Pelaksanaan dari metode deskriptif tidak hanya sampai pada pengumpulan 
dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisa dan interpretasi tentang 
arti data itu. 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).
Penulisan kertas kerja ini dilakukan berdasarkan data sekunder dari 
berbagai sumber.
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Bab III
PEMBAHASAN

3.1 Strategi Perusahaan untuk Meningkatkan Daya Saing Ekspor 
Indonesia
MANAGEMEN Strategi memiliki beberapa dimensi atau bersifat 
multidimensional.  Dimensi-dimensi dimaksud adalah:

•	 Dimensi	Waktu	dan	Orientasi	Masa	Depan
 Manajemen Strategi dalam mempertahankan dan mengembangkan 

eksistensi suatu organisasi berpandangan jauh ke masa depan, dan 
berperilaku proaktif dan antisipatif terhadap kondisi masa depan yang 
diprediksi akan dihadapi. Antisipasi masa depan tersebut dirumuskan 
dan ditetapkan sebagai visi organisasi yang akan diwujudkan 25-30 
tahun lebih di masa depan. Menurut Hadari Nawawi (2005:155), 
visi dapat diartikan sebagai “kondisi ideal yang ingin dicapai dalam 
eksistensi organisasi di masa depan”. Sehubungan dengan itu Lonnie 
Helgerson yang dikutip oleh J. Salusu dalam bukunya Hadari Nawawi 
mengatakan bahwa: “Visi adalah gambaran dari kondisi masa depan 
dari suatu organisasi yang belum tampak sekarang tetapi merupakan 
konsepsi yang dapat dibaca oleh setiap orang (anggota organisasi). 
Visi mempunyai kekuatan yang mampu mengundang, memanggil, 
dan menyerukan pada setiap orang untuk memasuki masa depan. Visi 
organisasi harus dirumuskan oleh manajemen puncak organisasi”. Masih 
menurut J. Salusu yang mengutip pendapat Naisibit : “Visi merupakan 
gambaran yang jelas tentang apa yang dicapai berikut rincian dan 
instruksi setiap langkah untuk mencapai tujuan. Suatu visi dikatakan 
efektif jika sangat diperlukan dan memberikan kepuasan, menghargai 
masa lalu sebagai penghantar masa depan”. Di buku yang sama, 
pendapat Kotler yang juga dikutip oleh J. Salusu, dikatakan bahwa : 
“Visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan 
dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat 
ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang 
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diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Sehingga secara 
sederhana visi organisasi dapat diartikan sebagai sudut pandang ke masa 
depan dalam mewujudkan tujuan strategi organisasi, yang berpengaruh 
langsung pada misinya sekarang dan di masa depan. Sehubungan dengan 
itu misi organisasi pada dasarnya berarti keseluruhan tugas pokok yang 
dijabarkan dari tujuan strategi untuk mewujudkan visi organisasi.

•	 Dimensi	Internal	dan	Eksternal
 Dimensi Internal adalah kondisi organisasi non profit (pendidikan) pada 

saat sekarang, berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang 
harus diketahui secara cepat. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan evaluasi 
diri antara lain dengan menggunakan Analisis Kuantitatif dengan 
menggunakan perhitungan-perhitungan statistik, menggunakan data 
kuantitatif dengan perhitungan-perhitungan statistik, menggunakan data 
kuantitatif yang tersedia di dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM). 
Namun kerap kali data kuantitatif tidak memadai karena lemahnya SIM 
dalam mencatat, mencari, melakukan penelitian, dan mengembangkan 
data pada masa lalu. Oleh karena itu Evaluasi Diri tidak boleh tergantung 
sepenuhnya  pada data kuantitatif. Dapat juga dilakukan dengan Analisis 
Kualitatif dengan menggunakan berbagai informasi kualitatif atau 
sebagian data kuantitatif dan sebagian lagi data kualitatif. Untuk Analisis 
Kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT, 
dimana analisis SWOT merupakan salah satu alat dalam manajemen 
strategik untuk menentukan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), 
kesempatan (opportunity) dan ancaman (threat) dalam organisasi. 
Analisis SWOT diperlukan dalam penyusunan strategi organisasi agar 
dapat mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Dimensi lingkungan 
eksternal pada dasarnya merupakan analisis terhadap lingkungan sekitar 
organisasi (sekolah). Dimensi ini terdiri dari Lingkungan Operasional, 
Lingkungan Nasional, dan Lingkungan Global, yang mencakup berbagai 
aspek dan kondisi, antara lain kondisi sosial  politik, sosial ekonomi, 
sosial budaya, kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi, adat 
istiadat, agama, dan lain-lain. Pengimplementasian Manajemen Strategi 
perlu mengidentifikasi dan mendayagunakan kelebihan atau kekuatan 
dan mengatasi hambatan atau kelemahan organisasi.

•	 Dimensi	Pendayagunaan	Sumber-sumber
 Manajemen strategi sebagai kegiatan manajemen tidak dapat melepaskan 

diri dari kemampuan mendayagunakan berbagai sumber daya yang 
dimiliki. Hal ini dimaksudkan agar secara terintegrasi terimplementasikan 
dalam fungsi-fungsi manajemen ke arah tercapainya sasaran yang telah 
ditetapkan di dalam setiap RENOP, dalam rangka mencapai tujuan 
strategi melalui pelaksanaan Misi untuk mewujudkan Visi Organisasi 
(perusahaan). Sumber daya yang ada terdiri dari Sumber Daya Mineral 
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khususnya berupa sarana dan prasarana, Sumber Daya Finansial dalam 
bentuk alokasi dana untuk setiap program, Sumber Daya Manusia, serta 
Sumber Daya Teknologi dan Sumber Daya Informasi. Semua sumber 
daya ini dikategorikan dalam sumber daya internal, yang dalam rangka 
evaluasi diri (Analisis Internal) harus diketahui dengan tepat kondisinya.

3.2 Strategi Indonesia dalam Menghadapi ACFTA
Era perdagangan bebas dalam kerangka China-ASEAN yang mulai 
diberlakukan 1 Januari 2010 telah memunculkan berbagai reaksi dalam 
menghadapi liberalisasi perdagangan tersebut.

Pada satu sisi perdagangan bebas China-ASEAN yang menjadi lebih 
terbuka menyebabkan produktivitas meningkat, pergerakan barang, 
jasa dan tenaga kerja menjadi jauh lebih cepat. Pada sisi lain, liberalisasi 
perdagangan semakin mendorong setiap unit usaha untuk meningkatkan 
kemampuan daya saing agar bisa bertahan.  Melihat dinamika tersebut, 
kata kunci sektor industri dalam menghadapi liberalisasi perdagangan 
adalah perlunya pembangunan struktur industri yang efisien.

Di lingkup ASEAN, sebenarnya Indonesia memiliki “modal kuat” 
dibanding dengan negara lain. Keunggulan tersebut adalah keanekaragaman 
sumber daya alam (SDA) dan jumlah penduduk yang besar. Nilai plus 
tersebut sudah seharusnya diberdayakan secara optimal agar memiliki nilai 
tambah bagi industri nasional. Belajar dari China, jumlah penduduk yang 
besar ternyata bisa menjadi pasar yang sangat menarik bagi dunia usaha 
domestik. Keanekaragaman SDA juga bisa menjadi modal utama untuk 
menemukan inovasi di masa depan. Keunggulan tersebut harus benar-benar 
dimanfaatkan, sebab tidak satupun anggota ASEAN lain yang memiliki 
dua keunggulan tersebut sekaligus.

Sementara itu, daya saing Indonesia di level global juga terus meningkat. 
Survei Doing Business 2010 oleh IFC dan Bank Dunia menempatkan 
daya saing Indonesia sebagai negara yang menjanjikan, bahkan indeks 
persaingan global Indonesia meningkat tajam. Sementara itu, lembaga 
investasi CLSA menilai Indonesia akan menjadi kekuatan dunia bersama 
India dan China. Beberapa kesiapan Indonesia dalam menghadapi 
perdagangan bebas ACFTA yaitu:

•	 Penguatan	Pasar	Domestik
 Liberalisasi perdagangan ASEAN-China yang dimulai tahun ini, harus 

semakin meneguhkan kembali komitmen kita untuk segera mengubah 
politik industri agar Indonesia tidak kehilangan daya saing. Keunggulan 
komparatif (comparative advantage) yang dibanggakan seperti lahan 
yang luas, upah buruh yang murah, dan kekayaan alam yang melimpah 
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akan segera sirna. Kita harus menaikan nilai tambah industri melalui 
penguasaan teknologi dan peningkatan SDM, termasuk melakukan 
langkah terobosan dengan menghilangkan rigiditas praktik-praktik 
rente ekonomi yang telah membebani daya saing. 

•	 Tanpa	melaksanakan	clean government, rasanya berat buat kita untuk 
bersaing secara bebas di pasar global. Selain itu, perlu perhatian secara 
memadai terhadap industri yang berorientasi ekspor, padat karya, atau 
yang berbasis sumber daya alam (resources base). Di tengah buntunya 
sektor manufaktur yang dihadapkan pada himpitan dari berbagai sisi, 
ekspor komoditas seperti hasil perkebunan, perikanan atau kehutanan 
tampaknya justru berpeluang mengalami booming. Selain memacu daya 
saing sektor komoditas, gejala deindustrialisasi mendesak ditangani 
secara serius agar sektor manufaktur nasional bisa menjadi motor 
ekonomi yang kompetitif dengan skala usaha yang terus bertambah 
besar. Sebab hanya dengan cara demikian industri nasional bisa menjaga 
pasar domestik sekaligus menjadi pemain yang diperhitungkan di pasar 
ekspor. Di samping itu, penguatan pasar domestik, terutama menjaga 
pasar dalam negeri dari serbuan barang-barang impor, sangat penting.

•	 Pemerintah	harus	 lebih	 aktif	melindungi	 industri	 dalam	negeri	 dari	
persaingan tidak sehat barang-barang impor. Industri manufaktur tidak 
hanya kalah oleh barang impor, tetapi juga dihantam oleh masuknya 
barang-barang selundupan. Barang-barang impor baik legal maupun 
selundupan kini sangat leluasa membanjiri pasar. Langkah nyata dan 
cepat untuk menyelamatkan industri kecil dan menengah adalah melalui 
upaya total memerangi penyelundupan serta penghapusan segala bentuk 
rintangan, yang membuat produk-produk industri kecil dan menengah 
tidak bisa menjadi tuan di negerinya sendiri. Ruang gerak pasar domestik 
yang tersedia untuk menyerap produk-produk industri kecil dan 
menengah masih relatif sangat besar. Penguatan pasar domestik juga bisa 
dilakukan melalui optimalisasi program jaring pengaman sosial, seperti 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, Kredit Usaha 
Rakyat (KUR), dan beras untuk masyarakat miskin. Selain itu, dapat juga 
ditempuh lewat peningkatan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/
Polri. Semua kebijakan itu dipercaya akan dapat meningkatkan daya 
beli masyarakat, yang akhirnya bisa menggenjot aktivitas pengusaha itu 
sendiri. Selain itu, rendahnya daya saing ekspor Indonesia tampaknya 
lebih banyak dideterminasi oleh problema sisi penawaran ketimbang 
permintaan. Hambatan dari sisi penawaran yang mencakup masalah 
perburuhan, ekonomi biaya tinggi, pengangkutan, serta keamanan dan 
kredit, telah menurunkan daya kompetisi kita. Implikasinya, dibutuhkan 
kebijakan untuk mengatasi ekonomi biaya tinggi. 
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•	 Mengatasi	masalah	 pungutan.	 Untuk	meningkatkan	 daya	 saing	
ekpor secara berkelanjutan, pemerintah harus segera membenahi 
sektor manufaktur. Langkah ini bisa dimulai dengan melakukan 
restrukturisasi dan revitalisasi industri yang diharapkan bisa 
memperkuat basis industri kita, khususnya industri berteknologi 
menengah. Dikarenakan pada segmen inilah industri kita paling rapuh. 
Dirasakan semakin penting untuk memperkuat segmen ini mengingat 
surplus perdagangan yang selama ini disumbangkan oleh produk-
produk industri berteknologi rendah kian berkurang dari tahun ke 
tahun. Hal ini terlihat dari kian membesarnya defisit perdagangan pada 
produk-produk industri menengah. Apabila kesenjangan di tengah 
(hollow middle) pada industri kita bisa ditambal maka kontribusinya 
tidak sekedar memperkuat basis industri. Akan tetapi, lebih dari itu 
akan memberikan kontribusi bagi penguatan dan penganekaragaman 
keunggulan komparatif produk-produk ekpor kita, serta bagi 
penyerapan tenaga kerja. Penguatan sebagaimana diutarakan di atas 
secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak positif 
bagi industri berskala kecil dan menengah, khususnya berkurangnya 
ketergantungan pada impor bahan baku dan bahan pelengkap.

3.3 Memperkuat Daya Saing
Indonesia telah memasuki era perdagangan bebas pada tahun 2003 
di kawasan AFTA dan tahun 2010 di kawasan ACFTA. Liberalisasi 
perdagangan dunia dimana komitmen dalam WTO untuk menurunkan 
bentuk-bentuk proteksi baik tarif maupun non tarif perdagangan hasil 
pertanian, termasuk produk peternakan, dan produk lainnya merupakan 
tantangan sekaligus peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal.  Bagi 
negara yang mampu meningkatkan daya saingnya, terbuka peluang untuk 
memperbesar pangsa pasarnya baik di pasar internasional maupun domestik. 
Sebaliknya negara-negara yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya 
akan terdesak oleh pesaingnya. Artinya liberalisasi perdagangan hanya akan 
menguntungkan pihak yang sudah efisien dan berorientasi ekspor.

Oleh karena itu, dalam menghadapi liberalisasi perdagangan, Indonesia 
harus mempercepat peningkatan daya saing baik dari sisi permintaan 
(demand) maupun dari sisi penawaran (supply). Dari sisi permintaan, 
harus disadari bahwa permintaan konsumen terhadap suatu produk 
semakin kompleks yang menuntut berbagai atribut atau produk yang 
dipersepsikan bernilai tinggi oleh konsumen (consumer’s value perception). 
Jika di masa lalu konsumen hanya mengevaluasi produk berdasarkan 
atribut utama yaitu jenis dan harga, maka sekarang ini dan di masa 
yang akan datang, konsumen sudah menuntut atribut yang lebih rinci 
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lagi seperti atribut keamanan produk (safety attributes), atribut nutrisi 
(nutritional attributes), atribut nilai (value attributes), atribut pengepakan 
(package attributes), atribut lingkungan (ecolabel attributes), dan atribut 
kemanusiaan (humanistic attributes).

Bahkan akhir-akhir ini berkembang aspek product welfare yang menjadi 
persyaratan baru. Sebagian dari atribut tersebut telah melembaga baik 
secara internasional (misalnya sanitary and phytosanitary pada WTO) 
maupun secara individual per negara (menjadi standar mutu produk 
pertanian setiap negara). Sedangkan dari sisi penawaran, produsen 
dituntut untuk dapat bersaing terkit kemampuan merespons atribut 
produk yang diinginkan oleh konsumen secara efisien.

Sepuluh komoditi ekspor utama Indonesia adalah tekstil dan produk 
tekstil (TPT), produk hasil hutan, karet dan produk karet, sawit dan 
produk sawit, otomotif, elektronik, alas kaki, udang, kakao, dan kopi. 
Namun, pasar internasional semakin kompetitif sehingga sepuluh 
komoditas ekspor utama Indonesia terdiversifikasi. Komoditas lainnya, 
yaitu makanan olahan, perhiasan, ikan dan produk ikan, kerajinan dan 
rempah-rempah, kulit dan produk kulit, peralatan medis, minyak atsiri, 
peralatan kantor dan tanaman obat.

Tabel 1. Nilai Produk Ekspor Indonesia (dalam US$)

  TAHUN               NILAI EKSPOR

 1990 25,9 miliar US$
 2004 71,58 miliar US$
 2005 85,56 miliar US$
 2006 100,69 miliar US$
 2007 113,99 miliar US$
 2008 137,02 miliar US$
 2009 116,5 miliar US$
 2010 150 miliar US$

Sumber: laporan nilai ekspor, Departemen Perdagangan RI

Dengan melihat data di atas, terlihat nilai ekspor Indonesia terus mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun dimana telah terjadi pertumbuhan secara 
signifikan terhadap produk ekspor Indonesia. Namun seperti yang diuraikan 
di dalam teori/tinjauan pustaka bahwa dengan semakin menguatnya industri 
di China dengan berbagai produk ekspornya, tidak saja akan menguasai pasar 
Asia tetapi juga di Amerika dan Eropa. Hal ini akan merupakan suatu ancaman 
terhadap produk Indonesia. Terkait hal ini, untuk mengantisipasi dominasi 
produk ekspor China tersebut, pemerintah Indonesia harus sudah mulai 
memikirkan pendekatan baru dalam bentuk multi strategi yang bisa menahan 
agresivitas kompetisi ekspor yang bertujuan untuk tetap mempertahankan 
volume ekspor yang sudah berjalan dan bila perlu terjadi peningkatan.
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Dalam Kertas Kerja ini, pendekatan multi strategi yang dilakukan untuk 
meningkatkan volume ekspor pada berbagai produk prioritas telah 
memberikan kontribusi yang cukup besar, namun demikian tentulah perlu 
dilakukan strategi berdasarkan masing masing sub sektor sebagai berikut:

a. Strategi Ekspor Produk Pertanian 

 Daya saing ekspor Indonesia, khususnya produk pertanian perlu ditingkatkan. 
Dalam konsep GVCA (Global Value Chain Analysis), produk harus 
ditingkatkan nilai tambahnya melalui pengolahan lanjutan. Sebagai contoh 
pada industri perkebunan coklat,  Indonesia merupakan negara produsen 
nomor 2 di dunia setelah Pantai Gading.  Selama ini hasil perkebunan cokelat 
(cocoa bean) sebagian besar diekspor ke Amerika. Biji kakao tersebut masih 
berupa bahan baku/bahan mentah yang belum difermentasi.  Ironisnya hasil 
olahan berupa bubuk cokelat masih didatangkan dari luar negeri.

 Melalui konsep GVCA, biji kakao dapat ditingkatkan nilai tambahnya, 
dengan perlakuan fermentasi terlebih dahulu agar harga lebih tinggi. 
Kedepannya daya saing dapat ditingkatkan dengan mendorong industri 
dalam negeri. Mulai dari industri rumah tangga hingga industri berskala 
menengah besar. Hasil produk olahan biji kakao tersebut akan bernilai 
ekspor yang tinggi di banyak negara. Peningkatan daya saing harus 
didukung oleh semua pihak, pemerintah dan para pelaku usaha di 
Indonesia. Pelaku UMKM sangat berpotensi menjadi pilar terdepan untuk 
meningkatkan dan mengembangkan daya saing produk ekspor Indonesia. 
Dengan program stimulus yang dicanangkan pemerintah, harusnya 
menjadi momentum kebangkitan daya saing ekspor Indonesia.

 Sebagai salah satu contoh orientasi pasar ekspor dalam rangka 
meningkatkan hubungan kerjasama Indonesia dengan China serta 
upaya peningkatan peluang ekspor agribisnis Indonesia khususnya 
buah-buahan, pemerintah Indonesia mengadakan event promosi di 
Paviliun Indonesia pada kesempatan World Expo Shanghai China 
tanggal 1-5 Oktober 2010. Menteri Pertanian menghadiri kegiatan 
pada event pameran ini dan menghadiri penandatanganan MoU antara 
Indonesia dan pelaku usaha asal China di Hongkong. Sambutan yang 
sangat antusias muncul dari beberapa pelaku usaha China terhadap 
produk buah-buahan segar dan produk buah olahan Indonesia. Pada 
kesempatan ini pelaku usaha Indonesia yang ikut serta pada event 
Indonesia Tropical Fruits Festival di Paviliun Indonesia, melakukan 
one on one business meeting dengan pelaku usaha Indonesia. 

 Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk berbisnis dengan 
pengusaha/orang China di dalam menjalin kerjasama:
1. Mempelajari bahasa dan budaya. Pada umumnya masyarakat atau 

pengusaha China menggunakan bahasa China/Mandarin dalam 
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melakukan transaksi bisnis. Orang China lebih menghargai apabila 
mitranya bisa menguasai bahasa China dan mengetahui budayanya.

2. Berhati-hati dan teliti dalam memperkenalkan dan menjual produk. 
Dikarenakan orang China dapat dengan mudah meniru produk atau 
resep dan cara membuatnya.

3. Orang China sangat komitmen dalam kualitas dan kuantitas, juga 
harus tepat waktu, sekali menawarkan suatu barang dan komoditi, 
sekali menjawab tidak mampu akan sulit untuk menawarkan 
kerjasama kembali.

4. Dalam hal menjaga kepercayaan dan persahabatan dengan orang 
China. Jaringan pertemanan orang China sangat luas maka jangan 
pernah mengecewakan dan berbuat kesalahan yang berat.

 Kegiatan World Expo Shanghai China ini merupakan Spirit of Nation yang 
diikuti kurang lebih 200 negara di dunia yang berperan serta menampilkan 
performance negara masing-masing. Komoditi Indonesia yang memiliki 
tren nilai ekspor paling tinggi dan positif ke China selama 10 tahun terakhir 
(2000-2010) adalah edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melon (HS 
08) sebesar 9640,88, serta edible vegetables and certain roots and tubers 
sebesar 5047,84 dan vegetable plaiting materials; vegetables product 
nes sebesar 2350,25. Sedangkan komodoti yang memiliki nilai ekspor 
tinggi dan negatif adalah komoditas-komoditas olahan pertanian. Bisa 
disimpulkan bahwa Indonesia lebih banyak mengekspor produk primer 
dibandingkan komoditas olahan ke China. Hal ini bisa dikaitkan dengan 
kecenderungan dari China untuk mengimpor bahan baku karena terkait 
dengan tingginya jumlah penduduk China untuk membuka lapangan kerja 
bagi penduduknya sehingga sektor perindustriannya tidak terganggu.

 Mencermati dan menganalisa hal tersebut, peran serta pemerintah 
dalam pengembangan peluang ekspor buah-buahan segar ke China 
sangat diperlukan dalam mendukung para investor asing seperti 
pelaku usaha asal China ini untuk pengembangan agribisnis buah-
buahan baik dari segi research and development, teknologi maupun 
strategi penguatan akses pasar. Terutama sebagai upaya peningkatan 
pengembangan agrobisnis di sektor holtikultura, membantu petani 
dalam orientasi pasar ekspor, juga pelaku usaha dalam meningkatkan 
nilai tambah produk pertanian yang dihasilkan.

 Pemanfaatan strategi Diversifikasi Pasar untuk negara Asia Selatan 
dan Tengah diakui kurang mendapatkan perhatian dari eksportir asal 
Indonesia. Jika melihat kemungkinan dan peluang potensi pasar yang 
ada, jelas terlihat secara segmentasi dan target penjualan, memiliki 
peluang besar, terutama untuk produk pertanian. Sementara pola 
eksportir Indonesia masih menggantungkan pada pasar di Amerika 
Tengah, Selatan dan Eropa. 
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 Pemanfaatan strategi diversifikasi ini diperlukan karena melihat 
peluang pada negara-negara kawasan Asia Tengah yakni Uzbekistan, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan. Kawasan tersebut merupakan 
bagian dari kerajaan Rusia dan China sampai menjelang abad 20. 
Selanjutnya negara-negara Asia Tengah yang meliputi Kyrgyzstan, 
Kazakhistan, Turkmenistan, Uzbekistan, serta 10 negara sekitarnya 
sempat menjadi negara bagian dari Uni Soviet selama lebih dari 70 
tahun. Ketika Glasnost dan Perestroika berhembus dan mengakibatkan 
jatuhnya Soviet pada awal tahun 1990an, negara-negara bagian tersebut 
satu demi satu memerdekakan diri.  

 Untuk membangun kerjasama dan diversifikasi pasar ekspor, 
Uzbekistan merupakan negara Asia Tengah yang telah memiliki sarana 
dan prasarana lebih baik dan dapat menjadi pintu gerbang masuknya 
produk kita ke wilayah lainnya. Strategi pengembangan pasar ekspor 
untuk memasuki pasar di sana perlu disesuaikan dengan karakteristik 
setiap negara di kawasan Asia Tengah. 

 Berdasarkan data nilai perdagangan RI-Uzbekistan selama tahun 2006, 
tercatat senilai US$ 10,257 juta dengan angka minus untuk Indonesia 
sebesar US$ 8,175 juta. Impor Indonesia pada tahun itu mencapai US$ 
9,357 juta, sementara ekspor hanya senilai US$ 1,181 juta. Pada 2007, 
nilai perdagangan Indonesia dengan Uzbekistan meningkat menjadi US$ 
245 juta. Impor kita sekitar US$ 22,5 juta sementara ekspor hanya US$ 
1,5 juta, dimana impor terbesar kita adalah kapas serta minyak dan 
gas. Untuk komoditas Indonesia seperti teh, kopi, karet, dan produk 
bahan kimia sudah memasuki pasar Uzbekistan.

 Pada 26-29 Nopember 2010 dilakukan kegiatan Trade, Tourism and 
Investment Bussiness Forum: The Investment and Export Promotion 
of Palm, Oil, Cocoa and Other Agriculture Commodities to South and 
Central Asian Countries di Jakarta dan Lampung, yang dikoordinir 
oleh Kementrian Luar Negeri. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan 
suatu peluang investasi dan potensi ekspor produk-produk pertanian 
khususnya palm oil, kokoa, dan komoditi lainnya yang memungkin 
untuk pasar Asia Tengah dan Selatan.

 Terdapat potensi pasar dari Uzbekistan berdasarkan pendapatan per 
kapita US$1.983 (2006) dan ini merupakan magnet kuat, sama halnya 
dengan Tajikistan, Kazakistan, Turkmenistan, dan Kyrgyzstan.  Kelima 
negara itu memiliki keuntungan ekonomi dari minyak dan gas bumi. 
Untuk potensi dan peluang pasar di Uzbekistan cukup besar karena 
kemampuan industri memproduksi barang di negara ini masih terbatas. 
Hampir 80% barang-barang konsumsi di impor dari negara lain.  

 Asia Tengah mempunyai tiga keuntungan besar, yakni (1) keuntungan 
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sumber daya alam; (2) pasar; dan (3) keuntungan sebagai jembatan 
penghubung. Asia Tengah juga sangat kaya dengan minyak bumi 
dan gas alam. Berdasarkan data statistik, cadangan minyak diseluruh 
kawasan (termasuk Laut Kaspia) mencapai 23 miliar ton, yang 
berarti kedua terbesar setelah kawasan teluk. Sedang cadangan gas 
alamnya mencapai 3000 miliar ton, menempati urutan ketiga di dunia.  
Cadangan uranium dan emas sangat besar, juga merupakan produsen 
kapas terbesar di dunia. Penduduk Asia Tengah berjumlah 550 juta jiwa 
yang merupakan pasar potensial. Sedang posisinya menjadi jembatan 
antara benua Asia dan Eropa sehingga disebut jalur sutera.

 

b. Strategi Ekspor Produk Tekstil

 Tekstil adalah salah satu komoditas ekspor Indonesia pada beberapa 
tahun terakhir yang mengalami peningkatan ekspor. Besarannya 
menurut Biro Pusat Statistik (BPS) Jakarta yang dipantau pada bulan 
Mei pada tahun 2005 sebesar 298.315.903 ton dengan nilai USD 
2.275.083.515. Pada tahun 2006 meningkat sebesar 336.592.847 
ton dengan nilai USD 2.465.093.757, di 2007 bertambah sebesar 
445.346.973 ton dengan nilai USD 2.772.515.945, dan pada tahun 
2008 mengalami sedikit penurunan menjadi 435.905.969 ton dengan 
nilai USD 2.038.786.450. Sedangkan pada tahun 2009 terjadi 
peningkatan kembali menjadi 608.381.126 ton dengan nilai sebesar 
USD 2.324.533.580. Walaupun nilai ekspor tekstil secara keseluruhan 
meningkat tapi tidak meningkatkan pendapatan seluruh eksportir. Hal 
ini disebabkan oleh karena banyak muncul pemain ekspor tekstil baru 
yang menyebabkan persaingan yang semakin ketat.  Menurut data BPS 
tahun 2006, sektor industri tekstil menyerap tenaga kerja sebanyak 
625.646 orang, terhadap Gross National Product (GNP) Indonesia 
sebesar Rp 538,9 triliun industri tekstil, dengan demikian memberikan 
kontribusinya sebesar 2,75%.

 Mengingat kontribusi tekstil terhadap Gross National Product sebesar 
2,75% maka masih diperlukan peningkatan pemasaran produk 
tekstil ke pasar Internasional. Perusahaan perlu mengetahui arah 
perekonomian dari negara dimana ia beroperasi. Menurunnya nilai 
Rupiah terhadap US Dollar menjadikan barang-barang ekspor dari 
Indonesia lebih kompetitif dibanding barang-barang dari negara pesaing 
terutama negara-negara yang tidak mengalami depresiasi nilai mata 
uangnya. Keadaan perekonomian menguntungkan sebagian perusahaan 
pelaku ekspor, tapi bagi yang tidak pandai mengelola keuangannya 
akan mendapat keuntungan yang makin mengecil. Bahkan beberapa 
perusahaan banyak yang bangkrut atau mengurangi kegiatan usahanya 
dan sebagai akibatnya adalah meningkatnya jumlah pengangguran. 
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3.4 Pembenahan Faktor Politik dan Hukum
a. Kebijakan pemerintah di bidang ekspor-impor mengenai deregulasi 

di bidang industri dan perdagangan secara bertahap. Kemauan yang 
kuat dari pemerintah untuk menggalakan ekspor terutama non-migas 
akan memberikan rangsangan bagi para eksportir untuk meningkatkan 
volume ekspornya. Rangsangan tersebut dapat berupa kemudahan-
kemudahan dalam hal investasi maupun keringanan pajak bagi 
perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor.

b. Kebijakan perijinan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
No. 13 tahun 1999 tentang Perijinan Usaha Industri menyatakan untuk 
setiap pendirian usaha industri wajib memperoleh ijin usaha industri. 
Juga Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 256/MPP/
KEP/7/1997, tanggal 28 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan Tanda Daftar Industri. 
Perusahaan yang meluaskan usaha lebih besar 30% dari kapasitas 
produksi diwajibkan memperoleh Ijin Perluasan.

Kondisi politik luar negeri maupun dalam negeri dapat mempengaruhi 
iklim usaha yang baik langsung maupun tidak langsung. Pergantian 
pemimpin salah satu negara dapat mengubah arah kebijaksanaan dalam 
perdagangan internasional.  Hubungan dagang dengan negara-negara yang 
pemerintahannya relatif stabil lebih menguntungkan dari pada negara-
negara yang sering bergolak. Demikian juga keadaan politik dalam negeri 
yang stabil akan menjamin kelangsungan dan iklim berusaha.  Walaupun 
untuk ekspor ke negara Amerika Serikat dan Eropa memiliki peluang 
pasar relatif besar namun pembatasan kuota, isu hak asasi manusia, dan 
isu lingkungan menjadi hambatan utama dalam pemasaran ekspornya.

Kondisi politik luar negeri khususnya negara-negara tujuan utama 
ekspor kain polyester light georgete yaitu: Amerika, Jerman, Inggris, 
Perancis, Bagian negara UAE seperti Dubai dan Jeddah, saat ini dalam 
keadaan stabil. Sehingga keenam negara tersebut menjadi tujuan ekspor 
utama. Pada waktu yang akan datang volume ekspornya masih dapat 
ditingkatkan. Hambatan kuota untuk negara Eropa harus dapat diatasi, 
demikian pula masalah kuota untuk negara Amerika harus dapat diatasi. 
Masalah penanganan kuota akan dibahas lebih lanjut pada analisis 
strategi pemasaran ekspor tekstil. Kondisi politik di negara-negara seperti 

Namun demikian ada pengusaha/eksportir yang justru mengalami 
kemajuan dalam usahanya dalam kondisi naiknya kurs US Dollar, 
terutama perusahaan yang mengekspor barang-barang dengan bahan 
baku lokal atau kandungan lokalnya tinggi.
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Thailand, Malaysia, Singapura, Hongkong saat ini dinilai cukup stabil. 
Dilihat dari segi politik, peluang ekspor ke negara-negara tersebut masih 
memungkinkan.

Analisis persaingan industri ditentukan oleh intensitas persaingan antar 
kompetitor, intensitas ancaman pendatang baru, intensitas ancaman 
barang substitusi, intensitas kekuatan tawar menawar pemasok, dan 
intensitas kekuatan tawar menawar pembeli. Analisis persaingan industri 
menggunakan Porter’s five force model menunjukkan kategori intensitas 
persaingan relatif sedang.

3.5 Persaingan Antar Pesaing 
Persaingan ini ditentukan oleh jumlah pesaing, pertumbuhan industri, 
biaya tetap, diferensiasi produk, tambahan kapasitas yang diperlukan, 
karakteristik pesaing, dan hambatan keluar industri. Persaingan antar 
pesaing industri tekstil termasuk kategori ”sedang”. Hal ini dikarenakan 
tingkat diferensiasi produk sangat beragam, hambatan besar untuk 
keluar dari industri tekstil, dan jumlah order meningkat pada saat secara 
insidentil dan tidak menentu dari tahun ke tahun yang kadang menuntut 
tambahan kapasitas produksi. Selain itu arus order terlambat membuat 
kapasitas mesin sebagai idle. Kehadiran pesaing industri dari dalam 
negeri patut diperhitungkan. Walaupun hasil produknya belum seperti 
standar tapi untuk pasar menengah ke bawah cukup mengurangi porsi 
pangsa pasar tekstil terutama karena harganya lebih murah sekitar 20% 
meski kualitasnya juga tidak memenuhi standar negara-negara Amerika, 
Perancis, Inggris dan Jerman. 

Sedangkan pesaing yang paling dominan adalah pesaing dari negara China 
dan Asia lainnya. Untuk mengantisipasinya ialah dengan meningkatkan 
kemampuan menciptakan desain-desain yang baru dengan arah warna 
yang spesifik dan waktu pengiriman yang lebih cepat yang akan membuat 
kita dapat lebih bersaing di pasar internasional. Hal ini ditunjukan dengan 
besarnya intensitas antar pesaing kapasitas sedang, tapi kuncinya penetrasi 
pasar adalah kewaspadaan pada karakteristik pesaing.

3.6 Kekuatan Tawar Menawar Pemasok dan Pembeli
Perusahaan tekstil juga memproduksi atau memasok sendiri grey yang 
menjadi senjata untuk peluncuran perdana di pasar Amerika. Selain 
jumlah pemasok bahan kimia untuk menunjang produksi tekstil sangat 
banyak, jenis bahan kimia dyestuf untuk melengkapi proses produksi 
printing dan dyeing ditawarkan dalam berbagai jenis dan merk oleh para 
pemasok seperti dari perusahaan kimia Perancis, Jerman dan Amerika 
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yang kantor perwakilannya ada di Jakarta. Dengan demikian perusahaan 
tekstil mempunyai bargaining power yang tinggi.  

Intensitas kekuatan tawar menawar pemasok ditentukan oleh jumlah, 
tingkat diferensiasi produk yang dipasarkan, peran produk yang dipasok 
bagi pelanggan, tingkat kepentingan pelanggan industri bagi pemasok, 
ancaman adanya produk substitusi dan ancaman integrasi ke depan oleh 
pemasok. Dalam industri tekstil, kekuatan tawar menawar pemasok 
termasuk kategori “sedang” yang ditentukan oleh jumlah pemasok, ciri 
produk, biaya pengalihan, nilai produk dalam struktur biaya pembeli, 
kesempatan integrasi ke belakang, tingkat kepentingan kualitas produk 
bagi pembeli dan informasi yang dimiliki pembeli. Sedang intensitas 
kekuatan tawar menawar pembeli pada industri tekstil kategori”sedang” 
karena:
a. Tergantung pada besarnya keuntungan yang diperoleh pembeli.
b. Tingkat kepentingan kualitas produk bagi pembeli masih rendah.

Sekalipun Perusahaan Pembeli tersebut berbasis di negaranya seperti 
Hongkong, Jeddah, Jepang tapi mereka juga memiliki kantor cabang 
di beberapa negara lainnya. Di samping itu barang yang dibeli dari 
perusahaan tekstil tidak terbatas untuk tujuan negara tersebut, melainkan 
dapat ke negara Eropa dan negara lainnya.  Importir-importir tersebut 
merupakan agen pembelian dan mereka memiliki agen penjualan. 
Selain itu mereka juga mempunyai jaringan pemasaran dan lebih aktif 
mencari pasar sasaran untuk produk yang diimpornya. Hal tersebut 
menguntungkan perusahaan yang memiliki jaringan yang luas di luar 
negeri, tetapi untuk pengembangan pemasaran dan peningkatan pangsa 
pasar harus mulai dilakukan pemasaran secara langsung terutama 
pada konsumen industri (garmen). Sehingga perusahaan tekstil dapat 
mengurangi ketergantungan terhadap para agen atau distributor. Selain 
itu posisi para agen dan distributor dapat dikendalikan oleh perusahaan.

Distributor terbesar perusahaan tekstil Indonesia ialah Monash yang 
berkantor pusat di Dubai. Pasar utamanya adalah Dubai, Jerman dan 
Perancis. Sedangkan distributor lainnya adalah Castel yang berkantor 
pusat di Jepang tapi pengiriman barangnya selalu ke negara Eropa dan 
Timur Tengah seperti Jerman, Perancis, Dubai dan Jeddah. Distributor 
besar ketiga adalah SGR yang berkantor pusat di Paris. Posisi mereka 
di pasar sangat membantu perusahaan tekstil karena selain membeli 
produk tekstil dari perusahaan, mereka juga berfungsi sebagai distributor 
yang mengatur siklus hidup produksi suatu jenis kain pada booking 
season tertentu. Sehingga setiap pedagang di pasar internasional yang 
membeli barang dari mereka akan mendapatkan keuntungan dalam arti 
keuntungan jaminan mutu dan desain produk tekstil.
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Bab IV
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:
BERDASARKAN hasil pembahasan, maka dibuat suatu kesimpulan sebagai 
berikut :

1. Perusahaan mempunyai visi dan misi untuk mencapai tujuan masing-
masing perusahaan yaitu sebagai perusahaan yang mempunyai hasil 
produk yang memiliki nilai daya ekspor yang berkualitas dengan 
memberikan kerangka kerja yang menuntun suatu nilai dan kepercayaan 
perusahaan yang berkualitas baik di mata para customer.

2. Produk-produk yang dihasilkan oleh semua perusahaan dalam negeri 
harus siap bersaing dalam menghadapi perdagangan bebas ACFTA dan 
dapat mengambil peluang positif yang menguntungkan dan memanfaatkan 
ACFTA agar produk-produk dalam negeri sebagai produk yang berkualitas 
baik, terkenal serta layak guna di mancanegara. Pihak pemerintah dan 
swasta agar memahami dengan seksama segala peraturan perdagangan 
internasional baik dalam kaitannya dengan WTO, AFTA, dan APEC. 
Agar dalam membuat suatu kebijakan dalam bidang perdagangan dan 
menerapkan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan 
yang sudah ditetapkan secara internasional

3. Untuk mampu bertahan, berkembang dan terus meningkatkan daya 
saing nilai ekspor yang berkualitas, perusahaan dalam negeri harus 
mempunyai manajemen strategi yang baik. Diantaranya adalah dengan 
strategi bertahan dan memelihara, dimana perusahaan harus dapat 
mengatasi dan menghilangkan hambatan-hambatan yang timbul, serta 
adanya praktek, filosofi, dan alat-alat untuk kesuksesan pengembangan 
managemen kualitas. Adanya komunikasi baik tertulis atau lisan, evaluasi 
terus-menerus yang didasarkan pada umpan balik yang merupakan elemen 
penting untuk perbaikan terus-menerus dalam rangka mengembangkan 
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managemen kualitas dan perbaikan terus-menerus di segala aspek, serta 
pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada para karyawan dan 
pemberdayaan karyawan.

4. Mempelajari peraturan dan persyaratan impor negara lain yang merupakan 
tujuan utama export Indonesia khususnya masalah politik dan hukum, agar 
dapat menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku di negara tersebut. 

5. Memanfaatkan peluang pasar ekspor dan menangani persaingan dengan 
negara lain. Perlu meningkatkan kerjasama antar pelaku industri untuk 
meningkatkan  daya saing ke pasar mancanegara. Selain itu diperlukan 
juga kerjasama yang baik antara pihak asosiasi dengan pemerintahan 
guna mendapatkan satu persepsi dalam meningkatkan pasar ekspor.

6. Memperluas pasar ekspor ke negara-negara potensial yang belum pernah 
dimanfaatkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memperkuat 
posisi tawar menawar, baik sebagai pemasok maupun sebagai pembeli. 
Semua ini ditujukan untuk memperbaiki struktur harga demi memperbaiki 
daya saing ekspor.

Saran:
1. Perlu dilakukan penetapan visi dan misi perusahaan yang mengarah pada 

peningkatan daya saing ekspor.

2. Perlu menetapkan strategi dalam menghadapi perdagangan bebas 
(ACFTA) dan dapat mengambil peluang positif yang menguntungkan 
dan memanfaatkan ACFTA agar produk-produk dalam negeri yang 
merupakan produk yang berkualitas baik, terkenal serta layak guna di 
mancanegara.

3. Perlu meningkatkan daya saing ekspor yang berkualitas dengan 
menetapkan manajemen strategi yang baik, menghilangkan hambatan 
yang timbul dalam perdagangan internasional.

4. Perlu memperluas pasar ekspor ke negara-negara potensial dengan 
memperkuat posisi tawar-menawar dengan memperbaiki struktur harga 
dan efisiensi biaya produksi.

JURNAL_6_2011.indd   71 15/12/2011   20:52:41



72

Upaya Peningkatan Daya Saing Ekspor Indonesia

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 6 - Tahun 2011

DAFTAR PUSTAKA

Febria. M., Manajemen Strategi dalam menghadapi era globalisasi, Jakarta, 
2009.

Hamigu, A., Manajemen Strategi, Tugas Makalah Magister Manajemen 
Universitas Jayabaya, Jakarta, 2010.

Neraca Perdagangan Indonesia, Jurnal Departemen Perdagangan & Industri 
RI, 2009.

Lena. E, Manajemen Strategi, Sebuah Konsep Pengantar, Binarupa Aksara, 
Jakarta, 2006.

Sayidah, H., Manajemen Strategi, Tugas Makalah Magister Manajemen 
Universitas Jayabaya, Jakarta, 2010.

http://www.kompas.com/, 25 Maret 2010

http://www.google.com/, Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi ACFTA

http://www.mediaindonesia.com/, Negara ASEAN menghadapi ACFTA

http://www.google.com/, Indonesia dapat memanfaatkan ACFTA

JURNAL_6_2011.indd   72 15/12/2011   20:52:41



JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 6 - Tahun 2011 73

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M.

Dampak Regulasi 
dan Persaingan 

Terhadap Hubungan  
Ritel Modern dengan 
Pemasok Domestik

JURNAL_6_2011.indd   73 15/12/2011   20:52:41



74

Dampak Regulasi dan Persaingan Terhadap Hubungan Ritel Modern 
dengan Pemasok Domestik

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 6 - Tahun 2011

ABSTRAKSI

DI TAHUN MENDATANG Ritel Modern diyakini akan lebih meningkat 
pertumbuhannya  dibanding tahun sebelumya, hal ini dimungkinkan karena 
adanya pengaruh ekonomi global dan dampak dari regulasi dan persaingan, 
pertumbuhan  ritel modern akan mempengaruhi hubungan  antara peritel 
dengan pemasok domestik, bentuk hubungan yang cenderung positif 
antara lain, penyediaan produk, hubungan informasi, bantuan peningkatan 
manajemen persediaan, dukungan teknis dan jaminan mutu serta  sistem 
pengadaan.

Pertumbuhan ritel modern, tidak serta merta menciptakan hubungan yang 
harmonis dengan pemasok domestik, kebijakan dan  syarat perdagangan 
(trading terms) yang dibuat dan diajukan peritel modern cukup banyak yang 
memberatkan pemasok. 

Disisi lain peritel modern menganggap bahwa Perpres No. 112/2007 dan 
Permendag No. 53/2008 serta Perda dan Ingub (Khusus DKI Jakarta)  
dipandang menghambat pertumbuhan ritel modern.

Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana dampak regulasi 
dan persaingan terhadap hubungan ritel modern dengan pemasok domestik, 
untuk meneliti hal-hal tersebut, penulis menggunakan metode yang bersifat 
deskriptif analisis melalui data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka.
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Bab I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 
SEJAK pertengahan 1990-an, telah terjadi perkembangan yang cepat peritel 
asing dalam skala besar di banyak negara, antara lain di Asia Tenggara, 
Eropa Tengah dan Amerika Latin. Tren perkembangan ini  telah memicu 
sejumlah daya tarik penelitian tentang isu-isu globalisasi ritel, temuan 
penelitian menunjukkan bahwa hypermarket asing memainkan peran penting 
dalam perkembangan dan pertumbuhan dari pemasok dalam negeri melalui 
keterkaitan ke belakang (backward linkages). Bentuk utama hubungan adalah 
penyediaan produk, hubungan informasi, bantuan manajemen persediaan, 
dukungan teknis dan jaminan mutu serta sistem pengadaan. Mayoritas 
perusahaan mengindikasikan bahwa mereka diuntungkan dengan kehadiran 
hypermarket asing, disamping menghadapi tantangan yang dibawa oleh 
pengenaan beberapa istilah yang tidak adil (unfair term) dan kebijakan 
pengadaan (procurement policy).1  

Pemerintah Indonesia  membuka lebar-lebar masuknya ritel asing pada 
tahun 1998 setelah menandatangani LOI (Letter of Intent) dengan IMF 
(International Monetary Fund) keputusan meliberalisasi masuknya 
investasi asing ke Indonesia sebagai konsensus memberi bantuan dana 
utang untuk mengatasi krisis yang terjadi, hingga keluarlah Peraturan 
Pemerintah No. 99 Tahun 1998 dan Keputusan BKPM No. 29/SK/1998. 
Bahwa Investasi asing itu termasuk sektor ritel.2 

Industri ritel atau yang disebut juga bisnis eceran merupakan bisnis yang 
tidak mengalami kelesuan di tengah-tengah krisis yang melanda bangsa ini. 
Padahal dipihak lain pada periode yang sama terjadi kemacetan kinerja 
sebagian besar industri-industri yang sebelum krisis menjadi penggerak 

1 Spillover effects of foreign hipermarkets on domestic suppliers in Malaysia
2 Vincent Didiek WA, Kompas 02 Nopember 2006, Masuk Hypermarket Raksasa yang Berafiliasi 

dengan asing 
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perekonomian negara. Kondisi tersebut diakibatkan karena industri 
ritel bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok, laju pertumbuhan 
industri ritel terlihat dengan bermunculannya pusat-pusat perbelanjaan 
modern, baik oleh investor asing maupun lokal.3   

Pertumbuhan ritel modern semakin pesat dan agresif, sepanjang tahun 
2010 ditaksir mencapai 12%, dan ditahun 2011 ini, kinerjanya bakal 
semakin cerah, dan diperkirakan akan tumbuh berkisar antara 13-15 %, 
hal ini berhubungan dengan pasar Indonesia yang sangat potensil serta 
adanya pertumbuhan ekonomi.4 Pertumbuhan ritel modern biasanya 
berlangsung di kota-kota besar meski tetap ada kemungkinan masuk ke 
daerah. (Yunanto, Executive Director Nielsen.5)

Sejalan dengan pertumbuhan ritel modern 2010, bagaimana tentang peran 
pengusaha domestik sebagai pemasok atas masuknya peritel asing yang 
besar yang memperluas, memodernisasi dan meningkatkan efisiensi industri 
ritel domestik (pemasok), ada perhatian yang besar dari penulis tentang 
kekhawatiran potensi dampak negatif pada pemain lokal, konsumen, 
pengecer dan pemasok karena tekanan kompetitif yang diciptakan oleh 
pengecer besar ritel modern. Kemudian sejauh mana regulasi dan persaingan 
yang sehat sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1999, tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, mengendalikan 
langkah yang harmonis antara peritel modern dan pemasok domestik, dan 
kontribusi ritel modern terhadap pengembangan pemasok domestik.

Siapakah yang seharusnya bertanggung jawab dalam membina dan 
mengendalikan serta mengawasi persaingan ritel modern dan hubungannya 
dengan pemasok domestik?  

Hal-hal tersebut diatas inilah yang melatarbelakangi penulis untuk 
melakukan penelitian ini. 

 

1.2 Perumusan Masalah
1.2.1 Siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap peritel modern yang 
melakukan pengembangan usaha dalam kaitannya dengan 
pengusaha domestik sebagai pemasok agar terjadi keharmonisan, 
pemasok menjadi mitra bagi peritel modern  dan  bukan sebaliknya. 
Bagaimana  dan lembaga mana yang seharusnya berperan 
melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap 

3 Heince Tombak Simanjuntak, Analisis Kebijakan Persaingan Industri Ritel di Jakarta (studi Kasus; 
DKI Jakarta 2003)

4 Bisnis Retail Tumbuh 13-15 Persen th.2011, http.www.keuanganinvestasi.com, 9 Desember 2010.
5 http/www.kompas.com, Senen 24/5/2010.
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hubungan antara peritel modern dengan pemasoknya? Sehingga 
dengan keberadaan ritel modern ini dapat memberikan kontribusi 
yang optimal terhadap perkembangan dan pertumbuhan pemasok 
maupun pengusaha manufaktur domestik di Indonesia.

1.2.2 Sejauh mana peran regulasi dalam memberikan arahan pengendalian 
dan bagi tertibnya persaingan usaha yang sehat, untuk menciptakan 
dan mendorong perusahaan berperilaku efisien dan mampu 
meningkatkan daya saing. 

1.3 Tujuan Penulisan 
1.3.1 Tulisan ini diharapkan dapat menjawab bagaimana dan lembaga 

mana  yang melakukan pengendalian dan  program apa yang dapat 
dikembangkan dalam rangka mencapai sasaran  penerapan dan 
pengendalian melalui regulasi dan persaingan 

1.3.2 Mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antara pemasok dengan 
peritel modern dalam kaitan yang lebih harmonis menyangkut 
intensitas dan sifat hubungan, pengaruh hubungan terhadap 
pemasok domestik, manfaat dan tantangan yang dihadapi pemasok 
domestik,  dalam rangka memenuhi kebutuhan, kebersamaan dan 
menjaga nilai-nilai persaingan yang lebih sehat.   

1.4 Sistematika Penulisan 
Bab I Pendahuluan
 Terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, 

Tujuan  dan Sistematika Penulisan 

Bab II Lingkup Regulasi/Lingkungan Regulasi dan Metode Penelitian
 Dalam bab ini dibahas tentang Perpres No.112/2007 dan 

Permendag  No. 53/M-DAG/PER/12/2008. Undang-undang No. 
5 Tahun 1999,  dan Metode Penelitian.  

Bab III Pembahasan
 Bab ini terdiri dari 2 bahasan: 1)Pertumbuhan Usaha Ritel 

dan Peran Pemasok Domestik serta 2) Dampak Regulasi dan 
Persaingan Terhadap Hubungan Ritel Modern dengan Pemasok 
domestik.

Bab IV Penutup
 Terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran
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Bab II
KEBIJAKAN LINGKUNGAN REGULASI DAN  

METODE PENELITIAN

2.1  KEBIJAKAN REGULASI
2.1.1 Perpres No. 112/2007 dan Permendag No. 53/M-DAG/Per/12/2008

 KEBIJAKAN publik yang berhubungan dengan sektor distribusi 
jasa, dimana setelah ditandatangani LOI, kehadiran peritel asing 
cenderung mengalami peningkatan sejak keran pertama kali dibuka 
dalam bentuk Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, 
serta Toko Modern (biasa disebut Perpres Pasar Modern), didalam 
peraturan ini diatur 6 (enam) pokok masalah yakni; Definisi, Zonasi, 
Kemitraan, Syarat Perdagangan (Trading Term), Kelembagaan 
Pengawas, dan Sanksi. 

 Permasalahan yang berkaitan dengan Zonasi atau tata letak lokasi 
kewenangannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah (bupati/
walikota atau gubernur untuk Pemprov DKI Jakarta), Perpres No. 
112/2007 mengacu pada Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 
tentang Usaha Kecil, dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 
tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil serta Undang-
undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

 Hal yang paling pokok dalam Perpres No. 112/2007 yang terkait 
dengan pemerintah daerah adalah soal kebijakan pemberian izin 
bagi pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar 
Modern. Diserahkan kepada Pemerintah Daerah, bupati/walikota 
atau gubernur untuk Daerah Propinsi DKI Jakarta (Pasal 12). Kaitan 
dengan ini, jauh sebelum dikeluarkannya Perpres No. 112/2007,  
Pemda Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. Perda ini mengatur tentang ketentuan 
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jenis usaha perpasaran swasta, seperti Pasar Swalayan, Toserba, 
pusat pertokoan, Mall/Supermall/Plaza, dan Pusat Perdagangan, 
kemudian tentang produk-produk  yang dijual, luas dan jarak 
tempat penyelenggaraan usaha, waktu pelayanan serta kewajiban 
dan larangan, termasuk kewajiban memperoleh izin penyelenggaraan 
dari gubernur. 

 Perpress No. 112/2007, juga mengacu pada Peraturan Pemerintah 
No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Dengan memberikan 
penekanan pada pengembangan kemitraan antara Pemasok 
Usaha Kecil dengan perkulakan, Hypermarket, Department Store, 
Supermarket, dan pengelola jaringan minimarket (Pasal 9) dan sifat 
hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan 
tanpa tekanan antara pemasok dengan toko modern (Pasal 11).

 Kemudian dalam hal pengawasan, Pasal 15, Pemerintah Daerah 
diminta untuk melakukan pengawasan agar kemitraan dapat 
berjalan seperti yang dimaksudkan dalam Perpres ini, begitu juga soal 
permintaan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko 
Modern (IUTM) oleh pelaku usaha wajib dilengkapi analisa dampak 
lingkungan serta rencana kemitraan dengan usaha kecil (Pasal 13). 

 Atas dasar Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, sebagai tindak 
lanjutnya, Menteri Perdagangan mengeluarkan Peraturan yang 
berhubungan dengan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 
Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern  di tahun 2008, dengan 
Peraturan No. 53/M-DAG/PER/12/2008. Dalam Permendag ini 
diatur ketentuan pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 
Pasar Modern selain minimarket, harus melakukan analisa kondisi 
sosial ekonomi masyarakat setempat seperti: struktur penduduk, 
tingkat pendapatan, kepadatan, penyerapan tenaga kerja, ketahanan 
dan pertumbuhan pasar tradisional, dampak positif dan negatif yang 
diakibatkan oleh jarak antara pasar modern dengan pasar tradisional 
kemudian pengaturan perihal kemitraan, yaitu dalam pola kerjasama 
pemasaran, penyediaan lokasi usaha peritel modern bagi usaha kecil 
(UKM), kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang 
dari pemasok domestik dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, 
wajar, berkeadilan dan transparan serta disepakati kedua belah pihak 
seperti kesepakatan potongan harga, biaya promosi dan biaya-biaya 
lain, dan  mekanisme pemberian izin dan pengaturan badan terkait 
dinas pejabat pemberi izin serta kewajiban pelaporan. 

 Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap 
pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern 
dalam Permendag No. 53 ini diserahkan kepada bupati/walikota 
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atau gubernur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta (Pasal 18). Pembinaan berupa penciptaan sistem manajemen 
pengelolaan pasar, pelatihan sumberdaya manusia, konsultasi, 
fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun 
prasarana pasar. Sedangkan pengawasan berhubungan dengan 
pengelolaan pasar itu sendiri.

 Memang dengan adanya peraturan ini (Permendag) kebanyakan 
asosiasi industri menyambut positif. Ini lebih dikarenakan adanya 
pangsa pasar yang jauh lebih baik kedepan namun jangan sampai 
aturan yang ada tidak dijalankan seperti yang diharapkan, karena 
para kapitalis pemilik ritel modern itu mengusung prinsip mekanisme 
pasar, dan akan sangat sulit menundukkan pengusaha ritel modern 
hanya dengan Permendag, ini karena mereka masih punya peluang 
dengan memberikan “masukan” melalui peraturan daerah, demikian 
disampaikan oleh ekonom UGM Ichsanuddin Noorsy6.

2.1.2 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

 Selama bertahun-tahun perekonomian di Indonesia berkembang 
dengan didukung oleh pelaku ekonomi yang terdiri dari kroni 
pemerintah, sebagai akibat dari monopoli pemerintah dan 
kemudahan akses terhadap kontrak-kontrak pemerintah serta kredit 
dari bank pemerintah. Perkembangan ekonomi pada masa ini diduga 
banyak dipenuhi oleh korupsi dan sikap “aji mumpung”. Beberapa 
usaha yang dikuasai oleh elit politik mendapatkan hak-hak dan 
perlakuan istimewa serta kemudahan memperoleh dana, sehingga 
menghasilkan beberapa konglomerat yang menguasai/mengontrol 
pasar. Keadaan ini menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat 
serta praktek monopoli yang membahayakan kesejahteraan publik, 
karena pelaku monopoli tersebut mendominasi dan merusak pasar. 

 Menyadari adanya persaingan usaha yang tidak sehat serta monopoli 
usaha yang berakibat pada kesejahteraan rakyat, pemerintah 
mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(UU Anti Monopoli). Undang-undang ini secara tegas menyatakan 
kebijakan persaingan usaha, yaitu: menjaga kepentingan umum, 
meningkatkan efisiensi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  
mewujudkan iklim persaingan usaha yang kondusif, mencegah 

6 Ichsanuddin Noorsy, Awas, Pengusaha Ritel Modern Berupaya Memanipulasi, Suara Karya , Jum’at 
26 /12/2008
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praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta 
menciptakan efektivitas dan efisiensi di semua segmen bisnis.

 UU No. 5 Tahun 1999 memiliki empat tujuan yang ingin dicapai 
dari pembentukannya, yaitu:
1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi 

ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat; 

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

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

4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

 Di dalam UU Anti Monopoli, secara garis besar mengatur suatu 
larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang dibagi 
menjadi dua yakni larangan atas kegiatan tertentu dan larangan atas 
perjanjian tertentu. Monopoli diartikan sebagai penguasaan atas 
produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa 
tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. 

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

 Pemusatan kekuasaan ekonomi adalah penguasaan yang nyata 
atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha 
sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. Persaingan 
usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam 
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan 
atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan 
hukum atau menghambat persaingan usaha. 

 Praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditentukan 
dalam UU Monopoli meliputi perbuatan (kegiatan usaha) dan 
perjanjian, seperti: Oligopoli, Penetapan Harga, Pembagian 
Wilayah, Pemboikotan, Kartel, Trust, Integrasi Vertikal, Oligopsoni, 
Monopoli, Monopsoni, Perjanjian tertutup, Perjanjian dengan 
Luar Negeri, Penguasaan Pasar, Persekongkolan, Posisi Dominan, 
Jabatan Rangkap, Kepemilikan Saham, Penggabungan, Peleburan 
dan Pengambilalihan. 
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 Sebagian besar norma hukum yang dirumuskan di dalam pasal-
pasal UU No. 5 Tahun 1999 dirumuskan secara rule of reason. 
Dengan perumusan pasal secara rule of reason ini dapat ditafsirkan 
bahwa setiap perbuatan atau perilaku pelaku usaha yang membatasi 
persaingan bukanlah perbuatan atau perilaku yang mutlak dilarang, 
atau dengan kata lain jika merujuk kepada pasal-pasal rule of reason 
dalam UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha dapat melakukan 
perbuatan atau perilaku yang dapat membatasi persaingan 
asalkan tidak menimbulkan terjadinya praktek monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat.7

 Maria Vagliasindi dalam kajiannya menyimpulkan bahwa 
implementasi efektif dari hukum persaingan merupakan tugas yang 
sulit, serta memerlukan tingkat pengetahuan dan keahlian yang 
tinggi. Kondisi struktur awal yang terjadi dalam ekonomi transisi 
dari proteksi ke liberalisasi, khususnya pada negara berkembang 
membuat implementasi hukum persaingan pada negara maju. 
Hambatan masuk yang timbul dari konsentrasi pasar yang tinggi, 
kontrol dan kepemilikan pemerintah, hambatan administratif, 
semuanya tinggi di ekonomi transisi, dan tidak hanya itu, menurut 
Luis Tineo implementasi hukum persaingan usaha juga tidak akan 
terlepas dari tekanan secara politik maupun sosial.8 

2.2 Metode Penelitian 
Dalam penyusunan karya tulis ini, data yang diambil atau digunakan 
adalah data sekunder, yakni dengan melakukan penelitian kepustakaan 
(library research), data yang dikumpulkan oleh penulis berupa peraturan 
perundang-undangan, buku cetak, artikel, dan dokumen terkait lainya 
tentang  persaingan usaha, usaha mikro, kecil, dan menengah. Baik dalam 
bentuk laporan resmi maupun kutipan dari majalah ataupun dari website.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini 
memiliki sifat deskriptif. Dengan sifat penelitian tersebut diharapkan 
dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan pokok dampak 
regulasi dan persaingan terhadap hubungan ritel modern dengan pemasok 
domestik. Dalam pengolahan dan analisa data penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif yaitu metode yang akan menghasilkan tulisan dalam 
bentuk deskriptif analitis.

7 Dhita Wiradiputra, http://infohukumkita.wordpress.com/mengkaji-efektifitas-implementasi-
hukum-persaingan-usaha-terhadap-industri-ritel. posted 8 Juni 2010

8 Maria Vagliasindi, Competition across Transition Economies: an Enterprise-level Analysis of The 
Policy and Structural Determinants” working paper no. 68. Dikutip dari Ine Minara S.Ruky” 
Implementasi Kebijakan Persaingan Melalui Hukum Persaingan dan Liberalisasi Perdagangan, 
Univ. Indonesia 2004. 
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Bab III
PEMBAHASAN HASIL  PENELITIAN

3.1 Pertumbuhan Usaha Ritel dan Pemasok Domestik
3.1.1 Pertumbuhan Usaha Ritel

 MESKIPUN perekonomian nasional kini dihadapkan kepada dampak 
krisis ekonomi global, namun bisnis ritel modern di Indonesia tidak 
terkendala bahkan masih menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.  
Hal itu dikarenakan potensi pasar di Indonesia masih cukup besar 
dan menguatnya usaha kelas menengah dan kecil, telah menambah 
banyaknya kelompok masyarakat berpenghasilan menengah-atas yang 
memiliki gaya hidup belanja di ritel modern.

 Perkembangan bisnis ritel modern ini dapat ditunjukan pula dari segi 
omzet yang  masih tumbuh secara nyata yakni dari sekitar Rp 45,2 
triliun pada tahun 2005, meningkat menjadi sekitar Rp 59,4 triliun 
pada tahun 2007 dan tahun 2008 sudah mencapai sekitar Rp 70,8 
triliun.  Seperti  tabel di bawah ini:

Tabel 1. Perkembangan Market Share Ritel Modern 2004-2008

            DESKRIPSI        2004        2005      2006        2007       2008
Omset Pasar Modern (Rp T) 27,0 31,9 38,9 44,8 55,4
Total Omset Bisnis Ritel 38,2 45,2 53,2 59,4 70,S
Modern (Rp T)     
% Omset Pasar Modern 70,5% 70,5% 73,1% 75,5% 78,7%terhadap Ritel Modern     
Total Omset Ritel Nasional 146,9 161,4 183,4 198,0 227,4
% Omset Pasar Modern 3% 19,7% 21,2% 22,6% 24,4%
terhadap Total Bisnis Ritel

Sumber : AC Nielsen, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia
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 Peningkatan omzet belakangan ini, terutama didorong semakin 
maraknya pembukaan outlet gerai baru hypermarket dan minimarket. 
Misalnya, peritel asing hypermarket, Carrefour dalam waktu singkat 
telah berhasil mengepung potensi pasar ritel di Jakarta dan kota-kota 
besar lainnya, dengan kepemilikan gerai hingga akhir tahun 2008 
sebanyak 70 unit.

 Begitu juga konsolidasi Hero Supermarket yang mengarah ke 
hypermarket setelah supermarketnya belakangan cenderung 
menurun, cukup membuahkan hasil. Dari gerai pertama 
hypermarketnya yang bekerjasama dengan peritel asing dari 
Malaysia tahun 2002 lalu, hypermarket Giant terus berkembang 
menjadi 17 gerai pada 2007 dan meningkat menjadi sekitar 23 
gerai pada tahun 2008. Selanjutnya peritel lokal Matahari tak mau 
menjadi penonton saja, hanya dalam waktu setahun pada 2004 
sudah membuka 4 gerai Hypermart, gerai hypermarketnya. Bahkan 
sampai akhir 2008 Hypermart sudah mencapai 39 gerai.

 Besarnya minat peritel lokal mengikuti sukses Carrefour, dikarenakan 
omzet hypermarket bisa mencapai Rp 500 juta per hari, bahkan 
beberapa gerai Carrefour pada masa peak season bisa meraih omzet 
hingga Rp 1 miliar per hari. Hal ini tentunya sangat potensial menggerus 
pasar supermarket yang polanya sama menjaring konsumen belanja 
bulanan. Begitu juga perkembangan hypermarket yang sangat pesat 
ini, karena formatnya cocok dengan karakter konsumen di Indonesia 
yang menjadikan belanja sebagai bagian dari rekreasi. Selain itu mampu 
menawarkan harga paling rendah, produk selalu fresh,  area belanja 
luas serta jumlah produknya yang sangat lengkap.9 

 Peningkatan omset yang cukup tinggi tersebut membuat Pasar 
Modern semakin menguasai pangsa omset Ritel Modern. Pada 
2004, market share omset Pasar Modern adalah 70,5% dari total 
omset Ritel Modern di Indonesia. Pada tahun 2008 telah meningkat 
menjadi 78,7%. Selain itu, jika dibandingkan terhadap total omset 
industri ritel di Indonesia (ritel modern dan ritel tradisional), pangsa 
omset Pasar Modern juga mengalami peningkatan dari 18,3% pada 
2004, menjadi 24,4% pada 2008. (tabel 2)

 Namun demikian meskipun bisnis ritel bertumbuh, peritel modern 
cenderung tetap berhati-hati untuk memilih pusat perbelanjaan. 
Pemilihan ruang ritel memperhitungkan kepadatan lalu lintas 
pengunjung, konsep pusat perbelanjaan, harga sewa, insentif yang 
ditawarkan pengembang serta fleksibilitas pembayaran, konsep 

9 http://indocashregister.com/2009/03/17/peta-persaingan-bisnis-ritel-modern-di-indonesia-2009-
mesin-kasir
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Tabel 2. Karakteristik Beberapa Jenis Ritel Modern

pusat perbelanjaan juga mengalami pergeseran dengan memadukan 
tempat belanja, bisnis, hiburan, pusat kecantikan dan gaya hidup 
sesuai kebutuhan pengunjung. 

 Mall dengan konsep yang terpadu dan dinamis akan menggiring lebih 
banyak peritel serta berpeluang menaikan harga, sebaliknya mall 
dengan konsep yang tidak berkembang akan sulit menaikkan harga.10

 Pasar modern sebenarnya adalah usaha dengan tingkat keuntungan yang 
tidak terlalu tinggi, namun bisnis ini memiliki tingkat likuiditas yang 
tinggi, karena penjualan ke konsumen dilakukan secara tunai, sementara 
pembayaran ke pemasok umumnya dilakukan secara  bertahap. 

 Untuk menjelaskan tentang karakteristik dari pasar modern, di bawah 
ini kami buatkan tabel tentang beberapa jenis-jenis ritel modern yang 
didapat dari Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan 
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, 
sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam hal pembinaan pasar 
tradisional, pengawasan pusat perbelanjaan dan toko-toko modern (lokal 
maupun asing) yang terus tumbuh dari sisi definisi dan metode penjualan.  

PASAR MODERN
(PASAR 

SWALAYAN)
DEPARTMENT 

STORE
SPECIALTY 

STORE

MALL/
SUPERMALL/

PLAZA
TRADE 
CENTRE

Definisi

Metode 
Penjualan

Sarana penjualan 
barang-barang 
kebutuhan rumah 
tangga termasuk 
kebutuhan sembilan 
bahan pokok. 

•	Dilakukan	secara	
eceran, langsung 
pada konsumen 
akhir dengan cara 
swalayan (pembeli 
mengambil sendiri 
barang dari rak-rak 
dagangan dan 
membayar di kasir). 

•	Tidak	dapat	dilaku
kan tawar-menawar 
harga barang.

Sarana penjualan 
berbagai macam 
kebutuhan sandang 
dan bukan kebutuhan 
sembilan bahan 
pokok, yang disusun 
dalam bagian yang 
terpisah-pisah dalam 
bentuk counter. 

•	Dilakukan	secara	
eceran dan 
cara pelayanan 
umumnya dibantu 
oleh pramuniaga. 

•	Tidak	dapat	
dilakukan tawar-
menawar harga 
barang.

Sarana penjualan 
yang hanya mem-
per dagangkan satu 
kelompok produk saja. 
Trend saat ini adalah 
produk elektronik dan 
bahan bangunan 
dalam skala yang 
cukup besar. 

•	Dilakukan	secara	
eceran, langsung 
pada konsumen 
akhir dengan cara 
swalayan. 

•	Tidak	dapat	
dilakukan tawar-
menawar harga 
barang.

Sarana untuk melaku-
kan perdagangan, 
rekreasi, restoran, 
dan sebagainya, yang 
terdiri dari banyak 
outlet yang terletak 
dalam bangunan / 
ruang yang menyatu. 

•	Dilakukan	secara	
eceran, langsung 
pada konsumen 
akhir, dimana outlet-
outlet didalamnya 
menerapkan baik 
metode swalayan 
maupun dibantu 
oleh pramuniaga. 

•	Tidak	dapat	dilaku
kan tawar-menawar 
harga barang.

Pusat jual beli barang 
sandang, papan, 
kebutuhan sehari-
hari, dan lain-lain 
secara grosiran 
dan eceran yang 
didukung oleh sarana 
yang lengkap seperti 
restoran/food court.

•	Dilakukan	secara	
eceran dan 
grosir; umumnya 
dibantu oleh 
pramuniaga. 

•	Dapat	dilakukan	
tawar-menawar 
harga barang.

Sumber: Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, Media Data

 Setelah diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada era tahun 
70an, saat terdapat 3 jenis pasar modern, sebagaimana yang terdapat 
di Peraturan Presiden No.112 Tahun 2007, yaitu; Minimarket, 
Supermarket dan Hypermarket. Berikut di bawah ini adalah tabel 
yang berisikan karakteristik pasar-pasar modern di Indonesia:

10 Herully Suherman, Head of Research Procon, Pasar Ritel Masih Bergairah, Kompas 20 April 2011. 
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Tabel 3. Karakteristik Beberapa Jenis Ritel Modern
URAIAN MINIMARKET SUPERMARKET HYPERMARKET

Barang yang dijual

Jumlah item

Jenis produk

Model penjualan

Luas lantai Usaha
(PP No. 112/2007)

Modal (diluar tanah 
dan bangunan

Maksimal 400 m2

s/d  Rp 200 juta

MinimLuas lahan parkir

4000 - 5000 m2

Rp 200 Juta -10 M

Standar

> 5000 m2

Rp 10 Milyar ke atas

Sangat luas

Berbagai macam ke butuh-
an rumah tangga termasuk 
kebutuhan sehari-hari.

Secara eceran, langsung ke 
konsumen akhir, dengan 
cara swalayan.

Didukung secara eceran, 
langsung pada konsumen 
akhir dengan cara swalayan

Dilakukan secara eceran, 
langsung pada konsumen 
akhir dengan cara swalayan

< 5000 item

- Makanan kemasan
- Barang-barang Higienis 

poko

- Makanan
- Barang-barang rumah 

tangga

- Makanan
- Barang-barang rumah tangga
- Elektronik
- Busana / pakaian
- Alat olahraga

5000 - 25000 item > 25000 item

Berbagai macam ke butuh-
an rumah tangga termasuk 
kebutuhan sehari-hari.

Berbagai macam ke butuh-
an rumah tangga termasuk 
kebutuhan sehari-hari.

Sumber: Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Daniel Suryadarma  
et all (Dampak Supermarket terhadap Pasar & Pedagang Ritel Tradisional di daerah perkotaan di Indonesia

 Perbedaan yang utama dari tiga karakteristik pasar modern 
sebagaimana termuat dalam tabel 3 diatas adalah luas lahan 
usaha dan jumlah item  atau jenis barang yang diperdagangkan. 
Sementara mengikuti perbedaan pokok tersebut modal usaha juga 
mencerminkan tingkat kebutuhan usaha. 

 Menurut Marina L. Pandini, pengamat Perbankan dan Ekonomi, dalam 
Potret Bisnis Ritel di Indonesia: Pasar Modern, yang datanya didapat 
dan diolah dari Media Data di tahun 2009, terdapat 2 (dua) pemain 
besar yaitu Indomaret dan Alfamart. Indomaret merupakan pemain 
terbesar dengan omset sekitar 43,2% dari total omset minimarket di 
Indonesia. Sementara Alfamart membuntuti dengan pengumpulan 
omset sebesar Rp 7,3 triliun atau sebesar 40,8% dari total omset 
minimarket di Indonesia. Lihat tabel 4 dibawah ini:

Suasana ritel modern, aman, nyaman dan lengkap.
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 1. Indomaret 7.682 43.16%
 2. Alfamart 7.253 40,75%
 3. OMI 731 4,11%
 4. Ceriamart 426 2,39%
 5. Circle K 386 2,17%
 6. Yomart 284 1,60%
 7. Starmart 223 1,25%
 8. AM/PM 122 0,69%
 9. Markaz 102 0,57%
 10. Lainnya 591 3,32%
   TOTAL  17.800 100,00%

Tabel 4. Omset Peritel Minimarket, 2008 (Rp triliun)

Tabel 5. Omset Peritel Supermarket, 2008 (Rp triliun)

Sumber : Media Data – Februari 2009, (diolah) (Marina L.Pandin)

Sumber : Media Data – Februari 2009, (diolah) (Marina L.Pandin)

NO. GERAI OMSET (Rp  Miliar) MARKET SHARE

 1. Hero + Compact Giant 2.125 14,61%
 2. Carrefour 2.030 13,95%
 3. Superindo 1.942 13,35%
 4. Foodmart 1.773 12,19%
 5. Yogya + Griya  1.690 11,62%
 6. Ramayana 1.544 10,61%
 7. Gelael 335 2,30%
 8. Naga  229 1,57%
 9. Hari-Hari 217 1,49%
 10. Jayasera 207 1,42%
 11. Tip Top 159 1,09%
 12. Metrot 128 0,88%
 13. D’Best 112 0,77%
 14. Jamesons 80 0,55%
 15. Lainnya 1.978 13,60%
  TOTAL 14.549 100,00%

NO. SUPERMARKET OMSET (Rp Miliar) MARKET SHARE

 Indomaret juga mempunyai jaringan minimarket dengan jumlah 
gerai terbanyak, dibuntuti Alfamart. Pada tahun 2008 jumlah gerai 
jaringan Indomaret mencapai 3.116 unit atau 30,3% dari jumlah gerai 
minimarket yang ada di Indonesia, sementara jumlah gerai jaringan 
Alfamart mencapai 2.755 unit atau 26,8% dari total jumlah gerai 
minimarket di Indonesia.

 Minimarket merupakan jenis pasar modern yang agresif memperbanyak 
jumlah gerai dan menerapkan sistem franchise dalam memperbanyak 
jumlah gerai. Dua jaringan terbesar Minimarket yakni Indomaret dan 
Alfamart  juga menerapkan sistem ini. Tujuannya adalah memperbesar 
skala usaha dan memperkuat posisi tawar ke pemasok.

 Pada kelompok supermarket terdapat 6 pemain utama yakni: Hero, 
Carrefour, Superindo, Foodmart, Ramayana, dan Yogya+Griya  
Supermarket. Ke 6 jaringan ritel ini menguasai 76% dari omset 
supermarket di Indonesia (lihat Tabel 5).
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 Sementara itu di kelompok hypermarket terdapat 5 peritel dan 3 
diantaranya menguasai 88,5% pangsa omset hypermarket di Indonesia. 
Ketiga  peritel tersebut adalah; Carrefour yang menguasai 48,70%, 
Hypermart (Matahari Putra Prima) menguasai 22,08% dan Giant 
(Hero Group) menguasai 17,75%. 2 (dua) peritel Hypermarket lainya 
adalah Makro 9,52% dan Indogrosir dengan 1,95% (tabel 6).

 1. Carrefour 11.250 48,70 %
 2. Hypermart 5.100 22,08 %
 3. Giant 4.100 17,75 %
 4. Makro 2.200 9,52 %
 5. Indogrosir 450 1,95 %
  TOTAL  23.100 100,00%

Tabel 6. Omset Peritel Hypermarket, 2008 (Rp, triliun)

Sumber : Media Data – Februari 2009, (diolah) (Marina L.Pandin)

NO. HYPERMARKET OMSET (Rp  Miliar) MARKET SHARE

 Saat ini hypermarket menjadi primadona bagi peritel pasar modern, 
ini karena hypermarket dengan cepat mampu memberi kontribusi 
terbesar bagi pendapatan peritel pasar modern.

3.1.2 Strategi Pengembangan Ritel Modern 

 Untuk terus tumbuh dan berkembang sehingga  menjadi toko yang 
“Terbesar” dibutuhkan secara fisik toko yang besar dan luas untuk 
menampung produk yang sangat banyak. Nilai positif dari konsep ini 
adalah dengan banyaknya kategori produk, variasi merk dan model 
akan menjadi daya tarik dalam mendatangkan banyak pelanggan. 
Slogan “One Stop Shopping” biasa digunakan dalam konsep ini. 

 Untuk menang menggunakan konsep “Terbesar” ini peritel 
perlu memiliki salah satu konsep tambahan lainnya apakah itu 
“Termurah”, “Tercepat“ atau “Termudah”. Berusaha memberikan 
solusi yang tepat dan cepat bagi pelanggan karena banyaknya pilihan 
produk dan luasnya toko membuat pelanggan harus menyediakan 
waktu yang lebih lama dalam berbelanja.

 Menjadi yang “Termurah” janganlah dibuat sebagai pilihan utama, 
peritel yang menjual barang dengan keuntungan yang tipis haruslah 
memiliki kemampuan perencanaan dan perhitungan yang ekstra 
teliti dalam pengelolaan biaya operasional. Strategi “Termurah” 
biasanya cocok untuk pasar menengah-bawah dengan kemampuan 
belanja terbatas. Untuk menang dengan strategi ini peritel harus 
memiliki sistem dan prosedur operasi yang sangat efisien, kejelian 
dalam pemilihan dan negosiasi hebat pembelian barang.
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 Sebutan trendsetter merupakan impian setiap peritel, selalu menawarkan 
produk “Terbaru” biasa dilakukan peritel yang menjual barang-barang 
fashion, buku, musik atau elektronik dimana perubahan produk, model, 
desain dan teknologi berubah dengan sangat cepat. Pelanggan yang 
tertarik dengan barang-barang “Terbaru” biasanya tidak terpengaruh 
oleh harga yang lebih tinggi karena mereka selalu ingin menjadi orang 
yang pertama membeli atau menggunakan barang tersebut. 

 Untuk memenangkan strategi ini peritel harus bekerja keras, kreatif 
dan mengikuti perkembangan untuk mencari produk, model dan 
teknologi terbaru. Dikarenakan umur produk yang relatif pendek 
peritel harus tepat memperkirakan jumlah pembelian dan persediaan 
yang dimiliki sebelum trend berubah atau pasar dibanjiri produk 
serupa dengan harga lebih murah.

 Banyak peritel bidang jasa mengklaim bahwa mereka memberikan 
pelayanan “Tercepat”. Dengan semakin sibuknya orang bekerja, 
kemacetan yang semakin panjang dan lama menyebabkan waktu 
yang dimiliki orang untuk berbelanja semakin terbatas. Banyak 
orang rela membayar lebih mahal untuk mendapatkan layanan 
yang lebih cepat sebab bagi mereka waktu adalah uang. Untuk 
menang dalam strategi layanan “Tercepat”  hal utama yang harus 
diperhatikan adalah efisiensi proses belanja, store layout yang 
sederhana dan proses pembayaran yang cepat. Realisasi hal ini 
biasanya adalah penambahan gerai untuk lebih mendekati dan 
menjangkau pelanggan, penambah jumlah mesin kasir dan efisiensi 
proses pemesanan. Contoh dari strategi “Tercepat” yang sering kita 
temui adalah toko-toko yang semakin menjamur di area pemukiman, 
layanan drive thru, home delivery dan phone shopping.

 Konsep strategi terakhir dan tersulit adalah menjadi yang 
“Termudah”, peritel menjanjikan berbagai kemudahan dan solusi 
kebutuhan pelanggan. Kunci kemenangan strategi ini adalah 
mengkombinasikan beberapa konsep seperti “Terbesar” dan 
“Tercepat”. Peritel harus fokus pada hubungan pelanggan yang 
baik, memberikan layanan prima, menawarkan solusi dibandingkan 
potongan harga serta memberikan pengalaman berbelanja yang 
menyenangkan dan cepat.

 Akan menjadi lebih menjanjikan apabila kita mengkombinasikan 
satu atau dua konsep strategi diatas. Jangan bermimpi untuk dapat 
mewujukan kelima konsep strategi tersebut sekaligus sebelum memiliki 
kemampuan manajemen super dan biaya raksasa. Tetapi saat ini ada 
fenomena baru yang memungkinkan untuk mengkombinasikan semua 
konsep strategi bisnis ritel. Suatu format ritel baru yang sedang menjadi 
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trend dan diperkirakan akan sangat sukses dimasa yang akan datang, 
yaitu “Online Store”.

 Konsep “Online Store” adalah proses jual beli yang dilakukan di 
dunia maya dengan memanfaatkan teknologi internet. Menjadi 
“Terbesar” sangat mudah karena barang yang dijual di internet 
tidak terbatas secara fisik. Menjadi “Termurah” sangat mungkin 
karena biaya investasi dan operasi di internet lebih murah dan efisien, 
dibandingkan biaya sewa dan operasi ritel konvensional. Dengan 
teknologi multimedia yang canggih produk dapat ditampilkan dengan 
lebih menarik dan interaktif maka menjadi selalu “Terbaru” dapat 
diwujudkan. Kemudahan pelanggan dalam menemukan produk yang 
dibutuhkan, membandingkan antar produk dan merek yang satu 
dengan yang lain menjadi lebih mudah, pembayaran yang tepat, cepat 
dan non tunai memungkin kita menjadi yang “Tercepat”. Solusi selalu 
menjadi hal yang dicari pelanggan, dengan teknologi komputer saat 
ini semua pertanyaan pelanggan dapat disediakan dalam database 
pengetahuan (knowledge base), informasi mengenai produk dapat 
ditampilkan sangat rinci dan interaktif sehingga semua hal ini akan 
memberikan pengalaman berbelanja yang berbeda, menyenangkan 
dan “Termudah” bagi pelanggan.

 Dengan pemilihan format dan konsep strategi yang tepat, efisiensi 
operasi, kepuasan pelanggan dan kemampuan menganalisa penjualan, 
pembelian, persediaan dan perilaku pelanggan secara benar maka 
piala kemenangan menjadi milik Anda. Online store mungkin menjadi 
alternatif pengembangan usaha ritel.12

 
3.1.3 Peran Pemasok Domestik

 Pertumbuhan peritel modern yang telah diurai diatas dengan strategi 
yang diterapkan baik secara langsung maupun tidak langsung tidak bisa 
dihindari dari adanya peran pemasok selaku mitra usaha. Baik dalam 
skala kecil yang berasal dari UKM maupun dari perusahaan besar, yang 
tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya 
ritel-ritel modern seperti minimarket, supermarket, hypermarket 
dengan kekuatan modal, dan manajemen yang diterapkan, meski 
dalam prakteknya manajemen ritel modern terkadang bertentangan 
dengan prinsip manajemen dari para pemasok (principal). 

 Dengan tingkat persaingan seperti sekarang ini, retail modern lebih 
menuntut pemasok untuk memindahkan alokasi biaya pemasaran 
dan distribusi mereka kepada pos yang berdampak langsung 
terhadap tingkat harga di rak-rak toko. Sebaliknya para pemasok 

12 http//www.ritelmarketing.com/memenangkan persaingan di bisnis ritel 
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sangat keberatan jika mereka harus mengurangi biaya pemasaran 
untuk dialokasikan kepada promosi langsung (harga ditingkat 
toko). Promosi langsung di tingkat toko atau pemberian diskon 
kepada toko dinilai kurang berdampak terhadap peningkatan dan 
pembentukan brand image maupun awareness merek mereka di pasar. 
Tekanan dari retailer untuk meningkatkan merchandise revenue 
mengakibatkan para pemasok berpikir secara ekstra keras bagaimana 
mempertahankan tingkat margin yang selama ini diperoleh.13

 Di sisi lain atas nama Pemerintah, Menteri Perdagangan Mari Elka 
Pangestu meminta para pengusaha ritel modern  untuk meningkatkan 
persentase pemasok dari kalangan Usaha Kecil Menengah (UKM) 
yang saat ini mencakup 30 persen dari sekitar 40.000 pemasok. 
Pihaknya juga berjanji mendorong peningkatan mutu produk dan 
kemasan produk UKM serta “branding” produk UKM agar layak 
masuk jaringan ritel modern. Mendag mengungkapkan saat ini ada 
sekitar 10.000 outlet anggota Aprindo dengan 40.000-an pemasok. 
Dari jumlah itu kurang lebih 30 persen bersumber dari UKM. 
“Tentunya target kita meningkatkan persentase pemasok dari UKM. 
Pemerintah menargetkan jumlah pemasok UKM bisa bertambah 
lima sampai sepuluh persen dari jumlah yang ada saat ini untuk 
memasok produk-produknya ke ritel modern seperti Hypermart 
dan Carrefour,’’ katanya di Jakarta.14

 Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Retail Modern 
Indonesia (AP3MI), Ir Susanto, MM., mengatakan, sebagian besar 
pemasok barang dan produsen tidak lagi bisa berharap memperoleh 
bagi hasil dan keuntungan dari pasar modern atau hypermarket 
melainkan hanya mementingkan upaya promosi semata.

 Dengan trading term atau syarat perdagangan yang menguntungkan 
satu pihak, berat bagi kami untuk mendapat untung dari hasil 
memasok barang di pasar modern,” kata Susanto, di Jakarta.

 Ia mengatakan, sebagian besar pemasok retail modern saat ini 
bertahan menyuplai barang ke supermarket besar hanya dengan 
satu tujuan yaitu promosi produk.15

3.1.4	 Program	OVOP	(Pemasok)

 Salah satu program yang tengah diluncurkan dan diandalkan karena 
mempunyai pengaruh yang cukup baik adalah program OVOP yang 

13 Muharram,  http/www.smfranchise.com
14 (http/www.suara merdeka.com ) 29. Desember 2009. Industri Ritel Diminta Tingkatkan Pemasok UKM.
15 http/www.indocashregister.com. posting 30 maret 2008 AP3MI: Pemasok Tak Mungkin Untung dari 

‘Hipermarket’ @ Mesin Kasir.
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diterapkan oleh Kementerian UKM & Koperasi, karena adanya 
kemajuan tingkat masyarakat dan daerah dengan berbasiskan pada 
keunggulan produk daerah yang bisa menerobos pasar lokal maupun 
international melalui jaringan langsung maupun tidak langsung 
melalui kerjasama dengan peritel modern asing yang memiliki 
jaringan luas dan modal berkecukupan, sebagaimana yang pernah 
dilakukan FAMA terhadap peritel modern asing di Malaysia dalam 
bekerja sama memasarkan produk-produk dalam negeri dengan 
berbasis produk unggulan yang dihasilkan oleh masing-masing 
daerah.

 FAMA di Malaysia merupakan lembaga resmi pemerintah yang 
membantu layanan bantuan dukungan pemasaran untuk petani 
lokal dan UKM guna mempromosikan makanan lokal dan produk 
pertanian, baik di pasar domestik dan internasional. Tahun 2001, 
FAMA telah berhasil memasarkan produk lokal ke 150 gerai 
hypermarket dan supermarket, 3.000 minimarket dan outlet-outlet 
sebagai agen grosir.16

 Program OVOP dikembangkan pertama kali oleh Jepang, dan kini 
sudah merambat ke-51 negara, termasuk Kanada dan Amerika 
Serikat serta beberapa negara Asia seperti Taiwan, Thailand dan 
menyusul Indonesia.

 Adapun jumlah komoditas yang sudah didata yang dinilai sangat 
potensial dikembangkan melalui OVOP sebanyak 103 jenis. Di 
antaranya adalah komoditas umum yang dikenal di seluruh dunia, 
yakni kopi. Komoditas ini berasal dari Sidikalang, Sumatera Utara, 
kopi gayo dari Aceh, kopi luwak dari Bali maupun dari Lampung.

 Selain itu masih ada potensi komoditas lainnya seperti guava atau 
jambu batu merah dari daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. 
Potensi buah itu belum dieksplorasi, karena potensi koperasi sebagai 
pengelola program, masih perlu diperkuat.

  Untuk periode 2011, katanya, setidaknya akan dikembangkan ke 
sekitar 20 hingga 30 titik di provinsi, kabupaten/kota. Sedangkan 
pada 2013, program tersebut di seluruh Indonesia, sudah bisa 
difasilitasi dan dikembangkan serta dimonitor secara berkala.17 

16 Shivee Ranjanee Kaliappan, Rokiah Alavi, Kalthom Abdullah, M.Arif Zakaullah, Spillover effects 
of foreign hypermarkets on domestic suppliers in Malaysia. International Journal of retail & 
Distribution Management Vol.37 no. 3 tahun 2009

17 http://www.bisnis.com/ekonomi/mikro-ukm/14498-kemenkop-kembangkan-ovop
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3.2 Dampak Regulasi dan Persaingan Terhadap Hubungan Ritel 
Modern dengan Pemasok Domestik
Dampak hukum persaingan (Undang-undang No. 5 Tahun 1999) dan 
juga  termasuk  peraturan-peraturan baik yang dikeluarkan oleh Presiden 
selaku kepala pemerintahan yang bertanggung jawab penuh terhadap roda 
kehidupan bangsa secara makro, maupun oleh menteri terkait di bidang 
industri perdagangan, dan juga gubernur/walikota/bupati sebagai Kepala 
Pemerintahan Daerah, telah menjadikan usaha-usaha ritel modern tumbuh 
dan berkembang. Pertumbuhan yang begitu pesat pasca krisis ekonomi 
yang terjadi di 1998, kini tampak secara nyata tumbuh dan berkembang 
di kota-kota besar dan di beberapa kota penyanggah (kota pinggiran). 
Meski ternyata juga terdapat pelanggaran terhadap peraturan-peraturan 
yang telah ada seperti di daerah DKI Jakarta. 

Menurut data Pemprov DKI, terdapat 1.868 minimarket, 425 minimarket 
berizin dan 1.443 ilegal. Sebanyak 1.443 minimarket ilegal ini disebabkan 
tak adanya izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta. Dari 1.443 ini, 
sebanyak 1.406 minimarket berjarak 500 meter lebih dari pasar tradisional 
dan 37 minimarket melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 
juncto Instruksi Gubernur Nomor 29 Tahun 2004 tentang Perpasaran Swasta.

Kemudian, dari 425 minimarket yang memiliki izin penyelenggaraan usaha 
perpasaran swasta, 409 minimarket berada di luar 500 meter dari pasar 
tradisional atau terdapat 16 minimarket masuk area terlarang. Hal ini 
berarti melanggar Instruksi Gubernur Nomor 115 Tahun 2006 yang berisi 
pemerintah tak lagi mengeluarkan izin operasional terhadap berdirinya 
minimarket.

Dari 16 minimarket bermasalah, izin delapan minimarket dikeluarkan 
sebelum Instruksi Gubernur Nomor 115 Tahun 2006. Delapan minimarket 
lainnya keluar setelah aturan itu diterapkan. Setelah diverifikasi lagi, 
tinggal 13 minimarket yang bermasalah. “Sebab, tiga lainnya berubah 
fungsi menjadi showroom.”18  

Namun dari sisi peritel modern, kebijakan dalam bentuk Peraturan-peraturan 
seperti Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2007, Permendag No. 53/2008 
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 
Toko Modern serta beberapa Perda (khususnya Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta ) Perda No. 2 Tahun 2002, dan Instruksi Gubernur No. 115 tahun 
2006  tentang Penundaan Perizinan Pendirian Minimarket di wilayah DKI 
Jakarta tersebut, dirasa menghambat perkembangan pasar modern. Beberapa 
kebijakan yang oleh peritel pasar  modern dirasakan menghambat adalah:  

18 http://megapolitan.kompas.com/read/2011/05/24/09075986/46.PNS.DKI.Tersangkut.Minimarket.Ilegal
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Tabel 7. Beberapa Regulasi Pemerintah yang Dipandang Menghambat 
Oleh Peritel Modern

Sumber: Warta ekonomi, INDEF (Dampak Ekonomi Keberadaan Hypermarket terhadap Pasar Tradisonal) Media data  

REGULASI KETETAPAN YANG DIPANDANG MENGHAMBAT ALASAN

Tingkat Nasional
Perpres No. 112 Tahun 
2007 dan Permendag 
No. 53 Tahun 2008, 
Tentang Penataan 
dan Pembinaan Pasar 
Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan & Toko 
Modern.

Tabel 8. Isu Pelanggaran yang Diduga Dilakukan Peritel Pasar Modern
HAL PENJELASAN

Beberapa peritel pasar modern seperti yang berlokasi di DKI  Jakarta, dianggap 
melanggar peraturan mengenai jarak minimum antara pasar modern dengan 
pasar tradisional.
Beberapa pemain besar ritel modern telah dilaporkan ke KPPU (Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha) Karena dianggap telah melakukan praktek monopoli pasar 
telah berlanjut ke wilayah hukum (koran Tempo 29 April 2009).
Izin usaha 5 (lima) peritel pasar modern terancam dicabut karena melanggar 
Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007. Akibat tidak menyediakan ruang 
bagi UKM dan Pedagang kaki Lima.
Beberapa peritel raksasa diisukan telah menggunakan posisi tawarnya yang kuat 
untuk menekan para pemasok kecil & menengah dalam hal pemberian discount 
(Investor Daily 15 April 2009).

Dugaan pelanggaran 
aturan zonasi (Perda No. 
2/2002)
Dugaan melakukan 
praktek monopoli pasar

Dugaan melanggar aturan 
penyediaan ruang bagi UKM 
dan Pedagang Kaki Lima
Isu menekan pemasok kecil 
& Menengah.

Tingkat Daerah (DKI 
Jakarta)
Perda DKI Jakarta No. 2 
Tahun 2002 mengenai 
jarak antara Pasar 
Tradisional yang telah 
ada sebelumnya.

Instruksi Gubernur No. 
115/2006
tentang Penundaan 
Perizinan Pendirian 
Minimarket di Wilayah 
DKI Jakarta.

•	Lokasi	ritel	modern	selain	minimarket	harus	mengacu	
pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/kabupaten 
(RTRWK) dan kota/kabupaten yg belum memiliki RTRWK 
dilarang memberikan izin pembangunan ritel modern.

•	Pendirian	ritel	modern	wajib	memperhatikan	jarak	
dengan pasar tradisional yang telah ada.

•	Trading Term yang diterapkan oleh ritel modern kepada 
pemasok harus mengikuti syarat:
- Peritel modern tidak bisa meminta Regular Discount 

jika pemasok memberlakukan harga netto yang 
dipublikasikan ke semua toko modern.

- Fixed Rebate, (potongan harga dari pemasok ke toko 
modern tanpa  dikaitkan dengan target penjualan), hanya 
dapat diberikan secara periodik 3 bulan, maksimum 1%

- Fixed Rebate (potongan harga yang diberikan oleh 
pemasok terkait target penjualan, dengan ketentuan: 
* Jika penjualan mencapai 100% dari target, 

mendapat potongan harga maksimal 1%.
* Jika penjualan mencapai 101% - 115%, maka 

kelebihannya mendapat discount maksimal 5%.
*  Jika Penjualan >115% target, maka kelebihannya 

mendapat discount maksimal 10%.

Dipandang meng-
hambat karena: 
-  Membatasi lokasi 

pendirian peritel 
modern.

- Membuat hubungan 
bisnis antara peritel 
modern dengan 
pemasoknya tidak 
fleksibel karena 
menetapkan secara 
spesifik trading term.

Peraturan-peraturan 
dan  regulasi ini 
dipandang sangat 
membatasi ruang 
gerak peritel Pasar 
Modern.

Peraturan ini 
dipandang sangat 
membatasi ruang 
gerak peritel pasar 
modern.

- Jarak antara peritel modern seluas 100-200 m2 dengan 
pasar tradisional minimal 0,5 km.

- Jarak antara peritel modern seluas 200-1000 m2 dengan 
pasar tradisional minimal 1 km.

- Jarak antara peritel modern seluas 1000-2000 m2 
dengan pasar tradisional minimal 1,5 km.

- Jarak antara peritel modern seluas 2000-4000 m2 
dengan pasar tradisional minimal 2 km.

•	Izin	usaha	ritel	modern	seluas	>5000m2 diberikan 
hanya jika berada di gedung pusat perbelanjaan.

•	Izin	usaha	ritel	modern	yang	berlokasi	di	gedung	
tersendiri (stand alone) tidak akan diperpanjang

Selain itu itu juga pasar modern menghadapi tantangan berupa dugaan 
pelanggaran-pelanggaran yang diantaranya terangkum pada tabel 8 di bawah ini:

Sumber: Marina L.Pandin. Potret Bisnis Ritel di Indonesia: Pasar Modern. Economic Review, No.215. Maret 2009
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Berdasarkan pengalaman dari beberapa negara asing seperti Chile, China, 
Jepang,  Brazil, Republik Korea,Thailand, Taiwan, Meksiko, dan lain lain, 
secara umum menunjukkan bahwa kehadiran peritel modern pada akhirnya 
akan mengubah fungsi dan perilaku setiap anggota dalam saluran distribusi 
yang mencakup konsumen, pengecer, dan pemasok, sebagai fokus penelitian 
ini adalah dampak terhadap pemasok domestik, diyakini bahwa kehadiran 
perusahaan-perusahaan ritel multinasional tidak hanya mengubah struktur 
sektor ritel dan lingkungan yang kompetitif di negara tuan rumah tetapi 
juga memberikan dampak yang signifikan pada negeri pemasok dan rantai 
pasokan melalui produk lokal yang menjadi sumber kegiatan.19

Ada berbagai manfaat lain yang diperoleh pemasok domestik dalam 
hubungan mereka dengan peritel modern. Pemasok domestik dan petani 
dipaksa untuk meningkatkan kualitas produk dan keselamatan mereka 
ketika mereka berusaha untuk memenuhi standar dan persyaratan yang 
ditetapkan oleh peritel modern.20 Akhirnya konvergensi antara standar 
nasional dan internasional terwujud dan ini memfasilitasi pemasok lokal 
untuk mencapai daya saing  internasional dan mencapai bagian lebih besar 
dari perdagangan global, mereka disini belajar tentang sistem pengadaan, 
penyimpanan yang sesuai, dan sistem akuntansi dan sebagainya, Namun 
penting untuk dicatat bahwa ada kemungkinan pemasok di dalam negeri 
menghadapi ancaman yang didorong keluar dari pasar karena praktek 
diskriminasi usaha ritel modern dan daya beli dominan, kemungkinan 
lain juga adalah pemasok akan dipindahkan jika mereka tidak dapat 
mencapai standar kualitas yang ketat dan persyaratan yang ditetapkan 
oleh peritel modern.21

Secara keseluruhan, masuknya  peritel modern akan mengerahkan baik 
dampak positif dan negatif pada pemasok domestik atau yang kami 
sebutkan sebagai hubungan harmonis dan disharmonis, di sisi positif, 
hubungan bisnis dengan peritel modern  akhirnya bisa mengarah pada 
perkembangan perusahaan domestik dalam hal kualitas produk, kapasitas 
produksi, peningkatan volume penjualan, pengembangan produk baru, 
dan akses ke pasar internasional. 

Di sisi negatif, standar yang ketat dan persyaratan yang diberlakukan 
oleh peritel modern perlu lebih banyak dana untuk investasi dalam 
proses produksi yang lebih baik yang pada gilirannya akan meningkatkan 
biaya operasi pemasok, bahkan situasi jauh lebih buruk bagi petani kecil 

19 Shivee Ranjanee Kaliappan, Rokiah Alavi, Kalthom Abdullah, M.Arif Zakaullah, Spillover effects 
of foreign hypermarkets on domestic suppliers in Malaysia. International Journal of retail & 
Distribution Management Volume 37 No. 3 tahun 2009.

20 Reardon And Bardegue’JA (2002) ”the retail-led transformation of agrifood systems and its 
implications for development  policy” available at: www.rimisp.org/getdoc.php?docid=6432

21 ibid.
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yang tidak memiliki sumber daya keuangan untuk melakukan perbaikan 
produk sesuai dengan keinginan peritel asing modern.

Meski keakuratan data penelitian yang mendukung klaim-klaim diatas 
dari sebuah hubungan, apakah kehadiran perusahaan-perusahaan ritel 
multinasional akan memberikan kontribusi pada pengembangan usaha 
dalam negeri, belum diketahui seberapa jauh hubungan antara peritel 
modern asing dengan pemasok, namun secara gamblang pertumbuhan 
peritel modern dan pemasok menunjukkan kearah yang simultan, bahwa 
pemasok juga nampak tumbuh sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya 
peritel modern, baik yang dikelola asing ataupun pengusaha lokal.  

 

3.2.1 Syarat Perdagangan/Trading Terms yang Diberlakukan Ritel Besar

 Dalam Perpres No.112/2007, telah diatur syarat-syarat dalam 
perjanjian kerjasama antara pemasok dan toko modern/pengelola 
jaringan minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-
produk yang diperdagangkan dalam toko modern yang bersangkutan. 
Trading Terms yang berlaku sebelum lahirnya Perpres No. 112/2007 
tersebut berbeda nomenclature, jumlah dan besaran biaya.

 Penerapan syarat perdagangan berbeda-beda tergantung pada 
format ritel modern dan kelompoknya. Jika syarat perdagangan 
tersebut diklasifikasikan, terdapat tiga kategori besar yaitu biaya 
administrasi yang meliputi listing fee, penalty keterlambatan kirim, 
penalty service level, A&P lightbox Encapped, B2B E-Commerce, 
Damage Goods Allow, DC Allowance Returnable, Distribution 
Fee, Remodelling Store, SPG/SPM Replenishment Program, 
Supplier Changing, Target Purchase, Volume Incentive, Common 
Assortment Cost; kategori yang kedua adalah discount (potongan) 
yang meliputi: lebaran discount, in new item discount, opening 
store discount, promotion discount, anniversary discount, reguler 
discount, seasonal discount, unconditional rebate, conditional 
rebate, fixed rebate, promotion rebate; kategori ketiga promosi 
yang meliputi in store promo, mailer, opening contribution, in 
store marketing, anniversary sponsorship dan promotion fund. 
Pemberlakuan syarat perdagangan dianggap memberatkan karena 
tidak seluruhnya berhubungan dengan penjualan dan cenderung 
lebih menguntungkan ritel modern.  

 Persyaratan perdagangan (trading term) yang diterapkan dan 
dipaksakan karena kuatnya posisi ritel modern terhadap pemasok 
domestik telah menciptakan kondisi yang tidak harmonis diantara 
mereka, kekuatan peritel modern yang full power dan persaingan 
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sesama pemasok yang cukup tinggi telah membuat situasi menjadi 
tidak ada pilihan kecuali mengikuti dan memenuhi persyaratan 
perdagangan yang seluruh draftnya dibuat dan diajukan oleh peritel 
modern sebagaimana listing fee yang telah diterangkan diatas.   

 Kasus Carrefour misalnya, merupakan wujud dari penerapan 
trading terms yang dianggap sebagai suatu pelanggaran Undang-
undang anti monopoli, dengan menjatuhkan denda yang mesti 
dibayar sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta 
rupiah) yang dijatuhkan KPPU.

 Bagi praktisi di industri retail sebenarnya fee-fee tersebut di atas 
merupakan praktek yang umum dilakukan oleh para retailer, 
terutama retailer dengan manajemen yang modern. Biaya-biaya yang 
harus dibayarkan pemasok dikelompokkan ke dalam pendapatan 
retailer berupa pos pendapatan yang disebut merchandise revenue. 
Keberadaan merchandise revenue dalam sistem pasar dengan tingkat 
persaingan yang bebas dan tidak monopolistis, akan menekan 
kenaikan harga jual di tingkat eceran, sehingga menguntungkan 
bagi konsumen. Retailer seperti Carrefour mengalokasikan sebagian 
dari merchandise revenue ini ke dalam subsudi harga jual agar 
barang di tokonya lebih murah dari kompetitor. Semakin sengit 
persaingan akan semakin besar upaya dari para retailer modern 
untuk meningkatkan pendapatan dari merchandise revenue, 
tujuannya sangat jelas, menjual dengan harga murah tetapi tetap 
untung.22

 Dalam Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1997 tentang Kemitraan, 
dinyatakan bahwa, kemitraan adalah usaha kerja sama antara 
usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar 
disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan 
atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, 
saling memperkuat dan saling menguntungkan.

 Terwujudnya kemitraan yang kokoh terutama antara usaha besar 
dan usaha menengah dengan usaha kecil, akan lebih memberdayakan 
usaha kecil sehingga dapat tumbuh dan berkembang, semakin kuat 
dalam memantapkan struktur perekonomian nasional yang semakin 
seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi serta meningkatkan 
kemandirian dan daya saing perekonomian nasional.23

22 http//www/smfranchise.com, Dampak UU No. 5/1999 terhadap Strategi Persaingan Usaha 
Retail Di Indonesia.

23 Lukman Muslimin dan Yati Nuryati, Kajian Kemitraan Usaha Perdagangan antara Ritel Modern 
dengan Pemasok, Buletin Ilmiah, Penelitian dan Pengembangan Perdagangan.
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Bab IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
INDUSTRI ritel atau yang disebut juga bisnis eceran merupakan bisnis yang 
tidak lesu ditengah tengah krisis yang melanda bangsa ini. Pertumbuhan 
ritel modern semakin pesat dan agresif, sepanjang tahun 2010 ditaksir 
mencapai 12%, dan ditahun 2011 ini, kinerjanya bakal semakin cerah, dan 
diperkirakan akan tumbuh berkisar antara 13-15%. Hal ini berhubungan 
dengan pasar Indonesia yang sangat potensial serta adanya pertumbuhan 
ekonomi. Pertumbuhan ritel modern biasanya berlangsung di kota-kota 
besar meski tetap ada kemungkinan masuk ke daerah.

Kebijakan publik yang berhubungan dengan sektor distribusi jasa, dimana 
kehadiran peritel modern cenderung mengalami peningkatan sejak 
keran pertama kali dibuka dalam bentuk Peraturan Presiden No. 112 
Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Pembelanjaan, serta Toko Modern (biasa disebut Perpres Pasar Modern). 
Di dalam peraturan ini diatur 6 (enam) pokok masalah, yakni; Definisi, 
Zonasi, Kemitraan, Syarat Perdagangan (Trading Term), Kelembagaan 
Pengawas, dan Sanksi, Soal Zonasi atau tata letak kewenangannya 
dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah (bupati/walikota atau gubernur 
untuk Pemprov DKI Jakarta).

Secara keseluruhan, masuknya peritel modern akan mengerahkan baik 
dampak positif dan negatif pada pemasok domestik atau yang kami 
sebutkan sebagai hubungan harmonis dan disharmonis. Di sisi positif, 
hubungan bisnis dengan peritel modern, pemasok domestik dapat 
memahami tentang hal kualitas produk, informasi hubungan, bantuan 
dengan manajemen persediaan, dukungan teknis dan jaminan mutu dan 
sistem pengadaan, peningkatan volume penjualan, pengembangan produk 
baru, dan akses ke pasar internasional. 
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Di sisi negatif, standar yang ketat dan persyaratan perdagangan (trading 
terms) yang diberlakukan oleh peritel modern perlu lebih banyak dana 
untuk investasi dalam proses produksi yang lebih baik yang pada 
gilirannya akan meningkatkan biaya operasi pemasok, pengenaan syarat 
perdagangan sebenarnya juga pelanggaran terhadap Perpres No. 112/2007 
yang memberikan penekanan pada Kemitraan, yang jauh sebelumnya 
pemerintah telah mengeluarkan PP No. 44 Tahun 1997.   

Persyaratan perdagangan (trading term) yang diterapkan dan dipaksakan 
karena kuatnya posisi ritel modern terhadap pemasok domestik telah 
menciptakan kondisi yang tidak harmonis diantara mereka. Kekuatan 
peritel modern yang full power dan persaingan sesama pemasok yang 
cukup tinggi telah membuat situasi menjadi tidak ada pilihan kecuali 
mengikuti dan memenuhi persyaratan perdagangan yang seluruh draftnya 
dibuat dan diajukan oleh peritel modern sebagaimana listing fee yang 
telah diterangkan di atas.

Di sisi lain para peritel juga menilai bahwa Perpres 112 tahun 2007 dan 
Permendag 53 Tahun 2008 dipandang menghambat karena: membatasi 
lokasi pendirian peritel modern, dan membuat hubungan bisnis antara 
peritel modern dengan pemasoknya tidak fleksibel karena menetapkan secara 
spesifik trading term. Begitu pula dengan Perda No. 2 tahun 2002 dan Ingub 
No. 115 Tahun 2006, dinilai sangat membatasi ruang gerak peritel modern.   

Meski mengalami pertumbuhan yang sangat baik dalam 5 tahun terakhir, 
namun kedepannya, industri ritel modern ini menghadapi tantangan 
yang cukup besar seperti potensi penurunan laju pertumbuhan akibat 
krisis global, dan juga regulasi yang oleh peritel pasar modern dipandang 
kurang bersahabat bagi mereka, selain itu pasar modern juga menghadapi 
isu-isu sosial seperti pelanggaran terhadap aturan zonasi, dan praktek 
monopoli pasar. 

Disamping pengaturan pembagian tugas pekerjaan yang masih belum 
efektif diantara pihak-pihak yang terkait dalam hal pemerintah melalui 
Kementerian Perdagangan, dan Kementrian Koperasi & UKM belum 
sejalan dengan Pemerintah Daerah (Gubernur DKI Jakarta), belum ada 
sinkronisasi, hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran yang terjadi 
seperti banyaknya minimarket yang berdiri tanpa izin dan melanggar 
ketentuan zonasi serta waktu operasional.

4.2 Saran-saran
Dari uraian kesimpulan tersebut diatas, dan penjelasan-penjelasan 
sebelumnya dalam tulisan penelitian ini, dapat kami sarankan hal-hal 
sebagai berikut:
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1. Bahwa pertumbuhan ritel modern akan terus berkelanjutan, sejalan 
dengan pertumbuhan masyarakat, bangsa dan negara, oleh karena itu 
perlu terus dibina dan diawasi sehingga pertumbuhan industri ritel 
dapat terjaga dalam pengertian pendirian dan perkembangan pasar 
ritel modern tidak melanggar peraturan yang sudah ada.  

2. Perlu ditingkatkan dari sebuah Peraturan Presiden  menjadi Undang-
undang yang memiliki kekuatan yang lebih kuat dan sanksi yang lebih 
tegas, untuk mengatur yang lebih jelas lagi tentang persoalan zonasi, 
serta hubungan antara pemasok  dan peritel modern, mengingat masih 
belum memadainya Perpres No.112/2007 dan Permendag No. 53/2008.  

3. Pemerintah perlu lebih banyak melakukan terobosan dalam hal-hal 
peningkatan peran pemasok, baik dari sisi peningkatan  porsi persentase 
pemasok UKM, mutu produk kemasan produk dan branding produk 
yang dapat diterima peritel modern.

4. Mengembangkan program one village one product (OVOP) yang 
dijalankan oleh Kementerian Koperasi & UKM, dengan pemberian 
binaan, dana pengembangan, konsultasi  dan kemandirian. Dan  
melakukan kerjasama dengan peritel modern yang memiliki jaringan 
pemasaran luas di wilayah asal peritel modern, dan negara-negara 
yang menjadi pangsa pasarnya.

5. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementerian 
Koperasi & UKM bersama dengan Pemerintah Daerah (Gubernur 
DKI Jakarta) untuk merumuskan kembali langkah-langkah konkret 
tentang pembinaan, pengawasan dan perizinan terhadap ritel modern, 
dan pengembangan UKM  dalam konteks kemitraan.
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PROGRAM LENIENCY
DALAM MENGUNGKAP KARTEL

MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA

A. Larangan Kartel dalam UU Anti Monopoli
KARTEL merupakan salah satu bentuk Perjanjian yang Dilarang dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  Jenis perjanjian ini sering terjadi dalam 
kegiatan usaha, yang ditentukan oleh pelaku usaha di bidang tertentu, dengan 
tujuan utama mencari keuntungan secara mudah dan maksimal, sehingga 
mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Bentuk kartel sudah dikenal di Eropa pada abad pertengahan, beberapa penulis 
bahkan menemukan praktik kartel pada zaman Romawi sekitar 3000 tahun 
lalu. Sementara itu, di zaman modern, kartel digunakan dengan intensif oleh 
industri Jerman menjelang Perang Dunia I. Pada masa itu, industri Jerman 
yang berambisi menguasai pasar dunia, membentuk kartel, dan pemerintah 
memberi proteksi cukup ketat dari pesaing importir.1 Di pasar domestik, 
kartel ini memperoleh keuntungan sangat tinggi melebihi harga wajar. Tapi 
keuntungan yang besar ini tidak hanya dinikmati oleh konglomeratnya, 
melainkan digunakan untuk memberi subsidi terhadap ekspor. Tidak heran 
bila masa itu mereka sanggup menjual di luar negeri dengan ”harga banting”, 
karena harga jual mereka lebih murah, maka industri Jerman lebih diminati dan 
dapat menguasai pasaran di luar negeri. Pemerintah Sekutu, yang memerintah 
Jerman setelah negeri ini kalah dalam Perang Dunia II, melarang kartel. 
Namun, kartel yang bisnisnya untuk ekspor masih tetap dipertahankan.

Dalam mengatasi masalah kartel, setiap negara memiliki kewenangan 
eksklusif untuk menyusun legislasi mereka masing-masing. Atas dasar ini bisa 
dipahami kalau ditemukan ketentuan persaingan usaha yang berbeda dari satu 
negara ke negara lain. Salah satu diantaranya adalah penerapan pendekatan 
hukum terhadap kartel. Hampir semua negara menghukum kartel secara 
per se illegal.2 Hal ini karena kartel dapat mengubah struktur pasar menjadi 

1 Gatra–Kolongmerat & Mendag (On-line), tersedia di http://www.hamline.edu/apakabar/
basisdata  /1995/07/12/0009.html (28 September 2007)

2 A.M.Tri Anggraini, Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat Per se illegal atau 
Rule of Reason, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) h. 212.
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monopolistik,3 dan hampir dipastikan berdampak merugikan persaingan.

Suatu kegiatan dapat disebut per se illegal apabila praktik bisnis pelaku 
usaha secara tegas dan mutlak dilarang, sehingga tidak tersedia ruang untuk 
melakukan pembenaran atas praktik bisnis tersebut.4 Namun ketentuan 
kartel dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan 
bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan para pesaingnya 
untuk mempengaruhi harga ”hanya jika” perjanjian tersebut dapat 
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak 
sehat. Ketentuan ini memaksa pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) untuk menggunakan pendekatan rule of reason dalam menganalisis 
kartel, sehingga membutuhkan penyelidikan yang mendalam.

Berbeda halnya dengan larangan Penetapan Harga (Pasal 5) yang menggunakan 
pendekatan per se illegal, padahal sesungguhnya Perjanjian Penetapan Harga 
termasuk kategori kartel.5 Para pengusaha sejenis dapat mengadakan kesepakatan 
untuk menyatukan perilakunya sedemikian rupa, sehingga mereka terhadap 
konsumen berhadapan sebagai satu kesatuan, yang dampaknya adalah seperti 
memegang monopoli. Hal yang demikian disebut “kartel ofensif”. Pengaturan 
persaingan juga bisa diadakan untuk menghindarkan diri dari cara-cara bersaing 
yang sudah menjurus pada penghancuran diri sendiri, karena sudah menjurus 
pada perang harga dengan harga yang lebih rendah daripada harga pokoknya. 
Persaingan seperti ini sudah menjurus pada cut throat competition. Dalam 
keadaan demikian, semua perusahaan akan merugi, dan akhirnya bangkrut. 
Kalau pengaturan persaingan antar perusahaan sejenis dimaksudkan untuk 
menghindarkan diri dari keadaan yang demikian, namanya adalah “kartel 
defensif”. Dalam kartel defensif, pemerintah justru memberikan kekuatan 
hukum, sehingga yang tidak ikut di dalam kesepakatan dipaksa oleh kekuatan 
undang-undang untuk ikut mematuhi kesepakatan mereka.6 

Dalam keadaan perekonomian yang sedang baik, kartel akan mudah 
terbentuk, sedangkan kartel akan mudah terjadi perpecahan apabila 
keadaan perekonomian sedang mengalami resesi; atau dengan perkataan 
lain, akan timbul masalah dalam kartel apabila terjadi kelebihan produksi 
secara nasional. Selain itu, kartel juga akan mudah terbentuk apabila 
barang yang diperdagangkan adalah barang massal sejenis dengan struktur 
pasar yang dipertahankan.7

Kartel dirancang untuk memastikan laba lebih tinggi bagi pelaku usaha peserta 
daripada laba yang akan dimungkinkan dalam kondisi bersaing. Kartel jarang 

3 Bambang P Adiwiyoto, Op. Cit., h. 125
4 Ibid., h 127.
5 A.M.Tri Anggraini, Op. Cit., h. 210 - 211
6 Kwik Kian Gie, Konsep dan Program PDI Dalam Bidang Ekonomi (On-Line), http://www.hamline.

edu/apakabar/basisdata/1999/03/10/0011.html  (17 Oktober 2007)
7 Bambang P Adiwiyoto, Op.Cit., h. 125.
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berfungsi sama efisien, sama tepat atau sama bertanggung jawab sebagaimana 
pelaku usaha tunggal monopoli, akan tetapi masih dapat menghasilkan 
“pengembalian monopoli” yang mendistorsi pembagian penghasilan 
masyarakat, dan dengan demikian menghambat persaingan dengan fungsi 
kendalinya.8 Bahaya kartel atau pengaturan sejenis kartel ialah bahwa mereka 
mendistorsi perdagangan dan menciptakan ketidakefisienan masyarakat. 
Kartel dapat dengan sengaja menciptakan kurangnya pasokan produk tertentu, 
dengan akibat sejumlah konsumen tidak dapat memperoleh produk tersebut, 
sedangkan konsumen lain membayar harga yang dinaikkan, atau harga 
monopoli. Selanjutnya, pelaku usaha monopoli dan kartel mempertahankan 
kekuasaan pasarnya dengan menghambat masuknya pelaku usaha baru ke 
dalam pasar.9 Walaupun secara potensial tidak lebih stabil daripada monopoli, 
mereka berpotensi untuk menghasilkan keuntungan (sebagai pelaku usaha) 
monopoli yang terlibat dalam penetapan harga, dan pembagian wilayah pasar.10

Dalam skala bisnis internasional, baik praktik monopoli maupun kartel 
telah menimbulkan dampak yang secara tidak langsung merugikan dunia 
usaha nasional. Sangat sulit mengharapkan dunia usaha Indonesia menjadi 
salah satu pemain utama, karena praktik monopoli maupun perjanjian 
kartel di pasar dalam negeri telah membuat perusahaan-perusahaan 
tersebut dengan mudah menikmati keuntungan besar berkat adanya fasilitas 
pemerintah, sehingga mereka cenderung mengabaikan daya saing di pasar 
internasional.11 Tidak dapat dipungkiri, bahwa salah satu elemen terpenting 
dalam terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat sangat bergantung 
pada efektivitas penerapan nilai-nilai atau prinsip pengelolaan perusahaan 
yang baik di dalam sebuah perusahaan.12 

Dalam praktik bisnis di Indonesia, kartel justru seringkali terjadi dalam 
perkumpulan atau asosiasi dagang, yang bahkan difasilitasi oleh pemerintah. 
Asosiasi-asosiasi tersebut melakukan pertemuan rutin secara bulanan, 
kuartalan, atau semesteran guna membahas perkembangan bisnis antar 
perusahaan sejenis. Namun tidak jarang melakukan pertukaran informasi 
yang berakhir pada kesepakatan penentuan harga, jumlah pasokan, dan 
pembagian wilayah pemasaran, yang melanggar persaingan sehat. Kesepakatan 
tersebut pada umumnya dilakukan secara tertutup atau diam-diam, sehingga 
seringkali KPPU menghadapi kesulitan dalam mengungkap dan membuktikan 
adanya kartel. Apalagi, KPPU tidak memiliki  kewenangan untuk melakukan 
penggeledahan atau penyitaan dokumen terkait kesepakatan tersebut. 

8 Luis Tineo, Maria Coppola, “Kebijakan mengenai Persaingan dan Pertumbuhan Ekonomi 
Indonesia:Laporan tentang Masalah-Masalah dan Pilihan-Pilihan”, (On-Line), tersedia di http://
lnweb18.worldbank.org/eap/eap.nsf/2c4ea74c4d42fe8d8568b60074 (30 September 2007).

9 ibid. h 8
10 ibid
11 A.M.Tri Anggraini, Op.Cit., h. 41
12 M. Doddy Kusadrianto.,Op.Cit.
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Sehubungan dengan kesulitan mengungkap kartel, banyak negara 
memberlakukan strategi mendapatkan pengakuan dari perusahaan yang 
menjadi anggota kartel. Strategi ini terbukti di beberapa negara menunjukkan 
keberhasilan dan efektivitas dalam pembuktian atas kartel, seperti Amerika 
Serikat, Uni Eropa, Jepang dan Korea.    

B. Penerapan Program Leniency di Beberapa Negara
Program leniency dipandang sebagai cara dan sumber penting dalam rangka 
pembuktian kartel, yaitu mendapatkan bukti langsung tentang adanya 
kartel. Pada prinsipnya, terdapat dua (2) strategi untuk mendapatkan 
pengakuan, yang pertama dari perusahaan yang menjadi anggota kartel 
(corporate leniency), dan kedua adalah pengakuan agen dari perusahaan 
yang menjadi anggota kartel. Berkaitan dengan program leniency korporasi, 
pada hakekatnya terdapat kriteria yang harus diperhatikan, yakni pertama 
adalah kriteria untuk diterima dalam program leniency, kedua sejauh 
manakah denda dihapuskan ketika leniency diberikan.13

Program leniency Amerika Serikat yang pertama diadopsi pada tahun 1978, 
kemudian diubah secara substansial pada tahun 1993, yang terdiri dari dua 
bagian. Bagian A berlaku apabila pada saat pengajuan permohonan, Divisi 
Antitrust tidak mengetahui sebelumnya tentang adanya kolusi. Leniency 
yang diberikan berdasarkan bagian A bersifat otomatis dan penuh. Ini 
berarti bahwa semua denda perusahaan dan perseorangan yang seharusnya 
dibebankan akan dikesampingkan atau dihilangkan. Namun demikian, 
perusahaan tetap bertanggung jawab atas ganti rugi kepada konsumen. 
Apabila perusahaan dinyatakan bersalah, pengadilan wajib menentukan ganti 
rugi 3 (tiga) kali lipat. Pada praktiknya, sebagian besar kasus diselesaikan 
di luar Pengadilan dengan membayar ganti rugi tunggal.14 Ganti rugi privat 
dan publik di Amerika Serikat dalam kasus-kasus internasional sejak tahun 
1991 hanya sebesar 115% dari kerugian sesungguhnya. Pada awalnya, 
denda yang dikenakan oleh pemerintah lebih kecil dibandingkan dengan 
denda yang dikenakan setelah Federal Sentencing Guidelines yang direvisi 
tahun 1991. Kemudian pada tahun 2004 dikeluarkan Antitrust Criminal 
Penalty Enforcement and Reform Act of 2004 yang memperluas leniency 
dengan menentukan bahwa perusahaan hanya bertanggung jawab atas ganti 
rugi tunggal daripada ganti rugi tiga kali lipat (treble damages). Sedangkan 
anggota kartel yang tidak menerima leniency harus membayar ganti rugi 2 
(dua) kali lipat untuk perusahaan yang menerima leniency. 

13 Joseph E. Harrington, Jr., “Corporate Leniency Programs and the Role of the Antitrust Authority 
in Detecting Collusion”, 31 Januari 2006, http://www.econ.jhu.edu/People/Harrington/Tokyo.
pdf., diakses pada tanggal 28 Juni 2011. 

14 Lande… 
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Berdasarkan bagian B dari program leniency perusahaan, leniency penuh 
masih dapat diberikan setelah investigasi telah dimulai, apabila Divisi Antitrust 
Amerika Serikat tidak memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan 
tuntutan yang diajukan oleh pemerintah. Dengan demikian, terdapat 2 (dua) 
aspek penting dari program leniency perusahaan di Amerika Serikat, pertama 
leniency dapat diperoleh baik sebelum atau sesudah investigasi. Kedua, hanya 
perusahaan pertama yang mengajukan diri yang dapat memperoleh leniency. 
Namun demikian, secara implisit leniency dapat diberikan secara sebagian 
dalam rangka pembelaan (plea bargaining). 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada pokoknya terdapat perubahan 
yang signifikan atas program leniency, karena Divisi Antitrust Amerika 
Serikat telah menjadikan program tersebut lebih mudah dan menarik bagi 
perusahaan untuk mendekati dan berkerjasama dengan divisi tersebut. 
Perubahan tersebut mencakup hal-hal berikut, yakni 1) amnesti secara 
otomatis apabila belum dilakukan investigasi sebelumnya, 2) amnesti yang 
masih dapat diberikan setelah investigasi dimulai, dan 3) semua pejabat, 
direksi serta karyawan yang bekerjasama dibebaskan dari tuntutan pidana. 
Sebagai hasil dari perubahan-perubahan tersebut, program leniency menjadi 
andalan utama Divisi Antitrust Amerika Serikat dalam penuntutan terhadap 
kasus-kasus kartel internasional, dan menjadi program leniency Departemen 
Kehakiman Amerika Serikat yang paling berhasil, dan banyak dicontoh 
badan otoritas persaingan Negara lain di seluruh dunia.15 

Setelah perubahan dalam program leniency perusahaan, terjadi peningkatan 
tajam dalam permohonan untuk memperoleh amnesti. Selama kebijakan yang 
lama, Divisi Antitrust Amerika Serikat menerima sekitar satu permohonan 
amnesti setiap tahunnya. Setelah kebijakan yang baru, jumlah permohonan 
melonjak menjadi lebih dari satu permohonan setiap bulannya. Dalam 
keadaan demikian, Divisi tersebut seringkali menerima permohonan baru 
hanya dalam hitungan beberapa hari, dan kadang-kadang dalam jangka 
waktu kurang dari satu hari kerja, perusahaan mitra persekongkolannya 
(co-conspirator) mengajukan permohonan lebih dahulu. Tentu saja, hanya 
perusahaan pertama yang memenuhi persyaratan akan menerima amnesti.16

Sejak tahun 1997, kerjasama berdasarkan permohonan amnesti telah 
menghasilkan tuntutan dan pengenaan denda pidana lebih dari US$ 1,5 
milyar. Sesungguhnya, sebagian besar dari investigasi kartel internasional 
dilakukan berdasarkan kerjasama dari permohonan amnesti.  

Keberhasilan program leniency yang diterapkan oleh Divisi Antitrust Amerika 

15 James F. Griffin, The Modern Leniency Program After Ten Years, a Summary Overview of The 
Antitrust Division’s Criminal Enforcement Program, dipaparkan American Bar Association section 
of Antitrust law Annual Meeting, The Ritz-Carlton Hotel San Francisco, California, 12 Agustus 
2003. http://www.justice.gov/atr/public/speeches/201477.htm, diakses tanggal 27 Juni 2011.

16 Ibid.  
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Serikat telah menarik minat banyak negara dan mereka meminta nasihat 
divisi tersebut dalam upaya merancang dan melaksanakan program leniency 
di yurisdiksi negara masing-masing. Sebagai hasil dari proses tersebut, Brasil, 
Kanada, Inggris, Jerman, Perancis, Irlandia, Republik Cheko, dan Korea telah 
membentuk leniency yang baru atau yang diubah, dan masih banyak negara 
lain yang akan segera menyusul. Yang paling signifikan adalah program 
leniency yang diadopsi oleh Komisi Eropa pada bulan Februari 2002, yang 
membentuk kebijakan yang lebih transparan dan predictable daripada program 
leniency sebelumnya, sehingga lebih mendekati kebijakan leniency perusahaan 
yang diterapkan oleh Divisi Antitrust Amerika Serikat. Sesungguhnya, 
dengan adanya konvergensi dalam program-program leniency menjadikan 
lebih mudah dan menarik bagi perusahaan-perusahaan untuk meminta dan 
memperoleh secara serentak keringanan hukuman di Amerika Serikat, Eropa, 
Kanada, dan yurisdiksi lain dimana pemohon menghadapi risiko hukuman.

Investigasi dalam kasus kartel vitamin, elektroda grafit, pelelangan karya 
seni rupa, dan kontrak konstruksi USAID merupakan empat (4) contoh 
utama dari insentif serta penghargaan yang luar biasa terhadap perusahaan 
serta para eksekutif mereka yang memanfaatkan program amnesti. Dalam 
masing-masing kasus tersebut, pemohon amnesti membayar denda pidana 
nihil, dan para eksekutif yang bekerjasama tidak dituntut pidana.

Dalam investigasi Vitamin, kerjasama dari pemohon amnesti membantu 
secara langsung dalam memperoleh pengakuan bersalah dari F. Hoffman-La 
Roche (HLR) dan BASF AG, dan mereka memutuskan untuk membayar 
denda masing-masing sebesar US$ 500 juta dan US$ 225 juta. Enam orang 
eksekutif dari Swiss dan Jerman dari HLR dan BASF didakwa atas peran 
mereka dalam persekongkolan yang dilaporkan tersebut, dan mereka semua 
menjalankan hukuman pidana penjara di Amerika Serikat.

Dalam investigasi elektroda grafit, perusahaan kedua yang menyusul 
setelah pemohon amnesti pertama membayar denda sebesar US$ 32,5 
juta, perusahaan ketiga membayar denda sebesar US$ 110 juta, dan 
perusahaan keempat yang mengaku bersalah membayar denda US$ 135 
juta. Mitsubishi kemudian didakwa karena perannya sebagai pembantu 
dan pembujuk kartel, dan dikenakan denda sebesar US$ 134 juta. Dua 
orang eksekutif Amerika Serikat dijatuhi hukuman pidana penjara yang 
panjang dan membayar denda sebesar US$ 2 juta, sedangkan seorang 
eksekutif Jerman telah dikenakan denda sebesar US$ 10 juta. 

Sebagai hasil langsung dari kerjasama oleh pemohon amnesti, Sotheby 
memutuskan untuk mengaku bersalah dan membayar denda sebesar 
USD45 juta. Mantan pimpinan Sotheby, Alfred Taubmann, kemudian 
didakwa dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun dan 
denda sebesar USD7,5 juta.
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Dengan bantuan dari pemohon amnesti akhirnya empat (4) perusahaan 
yang terlibat dalam persekongkolan tender untuk kontrak pembangunan 
fasilitas air bersih (water treatment) yang dibiayai oleh USAID di luar 
negeri. Hingga tahun 2002, total denda yang dikenakan berjumlah lebih 
dari USD140 juta, selain restitusi sebesar USD10 juta kepada pemerintah 
Amerika Serikat. Seorang eksekutif Warga Negara Amerika Serikat yang 
bekerja pada salah satu perusahaan tersebut akhirnya didakwa dan 
dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Pada tahun 2002, telah dibentuk sebanyak 50 grand juries yang melakukan 
investigasi terhadap kegiatan yang diduga kartel internasional. Hampir separuh 
dari investigasi tersebut merupakan inisiatif berdasarkan bukti yang diperoleh 
dari investigasi di sektor industri yang sama sekali berbeda. Contohnya, 
investigasi baru dimulai ketika sebuah perusahaan menghubungi Divisi 
Antitrust Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi guna mendapatkan 
perjanjian pembelaan (plea agreement) dalam investigasi yang sedang berjalan, 
kemudian memohon perlakuan yang lebih ringan dengan menawarkan untuk 
mengungkapkan persekongkolan lain yang tidak berkaitan.

Dalam keadaan demikian, perusahaan yang memilih untuk melaporkan diri 
dan untuk bekerjasama dalam hal yang kedua tersebut dapat memperoleh 
“amnesty plus”. Dalam hal ini, perusahaan yang bersangkutan akan 
menerima amnesti, membayar denda nihil meskipun berperan serta 
dalam pelanggaran yang kedua tersebut, dan para pejabat, direksi dan 
karyawannya yang bekerjasama tidak dituntut karena pelanggaran tersebut. 
Selain itu, perusahaan akan menerima diskon yang substansial dari Divisi 
Antitrust Amerika Serikat dalam perhitungan denda atas keikutsertaan 
perusahaan tersebut dalam persekongkolan pertama.

Perusahaan yang memilih untuk tidak memanfaatkan peluang amnesty 
plus harus menghadapi potensi risiko yang berat. Apabila suatu perusahaan 
yang ikut serta dalam pelanggaran anti monopoli yang kedua dan tidak 
melaporkannya, kemudian perilaku tersebut ditemukan dan dituntut hingga 
berhasil, maka Divisi Antitrust Amerika Serikat akan meminta kepada 
pengadilan yang memproses kasus tersebut untuk mempertimbangkan 
kelalaian perusahaan dan setiap eksekutifnya yang tidak melaporkan secara 
sukarela perilaku tersebut sebagai faktor pemberat hukuman. Perusahaan yang 
lalai melaporkan diri berdasarkan program amnesty plus dapat menghadapi 
denda 80% atau lebih dari perdagangan yang terdampak, atau denda nihil 
sebagai hasil dari amnesty plus. Sedangkan perseorangan dapat menghadapi 
pidana penjara selama jangka waktu yang panjang, atau dapat menghindari 
ancaman pidana penjara sama sekali jika mengikuti amnesty plus.

Divisi Antitrust Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk menjaga 
kerahasiaan identitas para pemohon amnesti serta setiap informasi yang 
diperoleh dari mereka. Divisi Anti Monopoli Amerika Serikat tidak akan 
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mengungkapkan identitas pemohon amnesti, kecuali apabila telah diungkapkan 
sebelumnya atau berdasarkan perjanjian dengan pemohon dan kecuali apabila 
ada perintah dari pengadilan. Selain itu untuk melindungi dari program 
amnesti, Divisi Antitrust Amerika Serikat telah mengadopsi kebijakan untuk 
tidak mengungkapkan kepada otoritas negara asing, berdasarkan perjanjian 
kerjasama, informasi yang diperoleh dari seorang pemohon amnesti kecuali 
apabila disetujui terlebih dahulu. Meskipun dengan adanya kebijakan tersebut, 
Divisi Antitrust Amerika Serikat seringkali memperoleh pelepasan hak untuk 
berbagi informasi dengan yurisdiksi lain dalam kasus dimana pemohon juga 
mengajukan dan telah memperoleh keringanan dari yurisdiksi tersebut. 

Pelepasan hak (waiver) tersebut cukup membantu Divisi Antitrust 
Amerika Serikat dalam melakukan upaya koordinasi dalam investigasi 
dengan yurisdiksi-yurisdiksi yang bersangkutan. Selain hal-hal tersebut, 
para pemohon amnesti dapat mengeluarkan siaran pers, atau dalam hal 
perusahaan terbuka, dapat melakukan pengumuman kepada publik tentang 
keikutsertaan bersyarat dalam program amnesti perusahaan, sehingga tidak 
perlu lagi menjaga kerahasiaan tentang identitas mereka.

Sejak lama negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa juga menerapkan 
program leniency. Kebijakan Uni Eropa tentang leniency diadopsi pada 
tahun 1996 dan kemudian diubah pada tahun 2002, mereka juga membagi 
kebijakannya menjadi dua (2) bagian seperti program leniency Amerika 
Serikat. Perusahaan yang memenuhi syarat berdasarkan Bagian A dinyatakan 
telah menerima imunitas dan semua denda akan dikesampingkan. Persyaratan 
yang harus dipenuhi adalah bahwa perusahaan tersebut harus benar-benar 
pihak pertama yang memberikan barang bukti yang digunakan oleh Komisi 
Eropa untuk memulai investigasi, atau apabila investigasi telah berjalan, 
merupakan pihak pertama yang memberikan bukti yang memungkinkan 
kepada Komisi Eropa untuk menemukan adanya pelanggaran. 

Apabila salah satu dari kedua kriteria tersebut tidak terpenuhi, yang dapat 
diterapkan adalah Bagian B, yang disebut juga sebagai pemberian leniency 
(keringanan), dan secara khusus diterapkan apabila ada perusahaan lain 
yang telah diberikan imunitas terlebih dahulu. Perusahaan dapat memperoleh 
keringanan berdasarkan Bagian B, apabila perusahaan tersebut memberikan 
barang bukti yang membawa nilai tambah signifikan. Perusahaan pertama 
yang diberikan keringanan berdasarkan Bagian B menerima pengurangan 
denda yang berkisar antara 30% sampai dengan 50%, perusahaan kedua 
20% sampai dengan 30%, dan perusahaan-perusahaan berikutnya 
mendapatkan pengurangan tidak lebih dari 20%.

Untuk memperoleh penghapusan denda, perusahaan harus merupakan 
perusahaan pertama yang melapor, dan laporan tersebut harus 
dilakukan sebelum investigasi dimulai. Meskipun leniency penuh dapat 
diperoleh setelah investigasi dimulai, namun tidak ada jaminan untuk 
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merealisasikannya. Leniency sebagian dapat diperoleh sebelum atau 
sesudah investigasi dimulai, dan bahkan setelah perusahaan-perusahaan 
lain telah memperoleh leniency terlebih dahulu.

Sementara itu, penerapan program leniency di Jepang bermula saat 
parlemen Jepang mengesahkan perubahan atas UU Antimonopoli pada 
tanggal 20 April 2005 yang mewajibkan Japan Fair Trade Commission 
(JFTC) untuk melaksanakan program leniency. Apabila suatu perusahaan 
mengidentifikasikan adanya masalah antimonopoly yang bersifat global, 
perusahaan tersebut harus mempertimbangkan untuk mengambil tindakan 
di Jepang seiring dengan pengajuan permohonan berdasarkan program 
leniency di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Amandemen UU Antimonopoli 
dan peraturan pelaksanaannya mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.

Kewenangan JFTC berdasarkan UU Antimonopoli yang lama membatasi 
pengenaan denda pada entitas yang ikut serta dalam pembatasan perdagangan 
yang tidak wajar, dan mewajibkan JFTC untuk membuktikan bahwa 
pembatasan tersebut mempengaruhi harga secara nyata. Namun setelah 
amandemen, JFTC cukup membuktikan adanya kemungkinan dampak, 
dan bukan dampak yang terjadi secara nyata. Kewenangan JFTC untuk 
mengenakan denda juga diperluas sehingga dapat mencakup tindakan 
monopolisasi oleh pihak swasta. Untuk industri manufaktur, terjadi kenaikan 
denda dari 6% menjadi 10% dari pendapatan entitas yang bersangkutan 
dari barang dan/atau jasa yang menjadi subyek pelanggaran, selama jangka 
waktu sampai dengan tiga (3) tahun, terhitung dari dilakukannya pelanggaran 
tersebut. Untuk perusahaan grosir, denda 1% dinaikkan menjadi 2% dari 
pendapatan, dan untuk grosir besar dari 2% menjadi 3%. Terhadap usaha 
kecil dan menengah (UKM) dapat dikenakan denda yang lebih rendah. 

Untuk pelanggaran yang berulang dalam jangka waktu 10 tahun dikenakan 
denda sebesar 150% dari tarif biasa. Apabila dikenakan denda pidana juga 
maka jumlah denda dikurangi sebesar separuh dari jumlah denda pidana 
tersebut. Kecuali dalam hal pelanggaran yang berulang dalam jangka waktu 
10 tahun, denda dikurangi apabila pelanggaran berlangsung selama kurang 
dari 2 tahun dan dihentikan selambat-lambatnya satu (1) bulan sebelum 
JFTC mengajukan inisiatif untuk melakukan investigasi. 

Dalam UU Antimonopoli hasil amandemen, JFTC wajib menawarkan 
imunitas total atau pengurangan denda kepada perusahaan yang melaporkan 
adanya pembatasan perdagangan secara tidak sah, sesuai dengan persyaratan 
yang ditentukan dalam Undang-undang. Persyaratan untuk memperoleh 
leniency adalah sebagai berikut:
1) Perusahaan yang bersangkutan memberikan informasi kepada JFTC 

tentang fakta-fakta yang terkait dengan kegiatan tidak sah dan 
menyampaikan dokumen sesuai dengan peraturan JFTC sebelum tanggal 
JFTC memulai investigasi, dan
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2) Pelapor tidak terlibat dalam kegiatan yang tidak sah setelah tanggal 
JFTC memulai investigasi.

Leniency tidak dapat diberikan apabila permohonan yang diajukan oleh 
perusahaan mengandung informasi yang palsu, atau apabila perusahaan 
yang bersangkutan menolak untuk memberikan informasi tambahan atau 
menyerahkan informasi tambahan yang palsu. Leniency juga tidak dapat 
diberikan apabila perusahaan yang bersangkutan memaksa pihak lain untuk 
turut serta dalam kegiatan ilegal, atau perusahaan tersebut mencegah pihak 
lain dalam menghentikan kegiatan tersebut.

Sebanyak tiga (3) perusahaan yang dapat diberikan leniency. Perusahaan 
yang pertama berhak memperoleh imunitas (penghapusan denda) secara 
penuh. Perusahaan kedua berhak menerima pengurangan denda sebesar 50%, 
sedangkan perusahaan ketiga berhak menerima pengurangan denda sebesar 
30%. Demikian pula halnya, pemohon yang memenuhi semua persyaratan 
yang lainnya, tetapi mengajukan permohonan setelah investigasi dimulai 
tetap berhak untuk memperoleh pengurangan denda sebesar 30%, kecuali 
apabila sebelumnya sudah terdapat tiga permohonan yang lainnya.

Berbeda halnya dengan Amerika Serikat, dimana tujuan utama dari 
program leniency adalah untuk menghindari tuntutan pidana, di Jepang 
tidak membatasi kemungkinan untuk mengajukan tuntutan pidana. Namun 
demikian, dalam komentarnya tentang amandemen tersebut, JFTC telah 
menyatakan bahwa pihaknya merencanakan untuk mengeluarkan kebijakan 
yang terpisah tentang penuntutan pidana, yang akan menentukan tata cara 
untuk melaksanakan diskresi (kebebasan mengambil keputusan sendiri 
di setiap situasi yang dihadapi) JFTC dalam menangani tuntutan pidana 
melawan perusahaan-perusahaan yang layak untuk memperoleh leniency.

Berdasarkan sistem JFTC sebelumnya, JFTC mengadakan investigasi, dan 
apabila menemukan adanya pelanggaran, akan mengeluarkan rekomendasi. 
Apabila pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran menolak rekomendasi 
tersebut, akan diadakan pemeriksaan administratif, dengan memberikan 
kesempatan untuk pembelaan. Apabila dalam pemeriksaan administratif 
terbukti adanya pelanggaran, akan dilakukan  upaya hukum. Namun 
dalam UU yang baru, setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan, JFTC 
mengeluarkan putusan, baik tentang pelanggaran maupun upaya hukum yang 
harus ditempuh. Apabila sesuai, secara bersamaan mengeluarkan putusan 
untuk membayar denda. Terhadap putusan-putusan tersebut, dapat diajukan 
keberatan dalam pemeriksaan administratif, dan kemudian ke pengadilan.

Sebelum amandemen, JFTC hanya memiliki kewenangan untuk melakukan 
investigasi administratif, dan apabila JFTC hendak mengajukan tuntutan, 
investigasi dilakukan oleh jaksa/penuntut independen terlepas dari barang 
bukti yang diperoleh JFTC. Berdasarkan sistem yang baru, JFTC diberikan 
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kewenangan untuk melakukan investigasi pidana, sehingga JFTC dapat 
melakukan investigasi secara independen (berdasarkan perintah pengadilan) 
apabila menurut pertimbangannya diperlukan penuntutan pidana. 
Amandemen ini akan memungkinkan JFTC melakukan penegakan hukum 
secara agresif terhadap pelanggaran anti monopoli. Pada saat yang bersamaan, 
terdakwa akan memperoleh due process of law terkait dengan penggeledahan 
dan penyitaan, dan akan menyelesaikan perdebatan tentang keabsahan 
penggunaan barang bukti yang diperoleh dalam investigasi administratif yang 
dilakukan oleh JFTC dalam proses penuntutan pidana. Amandemen ini juga 
menaikkan denda bagi pihak yang menghalangi investigasi JFTC.17

Perbedaan yang paling mencolok antara program leniency Amerika, Eropa, 
dan Jepang terletak pada leniency yang diberikan sebelum dan sesudah 
dimulainya investigasi. Sebelum investigasi dimulai oleh Japan Fair Trade 
Commission (JFTC), semua denda dapat dihapus berdasarkan leniency. 
Selain perusahaan pertama, dua perusahaan yang lain dapat menerima 
leniency sebagian. Setelah investigasi dimulai, leniency dapat diberikan kepada 
tiga (3) perusahaan, namun hanya leniency yang bersifat sebagian, tanpa 
memperhatikan urutan perusahaan yang melapor, dimana masing-masing 
perusahaan akan menerima penghapusan denda sebesar 30%. Berbeda 
dengan Amerika Serikat dan Eropa, leniency penuh di Korea dapat diberikan 
bukan hanya kepada pihak pertama yang melapor, tetapi juga kepada pihak 
yang melapor sebelum investigasi dimulai. Sedangkan leniency sebagian 
dapat diperoleh baik sebelum atau setelah investigasi dimulai, meskipun ada 
perusahaan lain yang memperoleh leniency sebelumnya.

17 http://www.omm.com/files/publication/c281c55b-8d67-4ab9-b42b-cb8087398493/presentation/ 
PublicationAttachment/cf97da78-3219-4656-bf7c-cdc108955cae/TIJL_04_05.pdf, diakses pada 
tanggal 4 Juli 2011.

C. Kemungkinan Penerapan Program Leniency di Indonesia
Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa program leniency 
dapat dibagi menjadi dua (2):

1. Program leniency perusahaan;
 Suatu perusahaan yang mengakui atau bekerjasama dengan institusi 

penegak hukum tentang adanya kartel, maka mereka dapat menikmati 
program leniency. Melalui program ini, perusahaan mendapatkan diskon 
atas denda yang akan diberikan. Besarnya diskon ini tergantung dari 
besar-kecilnya peran, dan seberapa besar kerjasama yang dilakukan untuk 
diketahui kartelnya, sehingga diskon yang diberikan bervariasi mulai dari 
10% sampai dengan 100% atau diberikan amnesti. Sebagai contoh dapat 
dilihat program leniency di Amerika Serikat, terdapat enam (6) syarat 
diberikannya program leniency bagi mereka sebelum penyelidikan dimulai:
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a. Divisi antitrust belum menerima informasi mengenai aktivitas yang 
melanggar hukum, sehingga belum memiliki bukti untuk melakukan 
penuntutan. Dalam hal ini, perusahaan merupakan pihak yang pertama 
melaporkan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan leniency;

b. Perusahaan segera menghentikan keterlibatannya dalam aktivitas 
ilegal,  setelah ditemukan adanya aktivitas ilegal tersebut. 

c. Perusahaan melaporkan perbuatan yang melanggar hukum dengan 
sungguh-sungguh dan bekerjasama secara total serta berkelanjutan 
dengan Divisi Antitrust dalam penyelidikannya. 

d. Pengakuan tentang perbuatan yang salah adalah benar-benar 
perbuatan perusahaan, sebagai kebalikan pengakuan individual dari 
eksekutif atau karyawan; 

e. Perusahaan memberikan restitusi kepada pihak-pihak yang dirugikan 
apabila kondisi perusahaan memungkinkan untuk melakukannya;

f. Perusahaan tidak menekan pihak lainnya untuk ikut serta dalam 
perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan pemimpin atau 
pencetus dari aktivitas tersebut. Dalam hal ini, Divisi Antitrust 
menentukan, bahwa pemberian leniency akan berlangsung secara 
fair bagi yang lainnya, sehubungan dengan perbuatan melawan 
hukum tersebut, peran dari perusahaan yang mengaku, dan kapan 
perusahaan tersebut melapor/mengaku.

2. Program leniency untuk individu

 Dalam setiap perusahaan yang menjadi anggota kartel mempunyai 
beberapa karyawan (agen) baik yang mempunyai jabatan tinggi yang 
biasanya merupakan tokoh utama maupun karyawan yang lebih 
rendah atau karyawan biasa yang terlibat dalam kartel. Dengan kata 
lain, kartel melibatkan agen-agen dalam suatu perusahaan, mulai dari 
yang memutuskan kesepakatan-kesepakatan, menghadiri pertemuan, 
menegosiasikan hal-hal yang akan disepakati, sampai mereka yang 
melaksanakannya. Setiap karyawan yang terlibat dalam satu kartel 
adalah pelaku suatu kejahatan. Mengungkap kartel dari tokoh 
utama, pada umumnya jauh lebih sulit daripada mereka yang berada 
pada tingkat yang lebih rendah. Penegak Hukum Persaingan dapat 
memanfaatkan karyawan atau agen ini untuk mengungkap suatu 
kartel. Setiap agen dalam suatu perusahaan yang menjadi anggota 
kartel yang mengetahui tentang kartel, haruslah diberikan insentif yang 
berarti untuk membuka aktivitas kartel. Terhadap mereka ini harus 
diterapkan pendekatan a carrot and stick atau leniency program.  

 Melalui program leniency, dapat diterapkan hal-hal berikut:
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1. Agen yang ikut serta melaksanakan kartel haruslah diberikan 
hukuman yang berat termasuk hukuman penjara, khususnya bagi 
mereka yang tidak segera bekerjasama dengan penegak hukum;

2. Sebaliknya, agen yang melaporkan adanya kartel harus diberi 
hadiah yang berarti, termasuk program leniency dari tuntutan 
pidana, kekebalan dari tanggung jawab pribadi (pengampunan), 
dan uang insentif yang cukup besar.

3. Meyakinkan agen untuk tidak mempercayai atasannya. Mereka 
ini berada pada posisi yang lemah, oleh karena itu perlu diberikan 
insentif untuk  menerima karyawan tersebut pada waktu proses 
pemeriksaan. Melalui program ini, diharapkan agen akan berusaha 
menjadi yang pertama melakukan pengakuan atau melaporkan kepada 
penegak hukum akan adanya kartel. Tentu hal ini akan efektif, apabila 
keuntungan melaporkan atau melakukan pengakuan lebih besar 
daripada kerugian jika mereka tertangkap melakukan kartel.

4. Untuk mengurangi terjadinya kartel, maka perlu dilakukan program 
yang bertujuan meningkatkan kepatuhan agen/karyawan terhadap 
Hukum Persaingan Usaha melalui program-program pelatihan, 
penerbitan buku-buku, ataupun brosur atau penggunaan teknologi 
dan lain-lain.

Larangan kartel dalam Pasal 11, demikian juga Pasal 5 dan Pasal 9 UU 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat, tidak mengatur program leniency, padahal program 
ini adalah salah satu cara efektif untuk menangani kartel. Oleh karenanya, 
sampai saat ini KPPU belum menerapkan program leniency dalam 
menangani kasus-kasus kartel. Kartel lebih ditangani secara konvensional 
dengan cara mencari alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 42 UU 
Nomor 5 Tahun 1999, meskipun dalam praktiknya seringkali kesulitan 
memperoleh bukti berupa dokumen atau surat berisi kesepakatan diantara 
anggota kartel, mengingat KPPU tidak memiliki kewenangan untuk 
menggeledah dan/menyita dokumen. 

Dalam pembebanan sanksi berdasarkan Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999, 
tindakan kartel dikatagorikan sebagai Perjanjian yang Dilarang, yang hanya 
dapat dijatuhi sanksi administratif berupa pembatalan perjanjian dan/atau 
pengenaan denda setinggi-tingginya Rp 25 milyar. Beberapa tindakan kartel 
dalam skala nasional di sektor-sektor industri telekomunikasi, minyak 
goreng, fuel surcharge, dan obat-obatan, menunjukkan bahwa profit yang 
diraih para pelaku atas harga kartel mencapai triliunan rupiah, sehingga 
denda sebesar maksimal Rp 25 milyar menjadi terlihat relatif kecil. 

Demikian juga dalam Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman 
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Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,  
tidak mengatur ketentuan tentang program leniency. Pengaturan program 
leniency akan memiliki kekuatan hukum dan kepastian apabila diatur dalam 
suatu Undang-undang, yakni dengan cara melakukan amandemen terhadap 
UU Nomor 5 Tahun 1999. Dengan ditetapkannya program leniency dalam 
suatu undang-undang, terdapat dasar hukum yang kuat bagi KPPU untuk 
memberikan pengampunan dan/atau pengurangan denda. Sebaliknya, 
pembebasan hukuman (amnesti) maupun pengurangan denda dalam program 
leniency yang didasarkan peraturan lebih rendah daripada undang-undang, 
akan “melebihi” pengaturan (over rule) undang-undang pokoknya. 

Selanjutnya, program leniency akan memberikan insentif yang memadai bagi 
pihak-pihak yang mengaku melakukan kartel, apabila besaran/nilai denda 
yang  dibebankan oleh KPPU tidak dibatasi hanya sampai Rp 25 miliyar, 
melainkan diperbesar sampai dengan Rp 1 trilyun, mengingat excessive profit 
yang diraih para pelaku kartel dapat mencapai trilyunan rupiah. Apalagi, 
ketentuan hukum persaingan di Indonesia yang mengatur kartel hanya 
melarang secara administratif, karena KPPU hanya memiliki kewenangan 
menjatuhkan sanksi administratif saja. Berbeda halnya dengan pengaturan 
kartel di beberapa negara, dimana perilaku kartel dapat dikatagorikan 
sebagai tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan, sehingga 
dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya.

D. Kesimpulan
Terdapat dua (2) jenis program leniency yang dapat ditawarkan kepada 
para pelaku kartel, yakni program leniency untuk perusahaan dan untuk 
individu. Program leniency ini dapat diberikan sebelum maupun setelah 
proses masuk dalam pemeriksaan perkara. Apabila pengakuan terjadi 
sebelum perkara masuk tahap pemeriksaan, maka pelapor pertama 
dapat diberikan pembebasan hukuman (amnesti), namun jika pengakuan 
tersebut akan mengakibatkan pengurangan denda tergantung apakah 
pelaku kartel terhitung sebagai pelapor pertama, kedua, atau ketiga.

Hampir semua negara mengatur ketentuan program leniency dalam 
bentuk undang-undang, karena akan memiliki dasar hukum yang kuat dan 
memiliki kepastian hukum, mengingat pada prinsipnya program leniency 
merupakan pengecualian atau pengesampingan pembebanan hukuman bagi 
pelaku kartel yang mengaku, baik sebelum maupun saat proses pemeriksaan 
perkara atas kartel. Karena itu, diperlukan upaya melakukan amandemen 
terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, khususnya dalam mengatur program 
leniency, agar ketentuan ini menjadi dasar KPPU untuk membuat pedoman 
penanganan kartel secara lebih efektif.

JURNAL_6_2011.indd   117 15/12/2011   20:52:51



118

Program Leniency dalam Mengungkap Kartel Menurut Hukum Persaingan Usaha

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 6 - Tahun 2011

DAFTAR PUSTAKA

A.M.Tri Anggraini, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat Per se illegal atau Rule of Reason, (Jakarta: Program 
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) h. 212.

Gatra–Kolongmerat & Mendag (On-line), tersedia di http://www.hamline.edu/
apakabar/basisdata  /1995/07/12/0009.html (28 September 2007).

James F. Griffin, The Modern Leniency Program After Ten Years, a Summary 
Overview of The Antitrust Division’s Criminal Enforcement Program, 
dipaparkan American Bar Association section of Antitrust law 
Annual Meeting, The Ritz-Carlton Hotel San Francisco, California, 
12 Agustus 2003. http://www.justice.gov/atr/public/speeches/201477.
htm, diakses tanggal 27 Juni 2011. 

Joseph E. Harrington, Jr., “Corporate Leniency Programs and the Role of 
the Antitrust Authority in Detecting Collusion”, 31 Januari 2006, 
http://www.econ.jhu.edu/People/Harrington/Tokyo.pdf., diakses pada 
tanggal 28 Juni 2011. 

Kwik Kian Gie, Konsep dan Program PDI dalam Bidang Ekonomi (On-Line), 
http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1999/03/10/0011.html  
(17 Oktober 2007)

Luis Tineo, Maria Coppola, “Kebijakan mengenai Persaingan dan Pertumbuhan 
Ekonomi Indonesia:Laporan tentang Masalah-Masalah dan Pilihan-
Pilihan”, (On-Line), tersedia di http://lnweb18.worldbank.org/eap/
eap.nsf/2c4ea74c4d42fe8d8568b60074 (30 September 2007).

http://www.omm.com/files/publication/c281c55b-8d67-4ab9-b42b-
cb8087398493/presentation/ PublicationAttachment/cf97da78-3219-
4656-bf7c-cdc108955cae/TIJL_04_05.pdf, diakses pada tanggal 4 
Juli 2011.

JURNAL_6_2011.indd   118 15/12/2011   20:52:51



JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 6 - Tahun 2011 119

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

Pembuktian Kartel 
Dalam Hukum 

Persaingan Usaha

JURNAL_6_2011.indd   119 15/12/2011   20:52:52



120

Pembuktian Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 6 - Tahun 2011

ABSTRAKSI

KARTEL merupakan isu yang sangat penting dan menarik dalam hukum 
persaingan usaha di banyak negara. Kartel termasuk pelanggaran berat dari 
hukum persaingan usaha. Karena dampaknya terhadap penurunan tingkat 
kesejahteraan masyarakat yang dianggap cukup nyata. Oleh karena itu, dapat 
dipahami jika KPPU sangat concern untuk melakukan investigasi. 
Kartel pada dasarnya adalah perjanjian antara satu pelaku usaha dengan pelaku 
usaha lainnya untuk menghilangkan persaingan diantara mereka. Lebih jauh, 
kartel diartikan sebagai bentuk kolusi antara suatu kelompok usaha yang bertujuan 
mencegah persaingan diantara mereka baik untuk sebagian maupun keseluruhan. 
Dalam perkembangan penanganan perkara penetapan harga (price fixing) 
ataupun bentuk kartel lainnya di berbagai negara di belahan dunia, berkembang 
upaya pembuktian keberadaan perilaku tersebut, tidak hanya melalui bukti-bukti 
langsung (direct evidence), tetapi juga dikembangkan pembuktian lain melalui 
bukti-bukti tidak langsung (circumstantial evidence). Hal ini terjadi, karena 
bukti langsung menjadi semakin sulit ditemukan karena keberadaan lembaga 
pengawas persaingan telah menjadi faktor yang diperhitungkan sehingga hal-hal 
yang berkaitan dengan bukti langsung telah dihindari oleh pelaku usaha. Tetapi 
bagaimanapun, penggunaan bukti-bukti tidak langsung harus tetap dilakukan 
dalam bingkai pembuktian sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999.
Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah, sebagai berikut: 
Apakah bukti tidak langsung (indirect evidence/circumstantial evidence) ini dapat 
dijadikan alat bukti untuk membuktikan pelanggaran kartel dalam Hukum 
Persaingan Usaha?; Bagaimana kedudukan bukti tidak langsung (indirect 
evidence) dalam sistem hukum pembuktian dalam Hukum Persaingan Usaha?; 
Bagaimana solusi ke depan terhadap permasalahan yang timbul dalam praktek 
pro dan kontra perbedaaan pandangan mengenai alat bukti tidak langsung?
Bukti tidak langsung (indirect evidence/circumstantial evidence) ini dapat dijadikan 
alat bukti untuk membuktikan pelanggaran kartel dalam  Hukum Persaingan 
Usaha sepanjang dilengkapi dengan alat bukti lain, dimasukkan dalam kategori 
alat bukti petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 42 UU 
No. 5 Tahun 1999. Kedudukan bukti tidak langsung (indirect evidence) dalam 
sistem hukum pembuktian dalam Hukum Persaingan Usaha  merupakan bukti 
pendukung dalam memperkuat alat bukti lainnya dan dikategorikan sebagai alat 
bukti petunjuk. Solusi ke depan terhadap permasalahan yang timbul dalam praktek 
pro dan kontra perbedaan pandangan mengenai alat bukti tidak langsung, perlu 
dilakukan amandemen terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dengan memberikan 
kewenangan tambahan kepada KPPU untuk melakukan penyitaan, penggeledahan 
dan memasukkan kartel sebagai kategori kejahatan serta memasukkan bukti tidak 
langsung sebagai kriteria alat bukti dalam pembuktian hukum persaingan usaha 
dan adanya leniency program.
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Bab I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
KARTEL merupakan isu yang sangat penting dan menarik dalam hukum 
persaingan usaha di banyak negara. Kartel termasuk pelanggaran berat 
dari hukum persaingan usaha. Mengapa demikian? Karena dampaknya 
terhadap penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat akibat kartel 
dianggap cukup nyata. Oleh karena itu, dapat dipahami jika KPPU sangat 
concern untuk melakukan investigasi. 

Kartel pada dasarnya adalah perjanjian antara satu pelaku usaha dengan 
pelaku usaha lainnya untuk menghilangkan persaingan diantara mereka. 
Lebih jauh, kartel diartikan sebagai bentuk kolusi antara suatu kelompok 
usaha yang bertujuan mencegah persaingan diantara mereka baik untuk 
sebagian maupun keseluruhan (Pass and Lowes, 1994). Undang-undang 
No. 5 Tahun 1999 memberikan ruang lingkup kartel dalam Pasal 11 yang 
menyatakan “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 
usaha pesaingnya dengan tujuan mempengaruhi harga dengan mengatur 
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, yang dapat menyebabkan 
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.1  Kategori yang 
terdapat dalam ketentuan Pasal 11 tersebut adalah Rule of Reason, maka 
harus dilihat dampak yang terjadi akibat adanya perilaku kartel tersebut.

Dari definisi tersebut setidaknya ada tiga karakteristik kartel yaitu 
adanya perjanjian dan kesepakatan (consent) antar pelaku usaha dalam 
pasar yang sama serta dimaksudkan untuk mempengaruhi harga. Secara 
klasik, kartel dapat dilakukan melalui tiga elemen yaitu harga, produksi 
dan wilayah pemasaran (ambil contoh kartel Semen Gresik pada tahun 
2005, Kompetisi edisi 11/2008). Pelaku usaha mendasarkan perilaku 
kartel untuk menstabilkan harga pasar untuk mengantisipasi perang harga 
antara pelaku usaha. Dalam kasus kartel tarif layanan SMS misalnya, 

1 Lihat Ketentuan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999.
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harga minimum dari tarif SMS off-net disepakati masing-masing operator. 
Akibatnya konsumen kehilangan pilihan harga dan kualitas layanan 
walaupun operator bertambah, dalam lingkup luas kartel menyebabkan 
inefisiensi alokasi sumber daya yang tercermin dalam deadweight loss.   

Kebanyakan otoritas persaingan usaha di berbagai negara sangat hati-hati 
dalam pembuktian kartel. Sebagai contoh, berbagai keadaan yang sering 
ditengarai sebagai indikator adanya kartel sebenarnya perbedaannya 
sangat tipis dengan keadaan dimana persaingan secara sehat berlangsung, 
misalnya tentang indikasi harga yang paralel (price parallelism) yang 
dianggap sebagai tindakan yang dilakukan secara bersama-sama secara 
kolusif untuk menentukan harga (price fixing) oleh para anggota kartel. 
Dalam prakteknya, terlalu banyak faktor yang menyebabkan terjadinya 
paralelisme harga, yang terjadi justru karena pasarnya bersaing secara 
kompetitif. Namun tidak salah jika otoritas persaingan usaha mencurigai 
adanya kartel kalau dalam kurun waktu tertentu harga menjadi paralel. 

Dengan kata lain, parallel price atau uniform price atau persamaan harga tidak 
semata-mata membuktikan adanya kesepakatan kartel diantara pelaku usaha 
pesaing. Indikasi-indikasi ekonomi seperti itulah yang sering disebut sebagai 
circumstansial evidence atau indirect evidence atau bukti tidak langsung.

Perilaku kartel muncul dalam setiap peraturan persaingan usaha di berbagai 
negara di belahan dunia. Hardcore cartel sebagai bentuk perjanjian antara 
pelaku usaha untuk mengendalikan perdagangan, merupakan perilaku 
pertama yang dilarang dalam Sherman Act 1890. Dengan adanya frasa 
“yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat” maka ketentuan kartel dalam UU No. 5 Tahun 1999 termasuk 
dalam pendekatan yang bersifat rule of reason. Pembuktian dalam hukum 
persaingan usaha mengenai direct evidence dan circumstancial evidence. 
Bila direct evidence diarahkan pada eksistensi adanya perilaku mengikat 
antara pelaku usaha (atau perjanjian dalam kartel) tanpa melihat apakah 
ikatan tersebut diimplementasikan dalam kenyataan, maka circumstantial 
evidence didasarkan pada tindakan atau kondisi sistematis yang konsisten 
yang dapat menyimpulkan perilaku dan peristiwa telah terjadi. Dalam 
konteks kartel, eksistensi market powers menjadi bukti utama telah terjadi 
perilaku kartel. Penguasaan pasar akibat kartel menjadi bukti yang kuat dan 
utama dalam membuktikan adanya kartel. Direct evidence (bukti langsung) 
ditunjukkan melalui elastisitas penawaran dan exclusion tanpa berdasarkan 
efisiensi, sedangkan circumstancial evidence ditunjukkan melalui pangsa 
pasar yang tinggi terus menerus dan keuntungan yang tinggi yang didapat 
dari rasio harga terhadap biaya yang tidak wajar.

Dalam teori hukum persaingan usaha, alat-alat bukti dalam proses 
investigasi kartel dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama, bukti 
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langsung yakni bukti yang dapat menjelaskan adanya perjanjian atau 
kesepakatan tertulis atau tidak tertulis yang secara jelas menerangkan 
materi, kesepakatan contohnya adalah adanya perjanjian tertulis. Misalnya 
untuk menyepakati harga, mengatur produksi, mengatur pasar, membagi 
wilayah pemasaran, menyepakati tingkat keuntungan masing-masing. 
Rekaman komunikasi antara pelaku usaha yang melakukan kartel 
mengenai adanya suatu kolusi kartel. Namun kecil kemungkinan  jika para 
pelaku kartel akan melakukan kesepakatan yang bersifat tertulis ataupun 
dengan menggunakan sarana komunikasi lainnya. Sehingga seringkali 
kartel dilakukan dengan cara-cara yang tidak menggunakan mekanisme 
kesepakatan secara tertulis, hal ini sudah biasa dilakukan dalam konteks 
kartel dimana kartel diidentikan dengan kejahatan.

Dalam perkembangan penanganan perkara penetapan harga (price 
fixing) ataupun bentuk kartel lainnya di berbagai negara di belahan 
dunia, berkembang upaya pembuktian keberadaan perilaku tersebut, 
tidak hanya melalui bukti-bukti langsung (direct evidence), tetapi juga 
dikembangkan pembuktian-pembuktian lain melalui bukti-bukti tidak 
langsung (circumstantial evidence). Hal ini terjadi, karena bukti langsung 
menjadi semakin sulit ditemukan karena keberadaan lembaga pengawas 
persaingan telah menjadi faktor yang diperhitungkan sehingga hal-hal yang 
berkaitan dengan bukti langsung telah dihindari oleh pelaku usaha. Tetapi 
bagaimanapun, penggunaan bukti-bukti tidak langsung harus tetap dilakukan 
dalam bingkai pembuktian sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999.

1.2 Perumusan Masalah 
Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah, sebagai berikut:
1. Apakah bukti tidak langsung (indirect evidence/circumstantial evidence) 

ini dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan pelanggaran kartel 
dalam Hukum Persaingan Usaha?

2. Bagaimana kedudukan bukti tidak langsung (indirect evidence) dalam 
sistem hukum pembuktian dalam Hukum Persaingan Usaha?

3. Bagaimana solusi ke depan terhadap permasalahan yang timbul dalam 
praktek pro dan kontra perbedaan pandangan mengenai alat bukti 
tidak langsung?

1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan  masalah ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisa bukti tidak langsung (indirect evidence/

circumstantial evidence) ini dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan 
pelanggaran kartel dalam Hukum Persaingan Usaha atau tidak. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan bukti tidak langsung 
(indirect evidence) dalam sistem hukum pembuktian dalam Hukum 
Persaingan Usaha.

3. Untuk memberikan solusi ke depan dalam memecahkan perbedaan 
pandang antara yang pro dan kontra sehingga lebih dapat memberikan 
kepastian hukum bagi semua pihak.

1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika dalam tulisan ini terdiri dari 4 (empat) Bab, Bab I berisi tentang 
latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan sistematika 
penulisan. Bab II, berisi tentang tinjauan literatur dan kerangka teori 
mengenai pembuktian dalam sistem hukum baik perdata maupun pidana, 
tinjauan umum tentang kartel dan pembuktiannya serta metode penelitian. 
Bab III, berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari analisa 
mengenai bukti tidak langsung apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti 
untuk membuktikan adanya pelanggaran kartel dalam Hukum Persaingan 
Usaha, analisa tentang kedudukan bukti tidak langsung dalam sistem hukum 
pembuktian dalam Hukum Persaingan Usaha dan solusi untuk ke depan agar 
lebih memberikan solusi terbaik dan kepastian hukum bagi semua pihak. 
Sedangkan Bab IV berisi tentang simpulan dan saran. 
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Bab II
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN 

DAN KARTEL

2.1 Pengertian Pembuktian/membuktikan
 “MEMBUKTIKAN” ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil 
atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam persengketaan.2 Maka nampaklah 
bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau 
“perkara” di muka Hakim atau Pengadilan.

“Membuktikan” menurut Sudikno Mertokusumo guru besar FH-UGM 
mengandung beberapa pengertian:

a) Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah
 Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku 

bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

b) Membuktikan dalam arti konvensionil
 Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya 

yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
n kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat instuitif 

(conviction intime).
n kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (conviction 

raisonnee).

c) Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis
 Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian 

yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup 
segala kemungkinan adanya bukti lawan. Akan tetapi merupakan 
pembuktian konvensionil yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti 
yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang 
memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam 
arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak.

 Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu 

2 R. Subekti, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal. 7.

JURNAL_6_2011.indd   125 15/12/2011   20:52:53



126

Pembuktian Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 6 - Tahun 2011

tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka hal ini dimungkinkan 
adanya bukti lawan.

 Pembuktian secara yuridis tidak lain adalah pembuktian “historis” 
yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Baik 
pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan 
pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa 
peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.

 Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberikan dasar-dasar 
yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan 
guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Berbeda dengan azas yang terdapat pada hukum acara pidana, dimana 
seseorang tidak boleh dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, 
kecuali apabila berdasarkan buki-bukti yang sah hakim memperoleh 
keyakinan tentang kesalahan terdakwa, dalam hukum acara perdata untuk 
memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim. Berdasarkan 
alat-alat bukti yang sah tersebut hakim akan mengambil keputusan tentang 
siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, dalam 
hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formil saja.

2.2 Prinsip-prinsip Pembuktian 
Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk 
menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan 
benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang 
harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam 
suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-
dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, 
sedangkan apabila berhasil, maka gugatannya akan dikabulkan.

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan 
kebenarannya, untuk dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui 
sepenuhnya oleh pihak lawan, maka tidak perlu dibuktikan lagi. Beberapa 
hal/keadaan yang tidak harus dibuktikan antara lain:
n Hal-hal/keadaan-keadaan yang telah diakui
n Hal-hal/keadaan-keadaan yang tidak disangkal
n Hal-hal/keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai 

(notoire feiten/fakta notoir). Atau hal-hal yang secara kebetulan telah 
diketahui sendiri oleh hakim. Merupakan fakta notoir, bahwa pada 
hari Minggu semua kantor pemerintah tutup, dan bahwa harga tanah 
di Jakarta lebih mahal dari di desa.

Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus 
membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan 
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menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang akan 
diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau sebaliknya 
pihak tergugat. Secara ringkas disimpulkan bahwa hakim sendiri yang 
menentukan pihak yang mana yang akan memikul beban pembuktian. 
Didalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif 
dan bijaksana, serta tidak berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan 
yang konkrit harus diperhatikan dengan seksama olehnya.

Sebagai pedoman, dijelaskan oleh pasal 1865 BW, bahwa:

“Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan 
suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-pristiwa itu; sebaliknya 
barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang 
lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

2.3 Teori-teori tentang Penilaian Pembuktian
Sekalipun untuk peristiwa yang disengketakan itu telah diajukan 
pembuktian, namun pembuktian itu masih harus dinilai. Berhubung dengan 
menilai pembuktian, hakim dapat bertindak bebas (contoh: hakim tidak 
wajib mempercayai satu orang saksi saja, yang berarti hakim bebas menilai 
kesaksiannya (ps. 1782 HIR, 309 Rbg, 1908 BW) atau diikat oleh undang-
undang (contoh: terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis, hakim 
terikat dalam penilaiannya (ps. 165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW)).

Terdapat 3 (tiga) teori yang menjelaskan tentang sampai berapa jauhkah 
hukum positif dapat mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian 
peristiwa di dalam sidang, yaitu:

a) Teori Pembuktian Bebas
 Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang 

mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat 
diserahkan kepada hakim. Teori ini dikehendaki jumhur/pendapat 
umum karena akan memberikan kelonggaran wewenang kepada hakim 
dalam mencari kebenaran.

b) Teori Pembuktian Negatif
 Teori ini hanya menghendaki ketentuan-ketentuan yang mengatur 

larangan-larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang 
berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim disini dilarang dengan 
pengecualian (ps. 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW)

c) Teori Pembuktian Positif
 Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah 

kepada hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (ps. 165 
HIR, 285 Rbg, 1870 BW). 

JURNAL_6_2011.indd   127 15/12/2011   20:52:53



128

Pembuktian Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 6 - Tahun 2011

2.4 Teori-Teori tentang Beban Pembuktian
Seperti telah diuraikan sekilas diatas (dalam sub judul prinsip-prinsip 
pembuktian), maka pembuktian dilakukan oleh para pihak bukan 
oleh hakim. Hakimlah yang memerintahkan kepada para pihak untuk 
mengajukan alat-alat buktinya.

Dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori tentang beban 
pembuktian yang menjadi pedoman bagi hakim, antara lain: 

a) Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (bloot affirmatief)
 Menurut teori ini siapa yang mengemukakan sesuatu harus 

membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau yang menyangkalnya. 
Teori ini telah ditinggalkan.

b) Teori hukum subyektif
 Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan 

pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum 
subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mempunyai suatu hak 
harus membuktikannya.

c) Teori hukum obyektif
 Menurut teori ini, mengajukan gugatan hak atau gugatan berarti bahwa 

penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-
ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh 
karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran daripada 
peristiwa yang diajukan dan kemudian mencari hukum obyektifnya 
untuk diterapkan pada peristiwa itu.

d) Teori hukum publik
 Menurut teori ini maka mencari kebenaran suatu peristiwa dalam peradilan 

merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim harus diberi 
wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu para 
pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan 
dengan segala  macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

e) Teori hukum acara
 Asas audi et alteram partem atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama 

daripada para pihak dimuka hakim, merupakan asas pembagian beban 
pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian 
berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, sehingga kemungkinan 
menang antara para pihak adalah sama.

2.5  Teori pembuktian
Walaupun secara aturan bahwa KPPU bukan merupakan lembaga 
peradilan tetapi berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan 
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untuk memutus perkara (quasi yudisial) mengenai persaingan usaha, 
maka dalam melaksanakan kewenangannya tersebut setidak-tidaknya 
juga mendasarkan pada prinsip dasar yang ada dalam teori pembuktian.

2.5.1 Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Positif
 Dalam menilai pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa 

sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan selalu 
pada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut 
dengan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara 
positif.3 Dalam teori ini undang-undang menentukan alat bukti yang 
dipakai oleh hakim, cara hakim dapat mempergunakannya, asal 
alat-alat bukti itu telah secara yang ditentukan oleh undang-undang, 
maka hakim harus dan berwenang menetapkan untuk terbukti atau 
tidaknya suatu perkara yang diperiksanya. Walaupun hakim sendiri 
belum begitu yakin atas kebenaran putusannya itu. Sebaiknya bila 
tidak dipenuhi persyaratan tentang cara-cara mempergunakan 
alat-alat bukti itu, sebagaimana ditetapkan undang-undang bahwa 
putusan itu harus berbunyi sesuatu yang tidak dapat dibuktikan 
tersebut.4 Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro 
untuk dianut di Indonesia, dan teori pembuktian ini sekarang tidak 
mendapat  penganut lagi karena teori ini hanya mengandalkan 
kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.5 

2.5.2 Teori pembuktian selalu berdasarkan keyakinan hakim 
 Berhadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut 

undang-undang positif ialah pembuktian menurut keyakinan hakim. 
Didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun 
tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan kadang-kadang 
tidak menjamin seseorang telah melakukan perbuatan yang 
didakwakan. Dengan sistem ini pemidanaan dimungkinkan tanpa 
didasarkan pada alat-alat bukti dalam undang-undang.6 

2.5.3 Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang 
Logis 

 Sistem atau teori yang disebut pembuktian berdasarkan keyakinan 
hakim sampai batas tertentu (la conviction rasionnee). Menurut 
teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan 
keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar 
pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan 
kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Teori pembuktian 

3 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, 2008, Jakarta, hal. 250.
4 Syarifuddin Pettanasi, Hukum Acara Pidana, Indramayu, Universitas Sriwijaya, 2000, hal. 203.
5 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, 2008, Jakarta, hal, 251.
6 Op.cit., 252
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ini disebut juga teori pembuktian bebas karena hakim bebas untuk 
menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrije bewijs theorie) atau 
berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah 
kedua jurusan. Pertama, yang disebut di atas yaitu pembuktian 
berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (conviction 
raisonnee) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasarkan 
undang-undang yang negatif (negatife bewijs theorie). Persamaan 
keduanya adalah keduanya sama-sama berdasar atas keyakinan 
hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya 
keyakinan hakim bahwa ia bersalah.7

2.5.4 Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang yang Negatif
 Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila 

sekurang-kurangnya alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh 
undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang 
didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan 
sebagai berikut : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 
seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

 Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan 
bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-
undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian 
harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang 
didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan undang-undang 
(minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup maka baru dipersoalkan 
ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. 
Teori pembuktian menurut undang-undang negatif dapat disebut 
negative wettelijk, istilah ini berarti: wettelijk berdasarkan undang-
undang, sedangkan negatif maksudnya adalah walaupun dalam 
suatu perkara cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka 
hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh 
keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Dalam sistem pembuktian 
yang negatif alat-alat bukti limitatif ditentukan dalam undang-
undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat 
pada ketentuan undang-undang8. 

 Berdasarkan pembahasan mengenai pembuktian ini dapat disimpulkan 
bahwa pembuktian merupakan bagian yang sentral pada hukum acara 
pidana dimana melalui pembuktian ini akan diketahui keputusan apa 

7 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, 2008, Jakarta, hal. 253.
8 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, 2008, Jakarta, hal. 253.
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yang akan diambil oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dan 
dalam hal pembuktian terdapat  beberapa teori yang dipakai seperti 
yang telah dijelaskan di atas. Jika diamati secara seksama karakter 
yang ada dalam proses pembuktian di KPPU masuk pada kategori 
yang terakhir yaitu teori pembuktian berdasarkan undang-undang yang 
negatif hal tersebut diperjelas dengan ketentuan dalam Pasal 42 UU 
No. 5 Tahun 1999 tentang alat bukti yang akan diuraikan di bawah 
ini dan Ketentuan Peraturan Komisi (Perkom) No. 1 Tahun 2010.

2.6 Alat-Alat Bukti dalam Hukum Persaingan
Menurut ketentuan Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1999, Komisi dalam melakukan 
pemeriksaan sebagai tugas resmi tersedia alat-alat bukti klasik, yaitu 
keterangan saksi dan saksi ahli, keterangan pelaku usaha lain serta surat 
dan/atau dokumen lain. Dalam penyelidikan tersebut Komisi memusatkan 
perhatiannya pada dokumen usaha, yang berkat sifat obyektifnya mempunyai 
kekuatan pembuktian yang khusus9.  

Petunjuk/saran selalu dapat memajukan penyelidikan. Apakah dapat 
dijadikan sebagai alat bukti harus ditentukan kasus per kasus. Apabila 
terdapat petunjuk tertulis, maka petunjuk tersebut sesuai dengan isinya 
termasuk kategori surat atau dokumen.

Pasal 42 UU No. 5/1999 menentukan bahwa yang dapat dijadikan alat bukti 
dalam pemeriksaan oleh KPPU terdiri dari: keterangsan saksi, keterangan ahli, 
surat dan atau dokumen, petunjuk, keterangan pelaku usaha. Keterangan 
ahli diperlukan dalam pemeriksaaan perkara yang rumit. Saksi ahli dapat 
dihadirkan atas inisiatif pelaku usaha maupun KPPU. Walaupun tidak ada 
definisi yang pasti tentang saksi ahli dalam perkara monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat, pengertian ahli di sini adalah orang yang mempunyai 
keahlian di bidang praktik monopoli dan persaingan usaha dan memahami 
bidang usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang sedang diperiksa10. 

Pelaku usaha maupun saksi dapat memberikan dokumen untuk menguatkan 
posisinya/keterangannya. Setiap dokumen yang diserahkan akan diterima 
oleh KPPU. Majelis KPPU kemudian akan memberikan penilaian terhadap 
dokumen tersebut. Dokumen pelaku usaha dianggap mempunyai sifat yang 
obyektif, oleh karena itu dalam perkara monopoli dan persaingan usaha, 
dokumen pelaku usaha mempunyai kekuatan pembuktian yang khusus11. 

9 Knud Hansen, et all., Undang-Undang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat, Katalis – Publishing – Media AServices, Jakarta, 2002, hal. 365.

10 Destivanov Wibowo dan Harjon Sinaga, Hukum Acara Persaingan Usaha, PT. Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2005, hal. 27.

 11 Ibid.
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Petunjuk data dijadikan sebagai alat bukti asalkan petunjuk itu mempunyai 
kesesuaian dengan petunjuk lainnya atau sesuai dengan perbuatan atau 
perjanjian yang diduga melanggar UU Antimonopoli. Suatu petunjuk yang 
didapat dalam bentuk tertulis, kekuatan pembuktiannya dikategorikan 
sama dengan kekuatan pembuktian surat atau dokumen. Penggunaan alat 
bukti petunjuk dalam perkara monopoli dan persaingan usaha tidak dapat 
disamaratakan, melainkan ditentukan kasus per kasus12.

Alat bukti petunjuk merupakan indirect evidence yang dapat diterima 
dalam hukum persaingan. Di negara lain juga demikian, misalnya di 
Australia, untuk menentukan adanya kesepakatan (meeting of the minds) 
yang diharuskan dalam pembuktian adanya perjanjian yang melanggar 
hukum persaingan, bukti situasional (circumstancial evidence) bisa dipakai 
seperti: petunjuk perbuatan yang paralel, petunjuk tindakan bersama-
sama, petunjuk adanya kolusi, petunjuk adanya struktur harga yang 
serupa (dalam kasus price fixing) dan lain sebagainya13.

12 -
13 Terry A dan Giugni D, Business, Society and the Society (Australia: Harcourt Brace & Company, 

1997), hal. 678 – 679.

JURNAL_6_2011.indd   132 15/12/2011   20:52:54



133

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

JURNAL PERSAINGAN USAHA  n  Edisi 6 - Tahun 2011

Bab III
PEMBAHASAN

KARTEL adalah kerja sama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk 
mengkoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan 
harga suatu barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan diatas tingkat 
keuntungan yang wajar. Kartel akan memaksa konsumen membayar lebih mahal 
suatu produk, baik barang mewah maupun barang-barang biasa yang diperlukan 
masyarakat seperti obat-obatan, vitamin, minyak goreng dan sebagainya. Kartel 
akan merugikan perekonomian, karena para pelaku usaha anggota kartel akan 
setuju untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada pengendalian harga, 
seperti pembatasan jumlah produksi, yang akan menyebabkan terjadinya 
inefisiensi alokasi sumber daya. Kartel juga dapat menyebabkan inefisiensi dalam 
produksi ketika mereka melindungi pabrik yang tidak efisien, sehingga menaikkan 
biaya rata-rata produksi suatu barang atau jasa dalam suatu industri.

Dalam melakukan kartel pelaku usaha menggunakan berbagai cara untuk 
mengkoordinasikan kegiatan mereka, seperti melalui pengaturan produksi, 
penetapan harga secara horizontal, kolusi tender, pembagian wilayah, 
pembagian jumlah konsumen secara non teritorial, ataupun pembagian 
pangsa pasar. Akan tetapi perlu disadari bahwa kartel yang cukup efektif 
tidaklah mudah untuk dicapai. Bagaimanapun terdapat kecenderungan para 
pelaku usaha untuk selalu berusaha memaksimalkan keuntungan perusahaan 
masing-masing.

Ketentuan tentang kartel diatur dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Pasal 
11 meliputi kasus-kasus kartel yang mempunyai pengertian yang berbeda dari 
segi kebijakan persaingan dengan kata-kata: “mengatur produksi dan/atau 
pemasaran”, “yang bertujuan untuk mempengaruhi harga”. Semua perjanjian 
seperti ini meniadakan kesempatan pihak lawan dalam pasar untuk memilih 
secara bebas di antara penawaran para anggota kartel, namun selama kegiatan 
tersebut tidak berdampak kepada praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat, tidak dapat dikategorikan melanggar Pasal 11 UU No. 5/1999.
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Sebelum membahas lebih jauh mengenai pembuktian dalam kartel maka perlu 
dijelaskan terlebih dahulu apa itu pembuktian, alat bukti dan bagaimana 
teknik pembuktiannya.

3.1 Pembuktian kartel  
Ketentuan kartel diatur dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 yang 
menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha 
pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara 
mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, 
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat”.

UU No. 5 Tahun 1999 tidak menyediakan penjelasan lebih lanjut 
mengenai kartel yang diatur dalam Pasal 11.

Kartel adalah kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk 
mengkoordinasikan kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah 
produksi dan harga suatu barang dan atau jasa untuk memperoleh 
keuntungannya diatas tingkat keuntungan yang wajar (lihat Keputusan 
KPPU No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 UU No. 
5 Tahun 1999 tentang Kartel, Hal. 2).

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 tersebut di atas, maka elemen-elemen 
yang harus dibuktikan dalam kartel adalah sebagai berikut:

a. Pelaku usaha
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 5 UU No. 5 Tahun 1999 definisi 
pelaku usaha sebagai berikut:

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, 
baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha 
dalam bidang ekonomi. 

b. Perjanjian
Pengertian “perjanjian” dalam UU No. 5 Tahun 1999 diatur dalam 
Pasal 1 ayat (7) UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut: 

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk 
mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama 
apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. 

KPPU mengartikan unsur perjanjian dalam Pasal 11 tentang kartel 
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sebagai perjanjian ataupun kolusi. Salah satu syarat terjadinya kartel 
adalah harus ada perjanjian atau kolusi antara pelaku usaha. (KPPU, 
Perkom tentang Kartel) 

Ada dua bentuk kolusi dalam kartel, yaitu:

1. Kolusi eksplisit, dimana para anggota mengkomunikasikan 
kesepakatan mereka secara langsung yang dapat dibuktikan 
dengan adanya dokumen perjanjian, data mengenai audit bersama, 
kepengurusan kartel, kebijakan-kebijakan tertulis, data penjualan 
dan data-data lainnya.

2. Kolusi diam-diam, dimana pelaku usaha anggota kartel tidak 
berkomunikasi secara langsung, pertemuan-pertemuan juga 
diadakan secara rahasia. Biasanya yang dipakai sebagai media adalah 
asosiasi industri, sehingga pertemuan-pertemuan anggota kartel 
dikamuflasekan dengan pertemuan-pertemuan yang legal seperti 
pertemuan asosiasi. Bentuk kolusi yang kedua inilah yang sangat 
sulit untuk dideteksi oleh para penegak hukum termasuk KPPU.

c. Pelaku Usaha Pesaingnya
 Elemen pelaku usaha pesaingnya terkait erat dengan pasar bersangkutan 

dimaksudkan untuk mempengaruhi harga. Untuk mencapai tujuan 
tersebut anggota kartel setuju mengatur produksi dan atau pemasaran 
suatu barang dan atau jasa.

d. Unsur mengatur Produksi dan atau Pemasaran
 Mengatur produksi artinya adalah menentukan jumlah produksi baik 

bagi kartel secara keseluruhan maupun bagi setiap anggota. Hal ini 
bisa lebih besar atau lebih kecil dari kapasitas produksi perusahaan 
atau permintaan akan barang atau jasa yang bersangkutan. Sedangkan 
mengatur pemasaran berarti mengatur jumlah yang akan dijual dan 
atau wilayah dimana para anggota menjual produksinya.

e. Unsur barang
 Barang menurut Pasal 1 angka 16 adalah setiap benda baik berwujud 

maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang 
dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh 
konsumen atau pelaku usaha. 

f. Unsur jasa
 Jasa menurut Pasal 1 angka  17 adalah setiap layanan yang berbentuk 

pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk 
dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

g. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
 Praktek monopoli menurut Pasal 1 angka 2 adalah pemusatan kekuatan 

ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan 
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dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa 
tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Dengan 
kartel, maka produksi dan pemasaran atas barang dan atau jasa akan 
dikuasai oleh anggota kartel. Karena tujuan akhir dari kartel adalah 
untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi anggota kartel, maka 
hal ini akan menyebabkan  kerugian bagi kepentingan umum.

h. Unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat
 Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat 

adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan produksi 
dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan 
cara tidak jujur atau melawan hukum. Kartel adalah suatu kolusi atau 
kolaborasi dari para pelaku usaha, oleh karena itu segala manfaat 
kartel hanya ditujukan untuk kepentingan para anggotanya saja, 
sehingga tindakan-tindakan mereka ini dilakukan secara tidak sehat 
dan tidak jujur. Dalam hal ini misalnya dengan mengurangi produksi 
atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, misalnya 
dengan penetapan harga atau pembagian wilayah.

Unsur “yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat” merupakan indikasi bahwa Pasal 11 
mengadopsi prinsip “rule of reason”.  Dengan demikian KPPU harus 
dapat membuktikan bahwa alasan-alasan dari pelaku usaha tersebut tidak 
dapat diterima (unreasonable). (lihat Pedoman Pasal 11)

Alasan-alasan dari pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang 
menghambat perdagangan dapat dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak 
dapat diterima (unreasonable restraint) apabila:
1. Kegiatan para pelaku usaha menunjukkan tanda-tanda adanya 

pengurangan produksi atau naiknya harga. Apabila terdapat tanda-
tanda tersebut, maka perlu diperiksa lebih lanjut;

2. Apakah kegiatan para pelaku usaha bersifat naked (langsung) atau 
ancillary (tambahan), kalau kegiatan tersebut bersifat naked, maka 
merupakan perbuatan yang melawan hukum. Sedangkan kalau 
ancillary, maka diperkenankan;

3. Para pelaku usaha mempunyai market power, maka terdapat 
kemungkinan mereka menyalahgunakan kekuatan tersebut;

4. Apakah terdapat hambatan masuk ke pasar yang tinggi. Walaupun 
para pelaku usaha mempunyai market power, akan tetapi kalau tidak 
ada hambatan masuk ke pasar yang berarti, maka akan mudah bagi 
pelaku usaha baru untuk masuk ke pasar;

5. Perbuatan para pelaku usaha apakah menciptakan efisiensi yang 
substansial dan menciptakan peningkatan kualitas produk atau servis 
atau adanya inovasi. Apabila alasan-alasan ini tidak terbukti, maka 
perbuatan tersebut adalah ilegal.
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6. Perbuatan-perbuatan para pelaku usaha tersebut memang diperlukan 
untuk mencapai efisiensi dan inovasi. Artinya harus dibuktikan apakah 
perbuatan para pelaku usaha tersebut adalah alternatif terbaik untuk 
mencapai tujuan tersebut.

7. Perlu dilakukan adanya “balancing test” artinya perlu diukur keuntungan-
keuntungan yang diperoleh dari perbuatan para pelaku usaha dibandingan 
dengan akibat-akibat negatifnya. Apabila keuntungan yang diperoleh 
lebih besar dari kerugiannya, maka perbuatan tersebut dibenarkan.

3.2 Indikator Awal untuk Mengetahui Terjadinya Kartel
Untuk  memenuhi persyaratan bukti awal yang cukup, KPPU dapat 
memeriksa beberapa indikator awal yang dapat disimpulkan sebagai 
faktor pendorong  terbentuknya kartel. Secara teori, ada beberapa faktor 
yang dapat mendorong atau memfasilitasi terjadinya kartel baik faktor 
struktural maupun perilaku. Sebagian atau seluruh faktor ini dapat 
digunakan KPPU sebagai indikator awal dalam melakukan identifikasi 
eksistensi sebuah kartel pada sektor bisnis tertentu.

Beberapa diantara faktor-faktor tersebut akan diuraikan di bawah ini:

a. Faktor struktural

1. Tingkat konsentrasi dan jumlah perusahaan
 Secara prinsip kartel akan lebih mudah jika jumlah perusahaan tidak 

banyak. Dalam hal ini indikator tingkat konsentrasi pasar seperti 
misalnya CR4 (jumlah pangsa pasar empat perusahaan terbesar) 
dan HHI (Herfintdahl-Hirschman Index) merupakan indikator 
yang baik untuk melihat apakah secara struktur, pasar tertentu 
mendorong eksistensi kartel.

2. Ukuran perusahaan
 Kartel akan lebih mudah terbentuk jika pendiri atau pelopornya 

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

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

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

4. Kontak multi pasar
 Pemasaran yang luas dari suatu produk memungkinkan terjadinya 

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

5. Persediaan dan kepastian produksi
 Persediaan yang berlebihan di pasar menunjukkan telah terjadi 

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

6. Keterkaitan kepemilikan
 Keterkaitan kepemilikan baik minoritas terlebih lagi mayoritas 

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

7. Kemudahan masuk pasar
 Tingginya entry barrier sebagai hambatan bagi perusahaan baru 

untuk masuk pasar akan memperkuat keberadaan suatu kartel. 
Peluang pendatang baru untuk mengisi kekosongan pasar akibat 
harga kartel yang tinggi sedikit tertutup. Dengan demikian kartel 
akan dapat bertahan dari persaingan pendatang baru. 
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8. Karakter permintaan: keteraturan, elastisitas dan perubahan
 Permintaan yang teratur dan inelastis dengan pertumbuhan yang 

stabil akan memfasilitasi berdirinya kartel. Hal ini terjadi karena 
adanya kemudahan bagi para peserta kartel untuk memprediksi 
dan menghitung tingkat produksi serta tingkat harga yang dapat 
mengoptimalkan keuntungan mereka.  Sebaliknya jika permintaan 
sangat fluktuatif, elastis dan tidak teratur akan menyulitkan 
terbantuknya kartel. Para peserta akan berebut order pada saat 
permintaan tinggi dan terpaksa bersaing menurunkan harga 
mengingat sifat permintaan yang elastis. KPPU dapat mengukur 
karakter permintaan ini baik melalui survey dan penelitian pasar 
maupun informasi dari para produsen. 

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

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

b. Faktor Perilaku 

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

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

2. Peraturan harga dan kontrak
 Beberapa perilaku pengaturan harga dan kontrak dapat 

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

3.3  Alat-alat Bukti Terkait Kartel 
Beberapa alat bukti untuk penanganan perkara kartel antara lain: 
1. Dokumen atau rekaman kesepakatan harga, kuota produksi atau 

pembagian wilayah pemasaran.
2. Dokumen atau rekaman daftar harga (price list) yang dikeluarkan oleh 

pelaku usaha secara individu selama beberapa periode terakhir (bisa 
tahunan atau per semester).

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

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

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

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

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

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

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

Berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas, maka secara teoritik dapat 
dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu bukti langsung dan bukti tidak 
langsung.  Jika mengacu pada ketentuan Pasal 42 UU No. 5 tahun 1999, yang 
mengatur tentang alat bukti maka sebagian alat bukti sebagaimana diuraikan 
di atas masuk pada alat bukti berupa: dokumen, saksi dan keterangan pelaku 
usaha. Namun sebagian adalah tergolong bukti indirect evidence (bukti 
ekonomi/bukti tidak langsung) seperti: data pergerakan harga, penyelarasan 
harga diantara para penjual, pengurangan kapasitas, dan lain-lain.

Penegakan hukum persaingan selalu berusaha mendapatkan bukti langsung 
berupa perjanjian dalam kasus kartel, dimana dalam kenyataannya sangat 
sulit didapatkan sebagaimana yang sudah diuraikan di bagian terdahulu. 
Sehingga bukti tidak langsung menjadi sangat penting keberadaannya 
dalam proses pembuktian kartel. Namun dalam waktu yang sama, 
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terdapat keterbatasan dalam penggunaan bukti tidak langsung. Bukti tidak 
langsung berarti bukti tersebut tidak secara langsung mendeskripsikan 
istilah perjanjian, namun dapat dalam bentuk memfasilitasi adanya 
perjanjian, atau pertukaran informasi.

Terdapat dua macam tipe pembuktian tidak langsung, meliputi bukti 
komunikasi dan bukti ekonomi. Dari kedua bukti tersebut, bukti 
komunikasi atau fasilitasi lebih penting dibandingkan bukti ekonomi. 
Bukti komunikasi adalah bukti dimana pelaku kartel bertemu melakukan 
komunikasi akan tetapi tidak menjelaskan substansi komunikasi tersebut. 
Sebagai contoh percakapan telepon antar pelaku usaha yang dicurigai 
kartel, atau perjalanan mereka ke suatu tujuan yang sama. Sedangkan 
bukti ekonomi dapat dibagi menjadi bukti perilaku dan bukti struktur.

3.4 Kedudukan Bukti Tidak Langsung dalam Pembuktian 
Hukum Persaingan Usaha
Analisa ekonomi dalam kasus persaingan usaha sangat berpengaruh dalam 
pembuktian persaingan usaha. Pihak yang berperkara sering menyatakan 
kontra pada pendekatan ekonomi sebagai bukti tidak langsung karena 
pendekatan ekonomi merupakan kebalikan dari teori bukti hukum, yang 
tergantung pada model dan asumsi, bahkan dapat membuat hasil yang 
berbeda. Ketidaksepahaman antar ekonom, yang menyerahkan analisis 
yang berbeda bukan merupakan kejadian yang tidak biasa yang merujuk 
pada kesimpulan mutlak bahwa bukti ekonomi tidak dapat diandalkan. 
Selain itu, hakim dan pengacara memiliki keterbatasan pengetahuan 
mengenai bukti ekonomi.

Berdasarkan argumen yang didapatkan dari pakar (e.g. Neven, 2007, 
Freeman, 2006; Potocki, 1996), bahwa bukti ekonomi bukan karakter 
yang absolut, meskipun demikian dapat dipakai jika bersumber dari 
asumsi logika yang dalam dan digunakan dengan benar sehingga 
merupakan fakta yang relevan. Hukum sering kali berhadapan dengan 
hal yang teknis (medical dan patent law), sehingga hukum persaingan juga 
dapat dihadapkan dengan hal yang sama. Hukum persaingan berbeda 
dari teknik hukum lain dimana terdapat cabang konsep ekonomi. 

Terdapat batasan ekonomi dalam hukum persaingan. Hakim Breyer 
menyatakan dalam perbedaan pendapat pada Putusan Leegin tahun 2007 
bahwa hukum tidak seperti ekonomi, merupakan sistem administratif. 
Hukum mempunyai efek melalui hakim dan pengacara yang memberikan 
saran pada klien, dimana hukum persaingan harus menjadi sistem actual 
administrative. Hukum Persaingan tidak dapat dan tidak seharusnya 
meniru seutuhnya pandangan ekonomi. Pandangan tentang pembatasan 
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ekonomi dalam hukum persaingan sama dengan pandangan pakar lain. 
Mereka mengidentifikasi adanya tantangan bagi penegak hukum untuk 
dapat beradaptasi dengan teknik analisa yang secara akurat berbeda 
dengan perilaku pro kompetisi terhadap aturan adminsitratif. Aturan 
administratif tersebut dianggap sebagai aturan yang dapat diterapkan oleh 
lembaga persaingan dan kehakiman karena stabil serta dapat diprediksi 
sehingga bisnis dapat berjalan (Kovacic and Shapiro, 2000:58).

Pengalaman Amerika Serikat dan European Union, pengadilan telah 
menerima dan bahkan meminta penggunaan ekonomi dan bukti ekonomi 
dalam kasus persaingan, meskipun pengadilan tidak selalu menemukan 
bukti ekonomi yang meyakinkan. Saat ini banyak kasus di Amerika 
Serikat mengindikasikan bahwa perilaku kartel dapat dibuktikan dengan 
menggunakan bukti tidak langsung. Walau tidak terdapat bukti langsung 
atas perjanjian, lembaga persaingan dapat mendukung unsur pembuktian 
dengan menggunakan adanya bukti penyesuaian secara sadar (conscious 
parallelism). Ketika terdapat sedikit pesaing di pasar yang berkonsentrasi 
tinggi yang memiliki pola harga yang sama, maka dapat dijadikan potensi 
bukti untuk kesepahaman antar pesaing dalam melakukan penyesuaian 
harga. Namun demikian, dalam pembuktian di pengadilan, bukti paralel 
tersebut harus dilengkap dengan faktor tambahan yang menunjukkan 
bakwa perilaku tersebut dilakukan secara sadar dan bukan merupakan 
putusan pelaku usaha secara independen. Faktor tersebut dapat mencakup 
bukti yang menunjukkan bahwa pelaku usaha mengambil posisi yang 
bertentangan dengan kepentingan ekonominya, dan memiliki motivasi 
untuk melakukan kartel.

Beberapa kasus besar di Amerika Serikat selalu menggunakan bukti tidak 
langsung untuk membuktikan komitmen secara sadar guna melakukan 
pola yang sama dalam melakukan tindakan yang bertujuan anti 
persaingan. Jika pelaku usaha hanya mengandalkan bukti langsung berupa 
pengakuan atau perjanjian tertulis, maka hal tersebut dapat mengurangi 
kemampuan lembaga persaingan dalam membuktikan persekongkolan 
yang melanggar undang-undang. Jadi di negara tersebut bukti tidak 
langsung dapat digunakan sepanjang secara ekonomi dimungkinkan.

Di Indonesia bukti tidak langsung masih menimbulkan pro dan kontra 
terutama dalam pandangan hukum. Mengingat secara sistem hukum 
beracara baik dalam HIR-RBG maupun dalam UU No. 5 Tahun 1999 
tidak dikenal dalam alat bukti yang secara eksplisit berbunyi bukti tidak 
langsung ataupun bukti ekonomi. Pakar hukum di Indonesia melihat 
bahwa pembuktian dengan indirect evidence pada kasus kartel tidak 
dapat secara otomatis dipakai di dalam hukum di Indonesia. Apalagi 
bila pelaku usaha tersebut diancam dengan membayar denda. Karena 
suatu pelanggaran tindak pidana harus dibuktikan dengan hukum acara 
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pidana yang lazim. (Erman Rajagukguk: Sudah Saatnya UU No. 5/1999 
Diamandemen, http://www.forum-ngo.com)

Sebagaimana yang sudah diuraikan di atas bahwa amat sulit mendapatkan 
bukti langsung telah terjadi kartel, karena sangat tidak mungkin (atau: 
”kecil kemungkinan”) orang melakukan kejahatan/kolusi/persekongkolan 
membuat perjanjian/kesepakatan hitam di atas putih (dokumen resmi). 
Untuk itu bukti tidak langsung menjadi amat penting dalam melihat 
dan membuktikan adanya kartel, sementara dampak dari adanya kolusi 
sangat signifikan baik dalam konteks penguasaan pasar yang berakibat 
pada harga yang mahal yang akhirnya merugikan konsumen. 

Keputusan KPPU No. 10/KPPU-L/2005 mengenai kartel garam bahan 
baku di Sumatera Utara memberikan pelajaran yang cukup berarti dan 
terobosan yang bagus dalam sisi hukum bahwa bukti tidak langsung 
dapat dijadikan alat bukti dalam perkara persaingan usaha khususnya 
kartel. Analisis-analisis ekonomi menjadi salah satu kunci penting dalam 
penggunaan bukti tidak langsung untuk membuktikan adanya perjanjian. 
Analisis ekonomi berperan sebagai alat untuk menduga (infere) adanya 
koordinasi atau kesepakatan diantara pelaku usaha di pasar. Analisis 
plus factor perlu dilakukan untuk dapat dijadikan bukti tidak langsung. 
Hal tersebut untuk membedakan parallel business conduct dengan illegal 
agreement. Beberapa analisis tambahan yang diperlukan adalah seperti 
berikut ini, namun tidak terbatas pada: rasionalitas penetapan harga, 
analisis struktur pasar, kecepatan informasi mengenai penyesuaian harga, 
standardisasi harga, kelebihan kapasitas dan sebagainya. 

Penggunaan analisis ekonomi menjadi salah satu kunci penting dalam 
penggunaan bukti tidak langsung untuk membuktikan adanya suatu 
perjanjian. Analisis ekonomi berperan sebagai alat untuk menduga adanya 
koordinasi atau kesepakatan diantara pelaku usaha di pasar. Analisis plus 
factor yang dikemukakan sebelumnya pada dasarnya merupakan suatu 
analisis ekonomi yang diperlukan untuk: 
1. Membuktikan apakah perilaku perusahaan rasional meskipun 

tanpa adanya kolusi. Hal ini diperlukan untuk mengesampingkan 
kemungkinan perilaku yang konsisten dengan kondisi persaingan.

2. Membuktikan apakah struktur pasar mendukung terjadinya suatu kolusi.
3. Membuktikan apakah karakteristik pasar konsisten sebagai fasilitas kolusi.
4. Membuktikan apakah kinerja di pasar merupakan dugaan atas 

perjanjian penetapan harga.
5. Membandingkan kondisi yang terjadi akibat adanya suatu perjanjian 

kolusi dengan kondisi yang muncul dari persaingan.

Bukti-bukti ekonomi dalam kacamata hukum dapat dikategorikan atau 
dimasukkan dalam alat bukti “petunjuk”. Dengan demikian tidak ada 
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pelanggaran yang dilakukan oleh KPPU ketika memasukkan bukti tidak 
langsung/bukti ekonomi dalam kategori alat bukti untuk membuktikan 
adanya kartel. Beberapa alat bukti tidak langsung/bukti ekonomi hanya 
dihitung satu sebagai “petunjuk” untuk itu tentunya harus didukung 
dengan alat bukti lainnya, dibutuhkan minimal dua alat bukti untuk bisa 
dikatakan perbuatan dianggap melanggar undang-undang.

Berdasarkan kasus yang pernah diputus oleh KPPU dan bahkan dikuatkan 
oleh pihak pengadilan maka bukti tidak langsung dapat dijadikan sebagai 
alat bukti dalam membuktikan perkara persaingan usaha dalam hal ini 
adalah kartel. Tentu formulasinya harus dimasukan dalam kerangka alat 
bukti yang terdapat dalam Pasal 42 yaitu alat bukti petunjuk.

3.5 Solusi yang Lebih Memberikan Kepastian Hukum
 Bagi Para Pihak

Kasus kartel yang ditangani KPPU, sebagian menggunakan pembuktian 
yang didasarkan pada bukti tidak langsung, seperti kasus fuel surcharge 
dan minyak goreng. Dalam kasus tersebut, terdapat penafsiran mengenai 
kondisi pasar yang diperkuat dengan teori ekonomi bahwa terjadi parallel 
behavior yang akhirnya merujuk terjadinya suatu kolusi. Pendekatan 
tersebut memakai pembuktian secara statistik terhadap time series harga 
yang diberikan beberapa pelaku usaha di pasar. Pro kontra dari putusan 
tersebut terutama mengenai adanya pembuktian tidak langsung.

Sulitnya pembuktian adanya kartel dan dengan keterbatasan waktu yang 
dimiliki oleh KPPU dalam mengungkap dugaan kartel dan adanya pro 
dan kontra dalam praktek, maka sering kali menimbulkan permasalahan. 
KPPU dengan kelengkapan organ yang dimiliki bekerja maksimal untuk 
memperoleh data dan informasi dalam proses penyelidikan dengan batasan 
waktu yang ditetapkan dalam undang-undang. Kesulitan yang dihadapi 
oleh KPPU mengingat di dalam undang-undang mengenai kartel tidak 
dikategorikan sebagai suatu bentuk kejahatan sebagaimana yang terjadi 
di Amerika Serikat dan berbagai negara lainnya. Dengan dimasukkan 
atau dikategorikan sebagai kejahatan maka dalam proses penyelidikan 
para investigator dilengkapi dengan alat sadap dan hak untuk merampas. 
Dengan kelengkapan instrumen tersebut maka lembaga persaingan akan 
lebih cepat dan mudah untuk mengungkap adanya kejahatan, karena bukti 
langsung dapat diperoleh dengan cara sadap maupun merampas dokumen 
rapat, komunikasi dan sebagainya. Disamping itu juga batas waktu yang 
tidak dimuat dalam undang-undang sehingga sangat longgar bagi lembaga 
persaingan untuk mencari dan melakukan pengamatan serta penelitian 
terhadap dugaan kartel tersebut.  Maka untuk menghindari dan memberikan 
kepastian hukum bagi semua pihak, perlu adanya perubahan terhadap 
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undang-undang dengan memberikan penguatan terhadap kewenangan 
KPPU untuk melakukan  penggeledahan ataupun penyitaan, diberikannya 
hak sadap bagi KPPU, penambahan jangka waktu kartel jika perlu tidak ada 
batas waktu sampai KPPU menemukan bukti yang kuat serta memasukkan 
bukti ekonomi sebagai kategori alat bukti dalam Hukum Persaingan Usaha.

Pembuktian kartel, perlu adanya instrumen bersama yang saling mendukung 
antara whistle blowers, leniency program dan indirect evidence.  Ketiga  hal 
tersebut saling terkait dan saling mendukung dalam mendeteksi adanya 
kartel. Proses ini dapat berlangsung di bawah satu pengawasan berkala dan 
dimaksudkan sebagai bukti awal yang kuat untuk memproses kasus kartel. 

Whistle blower adalah istilah yang dipakai bagi karyawan, mantan 
karyawan atau pekerja, anggota dari suatu organisasi yang melaporkan 
suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang 
berwenang. Biasanya whistle blower adalah pelaku usaha peserta serta 
kartel yang bersifat perorangan. Jika salah satu berperan menjadi whistle 
blower untuk melaporkan maka akan diberi insentif menjadi saksi dalam 
perilaku kartel. Melalui kesaksiannya, maka dapat diperoleh dokumen 
maupun perjanjian yang mendukung adanya praktek kartel. Hal ini 
diperlukan sebelum dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dokumen 
tersebut. Insentif yang diberikan kepada whistle blower tergantung pada 
yurisdiksi negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, 
sumber individual yang mengetahui bukti pada pelanggaran hukum 
persaingan dan memiliki informasi yang spesifik sehingga dapat menjadi 
inisiatif investigasi, oleh pengadilan dapat diberikan denda setidaknya 15 
dan tidak melebihi 25 persen dari denda yang dikenakan.14 

Hal tersebut tidak dikenal di Indonesia dan juga belum diatur dalam Undang-
undang Persaingan Usaha di Indonesia. Agar dapat memaksimalkan insentif 
untuk menghancurkan kartel lebih cepat, penting untuk diketahui bahwa 
tidak hanya perusahaan pertama yang mengaku menerima tawaran terbaik, 
namun juga cakupan dari kesepakatan yang dilakukan antara penegak 
hukum dan whistle blower tersebut dibuat sejelas mungkin. 

Leniency program dalam mendeteksi kartel sangat dibutuhkan. Leniency 
program adalah kekebalan hukum atau keringanan hukuman, dan dapat 
dilakukan baik oleh perorangan, karyawan perusahaan, maupun perusahaan 
yang pertama-tama memberikan informasi terjadinya kartel. Leniency 
program yang saat ini banyak diterapkan di negara lain dalam mendeteksi 
kartel juga bertujuan untuk mendapatkan informasi awal mengenai 
keberadaan kartel. Leniency program dapat mengurai kerahasiaan di antara 
pelaku kartel. Program tersebut sangat sukses memberikan pengampunan 

14 Reward  would help leniency program, Cartel Reporting, Law 360, New York.
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kepada pelaku usaha yang melakukan kartel yang pertama kali mengakui 
tindakannya serta membuka perilaku tersebut kepada penegak hukum.

Tantangan terberat dalam mengungkap kartel adalah memasuki 
kerahasiaannya. Upaya untuk mendorong anggota kartel mengakui dan 
membuka pihak-pihak yang berkolusi, dengan bukti langsung dari orang 
dalam mengenai rapat-rapat dan komunikasinya, lembaga persaingan dapat 
memberikan janji bahwa denda akan diperkecil jika ada yang mengakui 
dan memberikan informasi lebih dulu. Leniency program dapat membuka 
konspirasi dan tabir persekongkolan dan juga dapat menjadikan investigasi 
yang dilakukan lebih efektif dan efisien. Lagi-lagi hal tersebut tidak dan 
belum dikenal dalam  UU No. 5 Tahun 1999, padahal sangat membantu 
mengungkap tabir kartel yang memang sangat sulit dalam membuka rahasia 
kolusinya tanpa adanya suatu insentif yang diberikan kepada whistle 
blower. Hal ini tentunya sangat penting dan harus diadakan perubahan 
terhadap UU No. 5 Tahun 1999 jika memang mau mengungkap kartel 
dengan lebih efektif dan efisien.
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Bab IV
PENUTUP

4.1 Simpulan
BERDASARKAN pembahasan dan analisa pada tulisan ini, maka 
kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bukti tidak langsung (indirect evidence/circumstantial evidence) ini 
dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan pelanggaran kartel 
dalam  Hukum Persaingan Usaha sepanjang dilengkapi dengan alat 
bukti lain, dimasukkan dalam kategori alat bukti petunjuk sebagaimana 
yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999. 

2. Kedudukan bukti tidak langsung (indirect evidence) dalam sistem 
hukum pembuktian dalam Hukum Persaingan Usaha  merupakan bukti 
pendukung dalam memperkuat alat bukti lainnya dan dikategorikan 
sebagai alat bukti petunjuk.

3. Solusi ke depan terhadap permasalahan yang timbul dalam praktek pro 
dan kontra perbedaan pandangan mengenai alat bukti tidak langsung 
perlu dilakukan amandemen terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dengan 
memberikan kewenangan tambahan kepada KPPU untuk melakukan 
penyitaan, penggeledahan dan memasukkan kartel sebagai kategori 
kejahatan serta memasukkan bukti tidak langsung sebagai kriteria 
alat bukti dalam pembuktian hukum persaingan usaha dan adanya 
leniency program.

4.2 Saran
Adapun saran-saran yang dapat disampaikan dalam tulisan ini adalah 
sebagai berikut: 

1. Perlu adanya sosialisasi kepada para pelaku usaha maupun kepada 
para pengacara dan hakim untuk mendapatkan pemahaman yang 
sama bahwa bukti tidak langsung sangat penting keberadaannya dalam 
pembuktian kartel.
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2. Perlu segera dilakukan amandemen Undang-undang No. 5 Tahun 1999, 
khususnya terkait penguatan kewenangan KPPU dalam mengungkap 
kartel dan adanya leniency program dalam kartel.

3. Perlu adanya pedoman mengenai leniency program atau perubahan 
perilaku sebelum dilakukan amandemen undang-undang, guna 
memberikan insentif bagi pelaku kartel yang memberikan informasi.
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