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Abstrak

Tulisan ini dibuat untuk mengetahui pengaruh kebijakan persaingan usaha secara
sehat dalam perekonomian nasional Indonesia. Perekonomian berbasis pasar
dengan menekankan pada persaingan bebas seperti yang diamanatkan oleh Adam
Smith dalam “The Wealth of Nation” mensyaratkan adanya kebebasan dalam usaha.
Kesejahteraan masyarakat hanya bisa diperoleh melalui kebebasan masyarakat
dalam memilih produk yang dihasilkan produsen yang paling murah dengan kualitas
terbaik dengan layanan konsumen terbaik dan pengiriman yang sempurna. Dengan
demikian produsen dituntut untuk meningkatkan dirinya menjadi efisien dan untuk itu
tidak mudah. Beberapa produsen memilih untuk mencari jalan pintas menuju
tercapainya prinsip ekonomi. Yaitu mencapai keuntungan maksimal dengan
kemudahan. Salah satu kemudahan itu adalah monopoli. Dalam perekonomian
bebas monopoli adalah salah satu sebab terjadinya kegagalan pasar, oleh karena itu
mutlak untuk dicegah. Di Indonesia, kebijakan anti monopoli telah diundangkan
dalam Undang-Undang no. 5 tahun 1999. UU ini mempunyai nafas yang sama
dengan Amandemen UUD 1945 pasal 33 ayat 4 bahwa Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi keadilan, … yaitu keadilan berbasis efisiensi. Dalam undang-undang
tersebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diberi mandate untuk
mengawal dan melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk perbandingan, juga akan
diulas kebijakan persaingan usaha secara sehat di beberapa Negara. Telah banyak
usaha yang dilakukan oleh KPPU, namun yang lebih penting adalah bagaimana
mendidik masyarakat agar melek dan peka terhadap permasalahan persaingan
usaha yang sehat dan mencegah praktek monopoli di bumi Indonesia sehingga
dapat tercipta kemakmuran berkelanjutan sehingga memungkinkan terciptanya
masyarakat yang “murah sarwo tinuku, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto
raharjo”.

PENDAHULUAN
Bidang persaingan usaha adalah bidang interdimensional yang mencakup
berbagai sektor didalamnya. Banyak sektor yang belum sepenuhnya bersinggungan
dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Hal tersebut terjadi karena belum
terciptanya budaya persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Dengan demikian
diperlukan kinerja yang secara holistik dapat sinergis antara penegakan hukum,
harmonisasi kebijakan serta upaya advokasi dan sosialisasi hukum persaingan
usaha. Adanya semangat penegakan hukum dan internalisasi nilai-nilai persaingan
usaha diharapkan mampu menciptakan budaya bersaing yang dinamis dan sehat.
Dengan demikian, kesejahteraan rakyat diharapkan dapat segera tercapai.
Sebelum diterbitkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di Indonesia terdapat pasalpasal yang mengatur tentang perbuatan curang yaitu Pasal 382 bab XXV KUH
Pidana, dimana unsur-unsurnya adalah : perbuatan curang harus berlangsung di
bidang perdagangan atau usaha, bertujuan menyesatkan masyarakat atau orang
tertentu dan menimbulkan kerugian bagi pesaingnya. Pasal ini dirasakan
mempunyai ruang hukum yang sangat sempit. Sedangkan di KUH Perdata pada
Pasal 1365 dan 1366 yang mengatur tentang kewajiban setiap orang atau pelaku
usaha dengan memberikan ganti rugi kepada orang-orang yang mengalami kerugian
akibat kelalaian atau akibat perbuatan melawan hukumnya. Pada ketentuan pasal
ini, dirasa cakupannya terlalu luas dan meninggalkan beban pembuktian.
Perhatian pemerintah Republik Indonesia terhadap pentingnya perwujudan
persaingan usaha yang sehat kemudian telah dimulai dengan satu langkah konkrit
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diundangkan pada

tanggal 5 Maret 1999. Undang-undang tersebut terdiri dari 11 Bab, 53 Pasal dan
berlaku efektif pada bulan Maret tahun 2000. Tujuan undang-undang ini adalah
untuk memberikan perlindungan bagi setiap pelaku usaha untuk bersaing serta
diharapkan dapat memberikan rambu-rambu bagi pelaku usaha untuk berlaku jujur
dan sportif dalam berusaha. Dari persaingan yang sehat diharapkan akan tercapai
hasil produksi dan jasa pelayanan yang efisien, efektif dan berkualitas tinggi.
Sehingga tujuan akhirnya yang diuntungkan adalah konsumen karena diberikan
kesempatan untuk memiliki pilihan terhadap kualitas produk dan kualitas jasa
(service quality) yang diharapkan dan dapat membeli dengan harga yang bersaing
sehingga kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan UU No. 5 Tahun 1999 ini dapat
tercapai.
Walaupun dalam kenyataannya telah diberlakukan Undang Undang Nomor 5
Tahun 1999 di Indonesia, namun dalam pelaksanaan undang-undang tersebut
belum efektif sehingga masih ada ketidak jelasan dalam member kesempatan yang
sama dan belum terlaksananya penerapan rambu-rambu bagi pelaku usaha untuk
bersaing secara jujur, sportif dan terbuka. Fakta yang ada adalah kebijakan ekonomi
mengatasnamakan kepentingan rakyat atau konsumen tetapi pada prakteknya
hanya dinikmati oleh sekelompok pelaku usaha jasa tertentu yang diproteksi oleh
pemerintah, hambatan pelaku usaha jasa lain untuk masuk kedalam pasar, kolusi,
korupsi, nepotisme, persekongkolan, berbuat curang dan berbagai cara bersaing
yang tidak sehat untuk menguasai pasar yang semuanya mengarah kepada praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT
1. TEORI EKONOMI DAN INTERVENSI PASAR

Intervensi pemerintah dalam pasar monopoli dan oligopoly bertujuan untuk
mempengaruhi harga, jumlah yang diproduksi, dan distribusi pendapatan dari
kegiatan ekonomi. Intervensi itu dilaksanakan melalui 2 cara, yaitu : Peraturan
(regulation) dan Undang-undang anti-monopoli (Parkin: 2003; 390).
Tujuan utama dari penerapan undang-undang anti monopoli adalah untuk
menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini akan tercapai manakala terdapat
kebebasan masyarakat dalam memilih produk-produk yang hendak dikonsumsinya.
Bentuk-bentuk pilihan masyarakat itu diwujudkan dalam keunggulan harga (price),
kualitas (quality), ketepatan penyerahan (delivery), dan layanan (service). Berbagai
keunggulan yang dituntut masyarakat tersebut akan mengarahkan produsen menjadi
lebih efisien dalam menjalankan usahanya.
Dewasa ini sudah lebih dari 80 negara di dunia yang telah memiliki undangundang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli, dan lebih 20 negara lainnya sedang
berupaya menyusunnya (Ibrahim, 2006: 1). Bahkan Negara RRC dan Rusia yang
tidak menganut ekonomi pasar, saat ini sedang berupaya keras menuju ekonomi
pasar bebas dengan mengadopsi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan
meninggalkan praktek-praktek monopoli. RRC bahkan telah diterima menjadi
Negara anggota WTO (World Trade Organization) yang merupakan gabungan
negara-negara penganut pasar bebas..
Trend kearah perekonomian bebas telah diprediksi sebelumnya oleh
Fukuyama (2004) pada era tahun 1990-an. Menurut Fukuyama, prinsip-prinsip
liberal dalam ekonomi pasar bebas telah menyebar dan berhasil memproduksi
kesejahteraan material yang belum pernah dicapai sebelumnya. Kesejahteraan
tersebut terjadi di Negara-negara industry dan negara berkembang yang sebelum
Perang Dunia II masih merupakan negara miskin.

Salah satu syarat bagi terselenggaranya pasar bebas adalah terjaminnya
suasana persaingan yang sehat para pelaku pasar dalam memenuhi kebutuhan
konsumen. Produsen akan mampu melayani konsumen secara kompetitif asal
prinsip-prinsip efisiensi digunakan dan dipraktekan dalam operasional perusahaan.
Tolak ukur efisiensi adalah dapat menawarkan harga yang lebih murah pada kualitas
dan layanan standar. Kondisi tersebut dapat terpenuhi manakala terdapat lebih dari
dua produsen atau penyedia produk dan jasa.
Agar terjadi persaingan secara sehat maka diperlukan campur tangan
pemerintah dalam pasar. Campur tangan tersebut diharapkan dapat mencegah
monopoli, menjamin kesamaan kesempatan dalam berusaha dan berkompetisi
secara sehat, dan kebebasan dalam menjual dan membeli produk berdasar prinsip
efisiensi (McConnel, 2005:598).
Di Indonesia undang-undang anti-monopoli tertuang dalam Undang-undang
No.5 tahun 1999, lahir di saat masyarakat dan bangsa kita merasakan pahitnya
dampak

konglomerasi

perusahaan-perusahaan.

Maraknya

pereokonomian

monopolistik yang ditimbulkan karena adanya kolusi penguasa dan pengusaha.
Demikian juga dengan meningkatnya laju globalisasi telah mempengaruhi lahirnya
undang-undang ini. DPR yang terkesan populis pada waktu itu menginginkan judul
yang tegas – “anti-monopoli” – sedangkan pemerintah lebih berorientasi kepada
pembentukan kondisi “persaingan usaha yang sehat”, yang akhirnya dicapai
kompromi (kebiasaan putusan politik) dengan judul yang kita miliki sekarang.
Politik dan pembahasan pada waktu itu didominasi oleh pemikiran-pemikiran
dekonsentrasi, yang kemudian jadi jiwa dari undang-undang tersebut. Tetapi kita
ketahui bahwa persaingan usaha yang sehat bukan hanya ditentukan dan diatur

oleh UU No.5 /1999 saja, tetapi juga ditentukan oleh undang-undang lainnya,
kebijakan pemerintah, maupun keputusan pengadilan.
Undang-undang lahir karena ada kebutuhan, yang bisa berubah dan
berkembang dari waktu ke waktu. Amerika, Eropa, maupun Asia mempunyai alas
an yang berbeda sewaktu melahirkan ataupun mengubah undang-undang antimonopoli. Di Amerika Serikat Anti-Trust Law lebih berorientasi kepada inovasi
teknologi dan dipakai sebagai technology policy. Sejak lahirnya pada tahun 1890,
sudah mengalami perubahan beberapa kali. Keadaan ekonomi , pemikiran politisi
anggota kongres, dan kebijakan presiden / pemerintah, serta pendekatan pemikiran
scholars yang berbeda telah mendorong terjadinya penyesuaian undang-undang
tersebut. Sejak lahirnya pada tahun 1890 Anti Trust Law telah melewati periodeperiode yang berbeda. Tahun 1890-1930 merupakan The Formative Period: 19301970 The New Deal Order, 1970-1990 Consolidation of Chicago School; dan mulai
1999 timbul kritik terhadap pemikiran Chicago School (David M Hart, Harvard
University). Tapi pada dasarnya perubahan-perubahan tersebut timbul karena
adanya pandangan mengenai inovasi teknologi dari paradigma concentration
menjadi deconcentration dan sebaliknya.
Gelombang globalisasi yang bercirikan liberalisasi perdagangan telah
menciptakan persaingan yang makin ketat. Negara dan perusahaan dengan
resources

yang besar makin mendominasi perdagangan dunia, yang akhirnya

mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Serentetan upaya penggabungan
usaha dilakukan oleh perusahaan-perusahaan maupun pemerintah. Kita cermati
terjadinya merger, acquisition, buy-out, strategic
lainnya.

Yang

pada

dasarnya

adalah

proses

alliance, dan berbagai bentuk
konsentrasi.

Penggabungan

perusahaan-perusahaan ini tidak hanya terjadi di dalam wilayah satu negara, tetapi

juga sudah melampaui batas-batas negara. Terbentuklah apa yang dinamakan
perusahaan-perusahaan multinational (multinational corporation, MNC). Tidak
semuanya proses penggabungan ini berjalan mulus, peranan institusi Pengawas
persaingan seperti Federal Trade Commission / FTC di Amerika Serikat, Kartelamt
di Jerman, European Commision/EC di Eropa, dan Komisi Pengawasan Persaingan
Usaha/KPPU di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar.
Di amerika Serikat misalnya pengambil alihan McDonnell Douglas oleh
Boeing, walaupun menyebabkan terjadinya monopoli, dapat dikatakan berjalan
lancer. Hal ini disebabkan oleh adanya ancaman meluasnya pangsa pasar
Konsorsium Airbus dari Eropa. Dalam pasar Large Civil Aircarft (LCA) walaupun
selalu terjadi saling tuduh menuduh anatara Amerika Serikat dan Eropa, adanya
subsidi pemerintah kepada industry pesawat terbang, tetapi masalahnya tidak
pernah dibawa ke forum WTO, melainkan diselesaikan secara bilateral untuk
menghindari perang dagang yang terbuka. Tentu bagi negara-negara lainnya
keadaan duopoly dalam industri pesawat terbang ini pada saatnya dapat
menyulitkan. Kasus lain dapat dikemukakan masalah yang dihadapi Embraer—
Brasilia versus Kanada di WTO, dan PT DI-Indonesia versus IMF, telah
membuktikan betapa negara-negara industry maju telah memanfaatkan posisi
dominan

perusahaan-perusahaan

mereka.Tetapi

di

sisi

lain

seperti

pengambilalihan/akuisisi Rockwell oleh General Electric telah ditolak oleh FTC.
Kasus lain yang mencuat adalah merger antara AOL-Time Warner dengan
nilai lebih dari 160 miliar dolar AS pada tahun 2000. Ini adalah penggabungan
vertikal yang bukan saja mempengaruhi masyarakat Amerika Serikat, tetapi
masyarakat

seluruh

dunia

pemakai

internet.

Sebelum

persetujuan

FTC,

penggabungan ini juga mengalami scrutiny oleh FCC (Federal Communication

Commision) demikian juga oleh EC. Tapi akhirnya merger ini mendapat persetujuan,
karena membawa nilai positif untuk masyarakat.
Pada bulan Februari 2008 telah terjadi negoisasi
Microsoft

a lot atas

penawaran

Google

untuk mengambil alih Yahoo dalam rangka mengimbangi kekuatan
di pasar search engine internet. Meskipun Microsoft telah menawarkan

akuisisi senilai USD 44,6 milyar, namun baru pada tanggal 29 Juli 2009 kedua
belah pihak menandatangani kesepakatan pengambilalihantersebut. Rencana
akuisisi Microsoft atas Yahoo itu diduga menimbulkan dampak monopoli mengingat
kekuatan Microsoft di pasar software computer.
Perkembangan lain dalam dunia

telekomunikasi dan media berkembang

sangat dinamis salah satunya terjadi pada tahun 1984 di mana AT&T diharuskan
melakukan divestasi. Ke semua

ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan

teknologi.
Contoh-contoh lain perlu dipelajari dengan seksama oleh para ahli, seperti
penggabungan industry dirgantara di Perancis (menjadi dua buah Aerospatiale dan
Dassault), di Inggris menjadi British Aerospace (Bae), di Jerman menjadi MBBDASA dan Dornier. Dibelinya beberapa perusahaan produsen telekomunikasi seperti
Alcatel (Perancis) dan Philips (Belanda) oleh ITT. Bergabungnya Marcedes Benz
dengan Chrysler, BMW

dengan Rover, dibelinya Stork Werkspoor Diesel/SWD

(Belanda) oleh Wartsila (Finlandia), dan masih banyak contoh lainnya. Yang jelas
semuanya berjalan dengan paradigm concentration. Tetapi juga terjadi proses
breaking up, yang kebanyakan terjadi dalam bidang IT, yang sebagian besar
didasari sebagai spin off, atau dikembangkannya pendekatan out-sourcing.
2. ANTI-MONOPOLI DI BEBERAPA NEGARA

Perkembangan peraturan anti-monopoli di beberapa Negara umumnya
merupakan

pencerminan

dari

perkembangan

bisnis.

Semakin

dinamis

perkembangan bisnisnya semakin cepat munculnya peraturan anti-monopoli.
Amerika Serikat
Di Amerika Serikat pada tahun 1890, Kongres menyetujui pemberlakuan
Undang-undang yang berjudul “Act ro Protect Trade and Commerce Against
Unlawful Restraint

and Monopolies”. Undang-undang itu lebih dikenal sebagai

Sherman Act sesuai dengaan nama penggagasnya. Akan tetapi dikemudian hari
muncul serangkaian aturan perundangan untuk melengkapinya, sebagai berikut :
1. Sherman Antitrust Act (1890)
2. Clayton Act (1914)
3. Federal Trade Commision Act (1914)
4. Robinson-Patman Act (1934)
5. Celler-Kefauver Anti Merger Act (1950)
6. Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement (1976)
7. International Antitrust Enforcement Assistance (1994)
Banyaknya

aturan

hukum

anti-monopoli tersebut

pemerintah Amerika Serikat agar efektif

merupakan

refleksi

dan sesuai dengan pekembangan

zamandan kemajuan ekonomi guna menjaga dan menciptakan persaingan usaha
yang sehat. Hal ini sekaligus indikasi bahwa dunia bisnis dan ekonomi telah
berkembang dengan pesat dan sangat dinamis.
Jepang
Pada tanggal 14 April 1947, Majelis Nasional (Diet) Jepang mengesahkan
undang-undang yang diberi nama “Act Concerning Prohibition of Private Monopoly
and Maintenance of Fair Trade”, atau dikenal dengan Dokusen Kinshi Ho. Dengan

berlakunya undang-undang ini beberapa raksasa industry (zaibatsu) Jepang
terpaksa direstrukturisasi dengan memecah diri menjadi beberapa perusahaan yang
lebih kecil. Mitsubishi Heavy Industry dipecah menjadi 3 perusahaan. The Japan
Steel Corp dipecah menjadi 2 perusahaan terpisah.
Korea Selatan
Undang-undang No. 3320 yang diberi nama “The Regulation of Monopolies
and Fair Trade Act” disyahkan pada tanggal 31 Desember 1980. Dengan dekrit
Presiden UU tersebut diberlakukan pada April 1981. Mengingat pesatnya
perekonomian Negara maka UU tersebut telah mengalami 7 kali amandemen.
Australia
Sebagai Negara anggota Persemakmuran yang anggotanya adalah Negaranegara eks jajahan Inggris, maka Australia telah mendasarkan dirinya kepada
ekonomi pasar. Oleh karenanya sejak tahun 1906 Australia telah memiliki “The
Australian Industries Preservation Act” yang berisi larangan monopoli dan percobaan
monopoli serta praktek-praktek dagang yang bersifat anti-persaingan. Karena
pesatnya perkembangan ekonomi maka setidaknya telah terjadi 3 kali amandemen
atas UU tersebut.
Jerman
Sejak tahun 1909, Jerman telah memiliki Gesetz gegen Lauteren Wettbewerb
UWG (Undang-undang Melawan Persaingan Tidak Sehat). Namun sejak selesainya
Perang Dunia II dimana Negara Jerman terbagi menjadi 2 yaitu Jerman Barat dan
Timur yang berbeda sistem ekonomi sosialis dimana perekonomian disusun dan
dilaksanakan secara terpusat oleh Pemerintah maka UU anti-monopoli menjadi tidak
relevan, sebaliknya di Jerman Barat yang sistem ekonominya berorientasi pasar
meskipun dijalankan dengan sistem sosialis tetap diperlukan UU anti-monopoli.

Dengan alasan itu parlemen (Bundestag) menyetujui diundangkannya Gesetz gegen
Wettbewerbsbescrankungen (UU Perlindungan Persaingan) yang lebih dikenal
dengan sebutan Kartel Act.
3. PRAKTEK ANTI MONOPOLI DI INDONESIA
Bagaimana

perkembangan

di

negara-negara

berkembang

termasuk

Indonesia? Di satu sisi UU No.5/1999 mengamanatkan dekonsentrasi (menurut UU,
dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada
gubernur sebagai wakil pemerintah) juga berlaku bagi para konglomerat? Akan
tetapi di sisi lain terutama bagi BUMN/BPPN terjadi proses konsentrasi. Kita
memang dihadapkan kepada kenyataan bahwa perusahaan yang kita miliki baik
swasta maupun BUMN dapat dikatakan masih kecil (dalam ukuran dunia). Dengan
terjadinya krisis ekonomi yang kita hadapi, keuangan negara menjadi makin kecil
ataupun tidak ada sama sekali untuk mengembangkan perusahaan.
Perusahaan-perusahaan yang berada di bawah pengelolaan BPPN pada
waktu itu, termasuk perbankan, satu per satu “dijual”. Khususnya dalam perbankan
terjadi gelombang merger. Bank Mandiri merupakan gabungan Bank Exim, Bapindo,
Bank Bumi Daya, dan Bank Dagang Negara. Demikian juga dilingkungan BUMN,
pabrik Semen Padang dan Tonasa digabung dengan Semen Gresik, kemudian
sebagian sahamnya dijual kepada perusahaan asing (Cemex-Mexico).
Dua persero perdagangan (Dharma Niaga dan Panca Niaga) digabung
menjadi PT. PPI. Disisi lain juga terjadi pemisahan, seperti PT MNA dikeluarkan
kembali dari Garuda. PT Pakarya Industri (dulunya BPIS), yang merupakan holding
company

BUMNIS,

dibubarkan

dan

perusahaan-perusahaan

yang

terkait

dikembalikan sebagai BUMN yang mandiri (DI, Pindad, PAL, Inka, KS, Inti, LEN, dan
Dahana).

Dengan terbatasnya keuangan negara timbul gelombang penyertaan swasta
dalam pembangunan infrastruktur, dinamakan kemitraan (bukan swastanisasi).
Berbagai ragam kemitraan telah dikembangkan, seperti BOT, BOO, BTO, BLT,
KSO, KSM, dan lainnya. Contoh jalan tol, telekomunikasi, kilang minyak, air minum,
dan lain-lain.
Upaya lain juga terjadi dengan cara unbundling. Hanya bagian-bagian
pengusahaan tertentu yang akan diswastakan. Misalnya PLN hanya bagian
pembangkit tenaga listrik; pelabuhan hanya bagian terminal kontainer.
Isu yang menonjol di dalam negeri adalah sekitar duopoli Indosat dan Telkom
dalam Telekomunikasi. Puncaknya ialah penjualan saham Indosat kepada STT
Singapura, pada Tahun 2002. Dengan memiliki saham Indosat, berarti juga
menguasai perusahaan IM3 dan Satelindo. Selain itu kelompok STT juga menjadi
mitra Telkom di wilayah Indonesia Timur dalam rangka KSO. Banyak pihak telah
menyatakan kepeduliannya terhadap penjualan Indosat kepada STT Singapura,
termasuk KPPU, tapi penjualan saham Indosat jalan terus. Bagaimana peranan
Badan Pertimbangan Telekomunikasi?
Infrastruktur bukan komoditi biasa (private goods), melainkan public goods,
jadi penanganannya pun harus lain. Karena di dalamnya selalu melekat natural
monopoly dan implikasinya yang cross sectoral. Di sini KPPU harus cermat
melakukan “pengawasan”.
Meskipun banyak pernak-pernik dalam praktik anti-monopoli di Indonesia,
namun langkah masyarakat dalam menegakkan persaingan usaha yang sehat
sudah berada pada jalur yang benar (on the right track). Bila disandingkan dengan
UUD’ 45 yang diamandemen, maka UU no.5/1999 tentang persaingan usaha yang
sehat dan anti-monopoli tersebut telah sejalan. Dalam pasal 33 ayat 4, disebutkan

bahwa Perekonomian nasional diselenggarakn berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional.

Kata efisiensi dan keadilan adalah ruh dari UU

no.5/1999. Karena mustahil suatu produsen dapat bersaing dengan sehat di pasar
bebas tanpa mengindahkan kaidah-kaidah efisiensi. Demikian pula keadilan adalah
kata kunci dari UU no.5/1999 ini. Adil dalam arti konsumen merasa bahwa barang
yang dibeli adalah murah, sementara itu produsen merasa bahwa barang yang
dijualnya cukup mahal sehingga mendapat untung. Menarik untuk ditelaah,
mengingat UU Anti-Monopoli tersebut disyahkan tahun 1999 jauh sebelum UUD’45
diamandemen (pasal 33 ayat 4 diamandemen tahun 2002). Bisa jadi actor kedua
produk hukum tersebut adalah sama atau mempunyai visi ekonomi yang sama.
UU NO.5 TAHUN 1999
1. Sejarah penyusunan UU no.5 Tahun 1999
Salah satu alasan pemerintah untuk menyusun undang-undang antimonopoli
dengan segera di Negara kita ini adalah karena IMF yang mengikat pemerintah
untuk melakukan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi tertentu sebagai syarat
pemberian bantuan keuangan untuk mengatasi krisis ekonomi yang mulai terjadi di
awal tahun 1998. Akan tetapi jauh sebelum tahun 1998, telah terjadi diskusi intensif
di Indonesia mengenai perlunya perundang-undangan antimonopoli sejak tahun
1989. Reformasi sistem ekonomi yang luas dan khususnya kebijakan regulasi juga
telah dilakukan sejak tahun 1980, dan dalam jangka waktu 10 tahun telah
menimbulkan situasi yang kritis dimana tingkat konglomerat pelaku usaha yang
dikuasai oleh keluarga atau partai tertentu. Dapat dikatakan bahwa para
konglomerat telah menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah.

Sehingga disadari bahwa pembubaran ekonomi yang dikuasai Negara dan
perusahaan monopoli saja tidak cukup untuk membangun suatu perekonomian yang
dapat bersaing dengan sehat. Dengan demikian hal-hal yang menjadi dasar
pembentukan setiap perundang-undangan antimonopoli adalah para pelaku usaha
sendiri yang dapat melumpuhkan atau menghindarkan diri dari tekanan persaingan
usaha dengan melakukan perjanjian atau penggabungan badan usaha yang
menghambat persaingan serta penyalahgunaan posisi kekuasaan ekonomi untuk
merugikan pelaku usaha yang lebih kecil. Disini peran pemerintah adalah menjamin
keutuhan proses persaingan usaha terhadap gangguan yang mungkin muncul dari
pelaku usaha dengan jalan menyusun undang-undang yang melarang pelaku usaha
mengganti hambatan perdagangan oleh Negara yang baru saja ditiadakan dengan
hambatan persaingan swasta.
Perekonomian nasional dalam kondisi sangat memprihatinkan di awal tahun
masa reformasi, saat para konglomerat berkuasa terhadap pangsa pasar terbesar.
Dengan berbagai cara mereka berusaha mempengaruhi berbagai kebijakan
ekonomi pemerintah sehingga mereka dapat mengatur pasokan atau supply barang
dan jasa serta dapat menetapkan harga-harga secara sepihak yang menguntungkan
diri mereka sendiri.
Baru pada tanggal 18 Februari 1999, atas inisiatif DPR disusunlah RUU
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai aturan
hukum dalam bidang persaingan usaha, dalam hal ini pemerintah diwakili Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan. UU No. 5 Tahun 1999 pada
akhirnya disahkan oleh Presiden BJ Habibie. Dengan disahkannya UU tersebut
mengantar Indonesia memasuki babak baru pengorganisasian ekonomi yang
berorientasi pasar.

2. Asas dan Tujuan UU No. 5 Tahun 1999
Adapun asas dan tujuan dari UU ini diharapkan dapat member pemahaman
atas makna sehingga lebih lanjut dapat memberi arahan dan mempengaruhi
pelaksanaan dan cara-cara penegakan hukum yang akan dilakukan. Asas dari UU
No. 5 Tahun 1999 yang tercantum dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :
“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya
berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan
antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”
Sebagaimana termaktub dalam penjabaran UUD 1945 Pasal 33 yang
menjelaskan asas demokrasi ekonomi dan ruang lingkup pengertiannya. Demokrasi
ekonomi dapat dipahami sebagai sistem perekonomian yang menolak paham
individualisme dan menggunakan semangat kekeluargaan seperti yang terdapat
pada masyarakat pedesaan jaman dahulu.
Tujuan UU ini adalah seperti yang diatur dalam pasal 3 disebutkan 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 pengaturang persaingan
usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan
berusaha 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 efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Unsur penting yang terdapat dalam sebuah tujuan kebijakan yang ideal dalam
pengaturan persaingan usaha yang sehat adalah kepentingan publik dan efisiensi
ekonomi (Pasal 3 (a)). Dua unsur penting tersebut juga merupakan bagian dari
tujuan diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999. Diharapkan perundangan mengenai
persaingan

ini

dapat

membantu

dalam

mewujudkan

demokrasi

ekonomi

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 (Pasal 2) 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 Tahun 1945 dan demokrasi ekonomi dan
yang menuju pada sistem persaingan bebas dan adil dalam pasal 3 Huruf a dan b
UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini menandakan adanya pemberian kesempatan yang
sama kepada setiap pelaku usaha dan ketiadaan pembatasan persaingan usaha,
khususnya penyalahgunaan wewenang di sektor ekonomi.
Akan tetapi Pasal 2 dan Pasal 3 tidak memiliki relevansi langsung terhadap
pelaku usaha, karena kedua pasal tersebut tidak menjatuhkan tuntutan konkrit
terhadap perilaku pelaku usaha. Meski demikian kedua pasal tersebut harus
digunakan dalam interpretasi dan penerapan setiap ketentuan dalam UU No. 5
Tahun 1999. Peraturan persaingan usaha agar diinterpretasikan sedemikian rupa
sehingga tujuan-tujuan yang termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut dapat
dilaksanakan seefisien mungkin.
3. Dasar-dasar Perlindungan Persaingan Usaha
Undang-undang antimonopoli dapat dan harus membantu dalam mewujudkan
struktur ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam
menjelaskan Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa “ekonomi diatur oleh

kerjasama berdasarkan prinsip gotong royong”, yang termuat pikiran tentang
demokrasi yang dimaksudkan ke dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999. Ciri khas dari
demokrasi seharusnya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk
kepentingan seluruh masyarakat dan harus mengabdi kepada kesejahteraan seluruh
rakyat. Pikiran pokok tersebut termuat dalam Pasal 2 yang dikaitkan dengan Huruf a
dan Huruf b dari pembukaannya yang membahas tentang pembangunan ekonomi
menuju kesejahteraan rakyat sesuai dengan UUD 1945 dan demokrasi ekonomi.
Disetujui secara umum bahwa Negara harus menciptakan peraturan persaingan
usaha untuk dapat mencapai tujuan demokrasi ekonomi. Oleh karena terdapat tiga
sistem yang bertentangan dengan tujuan tersebut yaitu :
a. “liberalisme perjuangan bebas”, yang pada masa lalu telah melemahkan
kedudukan Indonesia dalam ekonomi internasional;
b. Sistem

penganggaran

belanja

yang

menghambat

kemajuan

dan

perkembangan ekonomi
c. Sistem pengkonsentrasian kekuatan ekonomi, oleh karena segala
monopoli akan merugikan rakyat.
Timbulnya ketiga sistem tersebut diatas hanya dapat dicegah oleh
perundang-undangan antimonopoli, karena melindungi proses persaingan usaha,
menjamin tata persaingan usaha dan mencegah terjadinya dominasi pasar.
4. Tujuan-tujuan Perlindungan Persaingan Usaha
Tujuan perundang-undangan antimonopoli di Indonesia bukanlah untuk
melindungi persaingan usaha demi kepentingan persaingan itu sendiri. Sehingga
ketentuan Pasal 3 tidak hanya terbatas pada tujuan utama undang-undang
antimonopoli, yaitu sistem persaingan usaha yang bebas dan adil dimana terdapat
kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha. Sedangkan

perjanjian atau penggabungan usaha yang menghambat persaingan serta
penyalahgunaan kekuasaan ekonomi tidak ada (Huruf b dan c), sehingga bagi
semua pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi tersedia ruang gerak yang
luas. Tujuan ini telah ditegaskan dalam Huruf b dan Huruf c di bagian pembukaan.
Pasal 3 menyebutkan tujuan sekunder undang-undang antimonopoli, yang
ingin dicapai melalui sistem persaingan usaha yang bebas dan adil yaitu tercapainya
kesejahteraan rakyat dan suatu sistem ekonomi yang efisien (Huruf a dan Huruf d),
yang juga merupakan tujuan-tujuan yang sudah disebutkan dalam Huruf a dan Huruf
b di bagian pembukaan. Sebagai konsekuensi terakhir dari tujuan kebijakan ekonomi
adalah tersedianya barang dan jasa yang optimal bagi para konsumen. Menurut
teori persaingan usaha yang modern, proses persaingan usaha dapat mencapai
tujuan tersebut dengan cara memaksakan alokasi faktor dengan cara yang
ekonomis sehingga terwujudlah penggunaan paling efisien sumber daya yang
terbatas, penyesuaian kapasitas produksi dengan metode produksi dan struktur
permintaan serta penyesuaian penyediaan barang dan jasa dengan kepentingan
konsumen. (fungsi pengatur persaingan usaha), dengan menjamin pertumbuhan
ekonomi yang optimal, kemajuan teknologi dan tingkat harga yang stabil (fungsi
pendorong persaingan usaha) serta dengan menyalurkan pendapatan menurut
kinerja pasar berdasarkan produktivitas marginal (fungsi distribusi).
5. Efisiensi Sebagai Tujuan Kebijakan Persaingan
Efisiensi berhubungan dengan penggunaan sumber daya, baik hari ini
maupun di masa yang akan datang. Produksi yang efisien hari ini berarti bahwa
manusia, mesin, bahan mentah dan bahan lainnya dapat digunakan untuk
memproduksi output terbesar yang bisa mereka hasilkan. Input tidak digunakan
secara sia-sia. Berarti juga bahwa produk dan jasa yang diproduksi adalah barang

dan jasa yang dinilai paling tinggi oleh konsumen dimana pilihan mereka tidak
terdisorsi. Efisiensi pada masa yang akan datang didapat dan berasal dari insentif
untuk inovasi yang menghasilkan peningkatan produk dan jasa maupun perbaikan
dalam proses produksinya di masa depan. Meningkatnya produksi dengan harga
yang rendah, sebagaimana juga inovasi yang menghasilkan produk baru dan jasa
yang lebih baik di masa depan, akan meningkatkan surplus total.
Relevansi pertimbangan efisiensi bagi kebijakan kompetisi adalah bahwa
penggunaan sumber daya yang tidak efisien akan mengakibatkan harga yang tinggi,
output yang rendah, kurangnya inovasi dan pemborosan penggunaan sumber daya.
Penggunaan sumber daya yang ada dengan lebih produktif akan memberikan
konsekuensi output yang lebih besar dan kemudian menjadikan pertumbuhan
ekonomi dan kekayaan yang lebih besar bagi Negara. Harga yang rendah akan
memberikan konsumen pendapatan yang lebih tinggi untuk dibelanjakan pada
pembelian lain, investasi atau untuk ditabung. Total surplus atau kekayaan dari
konsumen maupun produsen bertambah besar. Oleh sebab itu maka kebijakan
persaingan usaha yang mengurangi hambatan terhadap persaingan akan membantu
usaha untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat.
6. Kesejahteraan Masyarakat dan / Konsumen
Tujuan utama kebijakan persaingan usaha adalah tercapainya kesejahteraan
masyarakat dan atau konsumen. Perlindungan konsumen dan persaingan
merupakan dua hal yang saling berhubungan dan saling mendukung. Harga murah,
kualitas tinggi dan pelayanan yang baik merupakan tiga yang fundamental bagi
konsumen dan persaingan merupakan cara yang terbaik untuk menjaminnya. Maka
hukum persaingan usaha tentu harus sejalan atau mendukung hukum perlindungan
konsumen.

Akan tetapi sebagaimana yang tercermin pada tujuan dari UU No. 5 Tahun
1999 yaitu memberikan kesejahteraan kepada konsumen namun juga memberikan
manfaat bagi publik. Dengan adanya kesejahteraan kepada konsumen maka pada
akhirnya diharapkan berdampak pada terciptanya kesejahteraan rakyat. Pasal 3
membedakan dengan UU Persaingan di Negara lain yang tidak sekedar menjamin
adanya kesejahteraan konsumen tetapi juga menjaga kepentingan umum dan
meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
7. Pengertian Pelaku Usaha, Monopoli dan Praktik Persaingan Tidak Sehat
1) Pengertian Pelaku Usaha
Pelaku usaha dalam UU No. 5 Tahun 1999 didefinisikan 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”
Keterbatasan yang ada adalah hanya menyebutkan semua kegiatan yang
dijalankan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa
mempertimbangkan

aspek

globalisasi

dimana

pelaku

usaha

sangat

dimungkinkan untuk melintasi batas-batas territorial suatu Negara.
2) Pengertian Monopoli
Monopoli dalam UU No. 5 Tahun 1999 didefinisikan sebagai berikut
“Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan
atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu
kelompok pelaku usaha”.

Dari pemahaman definisi tersebut dapat diartikan bahwa pasar dikuasai oleh
satu atau segelintir perusahaan, sementara pihak lain akan sulit masuk
didalamnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa hamper tidak ada persaingan
yang berarti.

3) Pengertian Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat
Praktek monopoli dalam UU No. 5 tahun 1999 didefinisikan sebagai berikut :
“Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih
pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran
atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha
tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”
Dari pemahaman definisi tersebut dapat diartikan bahwa praktek monopoli
tersebut harus dibuktikan adanya unsur yang mengakibatkan persaingan
yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.
Persangan usaha tidak sehat dalam UU No. 5 Tahun 1999 didefinisikan
sebagai berikut :
“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku 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.”
Dari pemahaman definisi tersebut dapat diartikan dalam cara yang lebih ringkas
bahwa persaingan tidak sehat adalah suatu praktek yang tidak jujur.
4) Unsur-unsur Praktik Monopoli
Unsur-unsur Praktik Monopoli dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai
berikut :

a. Adanya pemusatan kekuatan ekonomi
b. Pemusatan kekuatan tersebut berada pada satu atau lebih pelaku usaha
ekonomi;
c. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut menimbulkan persaingan usaha
tidak sehat; dan
d. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut merugikan kepentingan umum.
Pemusatan kekuatan ekonomi menurut UU No. 5 Tahun 1999 adalah :
“Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu
pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat
menentukan harga barang dan atau jasa” dan
“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku 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.”

4) Aspek Negatif Monopoli
a. Harga yang tinggi
Ketidakadaannya kompetisi maka harga produk menjadi tinggi, hal ini akan
menimbulkan inflasi sehingga akan merugikan masyarakat luas.
b. Excess Profit
Terdapatnya
monopoli.
c. Ekspolitasi

keuntungan
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normal

karena

suatu

Hal ini terjadi terhadap eksploitasi buruh dalam bentuk upah, terlebih pada
eksploitasi konsumen karena rendahnya mutu produk dan hilangnya hak
pilih dari konsumen.
d. Pemborosan
Pemborosan yang terjadi karena perusahaan monopoli cenderung tidak
beroperasi pada average cost yang minimum sehingga pada akhirnya cost
tersebut kemudian ditanggung oleh konsumen.
e. Entry Barrier
Menghambat masuknya perusahaan lain ke bidang perusahaan tersebut
karena adanya monopoli untuk menguasai pangsa pasar yang besar.
f. Bertentangan dengan Undang-Undang
PERJANJIAN DAN KEGIATAN YANG DILARANG DALAM UU. NO. 5 TAHUN
1999
Apa yang seharusnya dilarang? Untuk menjamin terjadinya persaingan usaha
sehat dan dapat melindungi konsumen diperlukan upaya-upaya pembatasan dan
pelarangan, diantaranya adalah :
1. Larangan yang bersifat Per Se Illegal
Perbuatan-perbuatan sebagai manifestasi perilaku para pelaku usaha
yang secara tegas dilarang (per se illegal atau per se violations) antara
lain menetapkan berbagai bentuk perjanjian yang dilarang, kegiatan yang
dilarang,

maka

KPPU

cukup

membuktikan

bahwa

telah

terjadi

pelanggaran. McConnel (205; 603) menyebutkan larangan ini dalam
bentuk penetapan harga bersama (price fixing) dan pembedaan harga
(price discrimination) dan kontrak yang mengikat (tying contracts).
Contohnya :

a. Telah terjadi perjanjian antara 7 pelaku usaha di bidang pelayaran
untuk mengatur tarif dan kuota yang melayani jalur Surabaya-MakasarSurabaya dan jalur Makasar-Jakarta-Makasar. Dalam putusannya
KPPU memerintahkan untuk membatalkan kesepakatan tarif dan kuota
dan mengumumkan pembatalannya pada surat kabar harian berskala
nasional.
b. Telah terjadi pemblokiran terhadap kode akses 001 dan 008 milik PT
Indosat dengan cara menutup layanan SLI kode akses 001 dan 008 di
beberapa warung telekomunikasi (wartel) dan sebagai gantinya
menyediakan layanan internasional 017. Ketentuan ini menyebabkan
pelaku usaha penyelenggara wartel kehilangan kebebasan dalam
mengembangkan

usaha

wartelnya,

disamping

menempatkan

konsumen atau pengguna jasa wartel dalam posisi tidak memiliki
pilihan dan tidak akan memberikan manfaat ekonomi sebesarbesarnya pada masyarakat dan pengguna jasa nasional.
2. Larangan yang Bersifat Rule of Reason
Jika suatu kegiatan yang dilarang dilakukan oleh seorang pelaku usaha
akan dilihat seberapa jauh efek negatifnya. Jika terbukti secara signifikan
adanya unsur yang menghambat persaingan, baru diambil tindakan
hukum. Perbuatan dan kegiatan yang dilarang yang bersifat rule of reason
adalah :
1) Perjanjian yang bersifat oligopoly
Oligopoly merupakan salah satu bentuk struktur pasar dimana di dalam
pasar tersebut hanya terdiri dari sedikit perusahaan dan setiap
perusahaan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi

harga

pasar

dan

perilaku

setiap

perusahaan

akan

mampu

mempengaruhi perilaku perusahaan lainnya dalam pasar.
2) Perjanjian pembagian wilayah pemasaran atau lokasi pasar
Pengertian pembagian wilayah pemasaran atau lokasi pasar adalah :
•

Membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang dan
jasa

•

Menetapkan pihak-pihak tertentu yang dapat memperoleh atau
memasok barang dan atau jasa

Tujuannya

adalah

untuk

mengontrol

kepadatan

distribusi

dan

mencegah terjadinya kelebihan barang pada lokasi tertentu. Perjanjian
ini dilarang karena menyebabkan pelaku usaha yang terlibat dalam
perjanjian menjadi melakukan monopoli pada wilayah dimana dia
dialokasikan.
3) Perjanjian yang bersifat kartel
Perjanjian kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan
diantara para pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan
mengatur jumlah produksi mereka.
4) Perjanjian yang bersifat trust
Pengertian trust adalah dalam UU Antimonopoli adalah pelaku usaha
dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk
melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau
perseroan

yang

mempertahankan

lebih

besar,

dengan

tetap

menjaga

dan

kelangsungan hidup masing-masing perusahaan

atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi
dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat.
5) Perjanjian yang bersifat oligopsoni
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain
yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian
atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas
barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara
bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan
sebagaimana dimaksud pengertian diatas apabila 2 (dua) atau 3 (tiga)
pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75%
(tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa
tertentu.
6) Kegiatan usaha yang melakukan praktik monopoli
Monopoli dalam pasal 17 Ayat 1 disebutkan bahwa pelaku usaha
dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran
barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana
dimaksud dalam pengertian diatas apabila :
• Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya
atau ;

• Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam
persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama ; atau
• Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai
lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang
atau jasa tertentu.
7) Kegiatan usaha yang melakukan praktik monopoli
Monopoli dalam Pasal 18 Ayat 1 didefinisikan sebagai penguasaan
penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan
atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan
pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam
pengertian diatas apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok
pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
8) Kegiatan penguasaan pasar
Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik
sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
berupa :
• Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk
melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
atau

• Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya
untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha
pesaingnya itu atau;
• Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa
pada pasar bersangkutan atau ;
• Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
9) Kegiatan menjual dibawah harga pokok (predatory pricing)
Dalam pasal 20 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan
pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi
atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk
menyingkirkan

atau

mematikan

usaha

pesaingnya

di

pasar

bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
10) Jabatan

rangkap

dalam

perusahaan

yang

saling

bersaing

(interlocking directorate)
Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari
suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap
menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila
perusahaan-perusahaan tersebut :
a. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama atau;
b. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha;
atau
c. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau
jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

11) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan lain.
Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan
badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan
lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan mengenai
penggabungan atau peleburan badan usaha telah diatur dalam UU No.
40 Tahun 2007.

HAL- HAL YANG DIKECUALIKAN DARI UU NO.5 TAHUN 1999
Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1999
ini adalah sebagai berikut :
1. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Bila terdapat suatu undang-undang yang mewajibkan seorang pelaku usaha
untuk melakukan suatu tindakan atau melaksanakan perjanjian, maka tindakan
atau perjanjian tersebut akan dikecualikan. Dalam mencermati pasal ini, perlu
diperhatikan bahwa undang-undang apa yang dimaksud. Sebab dalam tingkatan
perundang-undangan yang berlaku, maka kedudukan undang-undang adalah
setara. Sehingga perlu diteliti lebih lanjut maksud dari isi pasal ini yang
menyatakan undang-undang yang bagaimanakah yang dapat mengecualikan
UU No. 5 Tahun 1999.
Undang-undang memiliki sifat memaksa dan berlaku umum kepada publik
sehingga memerlukan pengaturan yang lebih tinggi ataupun undang-undang

juga untuk mengecualikan berlakunya ataupun dinyatakan dengan jelas apa dan
siapa yang dikecualikan di dalam pengaturan pemberlakuan undang-undang
tersebut. Terdapat pengecualian dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang disebutkan
dalam pasal 50 Huruf a “ melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berlaku” sehingga pengertiannya luas dan Pasal 5 Ayat 2 Huruf b yang hanya
menyebutkan “didasarkan pada undang-undang yang berlaku”.
2. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi,
paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik
terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.
HAKI mengatur tentang penghargaan atas karya orang lain yang berguna
bagi masyarakat banyak. Akan tetapi dalam hukum persaingan, HAKI dianggap
bersifat paradox karena memberikan hak untuk monopoli secara eksklusif yang
bahkan dilindungi pula oleh undang-undang. HAKI bersifat privat, namun hanya
akan bermakna jika diwujudkan dalam siklus perekonomian yang dapat
memberikan insentif kepada pelaku usaha yang mewujudkannya agar dapat
menikmati hasilnya.
3. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak
mengekang dan atau menghalangi persaingan.
Suatu industri pada umumnya menerapkan standarisasi dengan tujuan untuk
efisiensi. Standar teknis produk barang atau jasa ini umumnya ditetapkan baik
oleh Departemen Perdagangan atau Perindustrian dan juga melalui asosiasi
industri tersebut. Standarisasi ini diaplikasikan untuk jenis, tipe, ukuran produk
sehingga diharapkan mampu untuk mengurangi biaya ekonomi yang timbul.
Inspeksi rutin biasanya dilakukan oleh asosiasi atau suatu badan untuk menjaga
kesepakatan industri tersebut.

Standarisasi produk dapat digunakan sebagai cara untuk menetapkan harga.
Meskipun

demikian

pembenaran

atas

tindakan

penyeragaman

melalui

penetapan standar ini dilakukan adalah karena standarisasi ini diwajibkan oleh
pemerintah sehingga tidak semata-mata dinyatakan illegal walaupun berkaitan
dengan harga atau produk itu sendiri.
4. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk
memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah
daripada harga yang telah diperjanjikan
Tindakan yang melanggar Hukum Persaingan mengenai perjanjian keagenan
ini telah diatur dalam hambatan yang sifatnya vertical (vertical restraint)
sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 14, 15, 16 UU No. 5 Tahun 1999. Pasal 8
menyebutkan bahwa : “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan
pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau
jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang
diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah
diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak
sehat”.
Dengan demikian wajib dicermati secara hati-hati bahwa perjanjian keagenan
yang bersifat apa yang dikecualikan dalam UU ini, tetapi isi klausulnya dari
perjanjian tersebut adalah tidak serta merta dibenarkan (tidak dikecualikan) dari
pengaturan dalam pasal 8 ini, yang melarang perjanjian mengenai penetapan
harga jual kembali sebagaimana disebutkan diatas.
5. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup
masyarakat luas.

Pada umumnya sebuah penelitian membutuhkan dana yang besar sehingga
kerjasama yang dilakukan secara patungan dan kemudian hasil penemuannya
akan dinikmati secara bersama. Hampir seluruh hasilnya akan membawa
dampak positif bagi peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas.
Maka dari itu diperlukan standarisasi jenis perjanjian seperti ini, sehingga wajib
dicermati klausulnya kemudian baru bersedia memberikan hak eksklusif
memonopoli HAKI yang juga diijinkan dan dilindungi oleh Undang-Undang
(Pasal 50, huruf b).
6. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik
Indonesia
Dalam sistem hukum nasional di Indonesia, suatu perjanjian internasional
meski sudah diratifikasi dengan Undang-undang tentang Pengesahan Ratifikasi,
belum dapat dilaksanakan jika tidak sesuai dengan isi ketentuan peraturan
perundang-undangan nasional yang mengatur tentang materi yang sama
dengan yang ditentukan dalam perjanjian yang diratifikasikan tersebut.
7. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak
mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri
Ketentuan perjanjian ekspor biasanya diatur berdasarkan keputusan Menteri
Perdagangan yang melihat kepentingan bahwa ekspor yang dilakukan tidak
akan

mengganggu

kepentingan

terhadap

pasokan

yang

akan

dapat

mengganggu jalannya produksi secara keseluruhan. Kegiatan ekspor di
Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 558/MPP/Kep/12?1998 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.
8. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil atau;

Perkecualian UU ini terhadap UMKM dengan pertimbangan bahwa dari segi
modal dan asset tidak akan mampu memonopoli suatu pasar karena
kemampuannya yang terbatas dari segi asset dan permodalan. Adapun criteria
UMKM telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008.
9. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani
anggotanya.
Dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi mendapat
perhatian dan tempat yang khusus baik dalam politik, ekonomi, dan proteksi
pemerintah karena dianggap usaha bersama yang berdasar atas asas
kekeluargaan.

Strategi

yang

ditempuh

pemerintah

untuk

memberikan

kesempatan usaha seluas-luasnya kepada Koperasi dengan cara :
a. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi
koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri
b. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara
koperasi dengan badan usaha lainnya
c. Membudayakan koperasi dalam masyarakat.
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
KPPU sebagai lembaga independen yang mempunyai tugas mengawal
berjalannya persaingan usaha yang sehat, memiliki peran untuk menginternalisasi
nilai-nilai persaingan dalam setiap kebijakan Pemerintah. KPPU adalah singkatan
dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Badan ini dibentuk berdasarkan amanat
UU No. 5 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999. KPPU
dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.

Fungsi KPPU adalah : 1) menyusun peraturan pelaksanaan, 2) memeriksa
berbagai pihak yang diduga melanggar UU No. 5 Tahun 1999 serta, 3) memberi
putusan mengikat, dan 4) menjatuhkan sanksi terhadap para pelanggarnya.
Maksud dan tujuan didirikannya KPPU adalah : a) mencegah praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sehingga terwujud persaingan
usaha yang sehat dan wajar, b) menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha
yang sama bagi semua pelaku usaha, sehingga memungkinkan konsumen
mendapat pilihan produk tak terbatas, c) mewujudkan perekonomian Indonesia yang
efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang pada akhirnya dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Secara

organisasi KPPU

bertanggung

jawab

kepada

Presiden

dan

melaporkan hasil kerjanya kepada DPR. Diresmikan pada 7 Juni 2000. Terdiri atas
13 anggota termasuk seorang Ketua dan Wakil Ketua. Anggota KPPU diangkat atas
persetujuan DPR untuk masa jabatan selama 5 tahun.
Perlindungan konsumen yang diberikan KPPU bersifat tidak langsung,
melainkan melalui pengawasan terhadap pelaku usaha agar persaingan usaha yang
efektif berjalan dengan baik. Interaksi bebas antara pasokan dan permintaan akan
membentuk harga yang wajar buat konsumen, sehingga mereka bebas memilih
barang dan jasa dengan harga dan kualitas yang sesuai kemampuan mereka.
Pengawasan KPPU adalah untuk menjaga agar sistem ekonomi pasar tetap
dalam kondisi efisien melalui kegiatan produksi yang dapat menekan biaya
seoptimal mungkin dengan penggunaan sumber daya yang hemat sehingga
memungkinkan kegiatan konsumsi oleh masyarakat secara proporsional dan
berfaedah

tinggi.

Kegiatan

produksi

dan

konsumsi

itu

didasarkan

pada

pengalokasian sumber-sumber daya yang tepat dan berdaya guna tinggi dan pada

akhirnya system ekonomi

pasar yang

efisien tersebut

mampu menghasilkan

kesejahteraan masyarakat lain.
Indicator keefektifan KPPU terletak pada dua sisi. Menguntungkan konsumen
sekaligus menguntungkan prrodusen. Dikatakan menguntungkan konsumen karena
interaksi bebas antara pasokan dan permintaan akan membentuk harga yang wajar
buat konsumen, sehingga mereka bebas memilih barang dan jasa dengan harga
dan

kualitas

yang

sesuai

dengan

kemampuan

mereka.

Dan

dikatakan

menguntungkan produsen karena eliminasi hambatan yang tidak pada tempatnya
terhadap aktivitas usaha dan pencegahan monopoli pasar memungkinkan mereka
menikmati ekonomi pasar bebas.
Sehingga dengan demikian peran KPPU

dalam perekonomian Indonesia

adalah menciptakan perekonomian yang efisien melalui interaksi timbal balik antara
Kepastian Usaha dan iklim Usaha yang Kondusif. Melalui keputusan-keputusannya
KPPU mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa di Indonesia dilarang
melakukan usaha monopoli atau yang cenderung monopoli atau usaha-usahayang
menghalangi

kegiatan usaha pihak lain atau

mengurangi hak pihak lain untuk

berusaha secara wajar.
Beberapa kegiatan dan keputusan KPPU bisa dijadikan rujukan mengenai
penciptaan iklim usaha yang kondusif itu, diantaranya adalah :
1. Putusan menghukum PT Carrefour Indonesia membayar denda Rp.1,5
milyar karena praktek minus margin dalam syarat-syarat perdagangan
antara Carrefour dan pemasok barang (Tempo, 19 Agustus 2005)
2. Putusan menghukum PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo terkait
dengan penyediaan jasa verifikasi impor gula sebesar masing-masing

Rp.1,5 milyar dan menghentikan kegiatan verifikasi dan tidak menunjuk
SGS Jenewa (Tempo,, 30 Desember 2005).
3. Selesai melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap
Lelang Pembangunan Mall di Kota Prabumulih Tahun 2006

Perkara
(berita

KPPU, 27 Maret 2007)
4. Penyelesaian perkara PT Caltex Pacific Indonesia (berita KPPU, 29 Juni
2007)
5. Investigasi dugaan perilaku persaingan usaha tidak sehat berupa price
fixing yang dilakukan Temasek selaku

pemegang saham di operator

telekomunikasi seluler Indosat dan Telkomsel (detiknet, 26 September
2007)
6. Selesai melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Perkara
Pengadaan Alat kesehatan Penunjang Puuskesmas di Sukabumi tahun
anggaran 2006 (berita KPPU, 18 Oktober 2007).
7. Selesai

melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Perkara

tander pengadaan pupuk

PMLT, herbisida dan bibit karet di Dinas

Perkebunan Kabupaten Banjar Kalimantan Tengah tahun 2006 (berita
KPPU, 18 Oktober 2007)..
8. Selesai melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap

Perkara

Distribusi Semen Gresik di area 4 Jawa Timur yang meliputi wilayah
Blitar, Jombang, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Pare, dan Tulungagung
(berita KPPU, 18 Oktober 2007)
9. Putusan KPPU pada kasus tander Saham Indomobil (berita KPPU, 27
Januari 2008)

10. Putusan KPPU tentang tander pengadaan Barite dan Bentonite di YPF
Maxus Southeast Sumatra B.V.(berita KPPU, 27 Januari 2008).
11. Penyelesaian perkara Temasek yang mempunyai cross ownership
saham di PT Indosat dan PT Telkomsel yang secara total mempunyai
market share 75% industry telepon seluler di Indonesia (detiknet, 19
Februari 2008).
12. Penyelesaian perkata PT Indomarco Prismatama (berita KPPU, 7 Maret
2008).
13. Selesai melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap

Perkara

Tender Pengadaan Komponen Lampu di Suku Dinas Penerangan dan
Sarana Jaringan Utilitas Kotamadya Jakarta Selatan (berita KPPU,, 7
Maret 2008).
14. Selesai melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap

Perkara

yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan
(berita KPPU, 27 Maret 2008).
15. Selesai melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Perkara
Tender Multi Years TA 206-2008 Kabupaten Siak, Propinsi Riau (berita
KPPU, 27 Maret 2008).

Sementara itu, atas pesatnnya perkembangan ekonomi dan bisnis yang
terjadi di Indonesia dan meluasnya sector ekonomi yang berkembang maka terdapat
tuntutan dari masyarakat akan peran KPPU untuk memikirkan kemungkinan
terjadinya praktek monopoli dan persaingan tidak sehat di bidang-bidang, seperti :
1. Ritel (khususnya pasar modern)
2. Penyelenggara Haji

3. Penataan bisnis CPO (crude palm oil)
4. Penataan bisnis telepon seluler
5. Bisnis layanan pengiriman dokumen (PT Pos Indonesia)

Industry ritel memerlukan perhatian khusus setelah pasar modern mulai
mendominasi pasar ritel di Indonesia. Masuknya pemain raksasa ritel dunia ke
Indonesia membawa perubahan besar industry ritel. Praktek-prakatek bisnis modern
yang belum pernah terjadi di Indonesia mulai dipraktekan.
Seperti penetapan minus margin dalam syarat-syarat perdagangan antara
Carrefour dan pemasok barang. Tujuan Carrefour adalah untuk menjaga harga jual
yang lebih murann diantara pesaingnya. Jika ditemukan harga jual produk yang
sama pada pesaing Carrefour yaitu Giant, Hypermart, dan Clubstore , maka
Carrefour akan meminta kompensasi dari pemasok sebesar selisih anatara harga
beli Carrefour dan harga jual pesaingnya. Oleh karena itu Carrefour

berani

menjamin kepada pelanggannya bahwa harga jual seluruh produknya adalah
termurah.
Penerapan minus margin ini juga dinilai oleh KPPU sebagai tindakan yang
tidak adil. Alasannya, pemasok tidak bisa mengatur harga jual produknya di setiap
retail Hyper Market. Akibatnya , apabila harga jual produk di retail pesaing Carrefour
lebih rendah, pemasok akan menghentikan pasokan barang ke retail tersebut.
Akibatnya, varian barang di retail pesaing Carrefour lebih sedikit

dibandingkan

dengan pasokan di perusahaan itu. Hal itu membuat konsumen memilih Carrefor
karena memiliki varian yang lebih banyak.
Karena dampak negative dari penerapan Minus Margin ini, KPPU dalam
putusannnya juga memerintahkan kepada Carrefour untuk menghentikan kegiatan

pengenaan persyaratan Minus Margin kepada pemasok. Kegiatan serupa juga
mungkin akan terjadi dengan pelaku perusahaan ritel pasar modern lainnya. PT
Indomarco, pengelola minimarket

Indomaret Juga telah

diputus bersalah oleh

KPPU atas praktek menekan pemasok.
Penguasaan modal maupun jalur distribusi yang kuat yang memiliki peritel
besar dapat mempengaruhi kegiatan pesaingnya (secara horizontal) maupun
supplier/agen (secara vertikal). Dalam bisnis ini terdapat biaya yang diperlakukan
oleh perusahaan pengecer modern seperti : kondisi diskon, opening fee, listing fee,
rebate/rabat, dan biaya promosi yang nilainya harus dinegosiasikan antar
perusahaan pemasok dan perusahaan pengecer modern, atau apabila sebelumnya
perusahaan pemasok telah menjual produknya kepada perusahaan peritel lain.
Pemasok yang pada umumnya pengusaha UMKM dengan pendidikan menengah ke
bawah kurang mengerti dengan banyak istilah asing dalam perjanjian kontrak di
awal tahun pemasokan. Mereka merasa bangga bahwa sudah menjadi rekanan
perusahaan asing yang besar, sehingga tidak banyak yang mereka persoalkan dan
segera menanda tangani kontrak pemasokan. Mereka baru menyadari setelah pada
akhir tahun total penerimaan dana dari Carrefour ternyata tidak lebih besar dari dana
yang dipakai untuk pembelian barang dagangan (kulakan) atau ongkos produksinya.
Maklumlah, kebanyakan pengusaha UMKM mempunyai penyakit generik berupa
lemah pembukuan dan lemah negosiasi.
Terkait penyelenggaraan ibadah haji, KPPU menekankan perlunya upaya
pembukaan akses pasar, yang melibatkan perusahaan penerbangan nasional,
dalam penyelenggaraan angkutan jemaah haji. Dengan demikian memungkinkan
Garuda Indonesia bisa terlibat dalam gawe nasional setahun sekali itu sekaligus
belajar efisiensi ke Saudi Airline. Jemaah haji Indonesia kurang lebih sejumlah

220.000 orang (kuota 1 % dari penduduk Indonesia yang 220 juta) itu berarti harus
menyiapkan kurang lebih 500 pesawat berbadan lebar untuk pemberangkatan dan
500 pesawat lagi untuk pemulangan, dalam tempo kurang lebih 40 hari. Tentu ini
adalah jumlah yang sangat besar sehingga memerlukan upaya yang sungguhsungguh dan efisien.
Pemerintah juga diminta untuk membenahi pelaksanaan mekanisme tender
sehingga mendorong transparansi dan kerja sama ekonomi antara swasta nasional
dan Arab Saudi, seperti penyediaan jasa catering dan pengadaan jasa pemondokan.
Rekomendasi

KPPU

lainnya,

yaitu

penyempurnaan

dalam

organisasi

penyelenggaraan ibadah haji, dengan memisahkan peran regulator dan operator.
KPPU menilai pemerintah tetap dapat memegang fungsi regulator, sedangkan fungsi
pelaksanaan diserahkan kepada badan pelaksana ibadah haji, yang dibentuk
khusus pemerintah.
Terkait dengan penataan bisnis CPO, KPPU menyatakan salah satu
kebijakan yang tidak tepat, adalah kewajiban industri CPO untuk memiliki kebun
sendiri sebanyak 20%. KPPU perlu memastikan struktur industri dapat terbangun
secara sehat dan mekanisme perdagangan dapat berjalan dengan efektif. itu
diperlukan agar pelaku usaha tidak hanya fokus jangka pendek untuk menjual CPO,
tetapi industri derivatifnya juga harus ikut di kembangkan.
Penataan bisnis telepon seluler diperlukan setelah mendapat maneuver bisnis
Tree (3) dengan menetapkan tarif SMS Rp 0,00 antar sesama pelanggannya. Pasal
20 UU No. 5/1999 menyebutkan, pelaku usaha dilarang memasukkan barang
dengan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk
menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga

dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat.
Pemberlakuan tarif SMS Rp 0 tersebut dikhawatirkan menjadi predatory
pricing alias pemberian harga yang mematikan persaingan, karena tarif interkoneksi
adalah Rp 38,00. Dengan harga Rp 0 Hutchison (principal Tree) yang sudah besar
di pasar internasional bisa saja menjadi posisi dominan dalam jangka menengah
dan panjang begitu operator pesaingnya di Indonesia bertumbangan. Setelah itu
mereka bisa saja mengenakan tarif tinggi seenaknya karena monopoli (detiknet, 4
juni 2007). Demikian pula utusan atas Termasuk yang terbukti melanggar UU antimonopoli karena mempunyai kepemilikan saham secara silang di 2 perusahaan
pemegang pangsa terbesar telepon seluler di Indonesia (detiknet, 19 Februari 2008)
telah menyadarkan kita betapa dahsyatnya persaingan di industri telepon seluler.
Bisnis layanan pengiriman dokumen juga memerlukan perhatian mengingat
ketatnya persaingan di industri ini. PT. Pos Indonesia meminta hak eksklusif untuk
melayani jasa pengiriman surat sampai dengan berat 500 gram, warkat pos, dan
kartu pos milik pemerintah. Bahkan pos Indonesia minta hak itu dituangkan dalam
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pos Indonesia yang kini dibahas DPR.
Seharusnya Pos Indonesia melepaskan semua hak eksklusif dan berani bersaing
dengan jasa kurir swasta. Dengan daya dukung infrastruktur yang dimiliki, yaitu lebih
dari 3.600 jaringan atau kantor cabang hingga ke pelosok desa, Pos Indonesia
seharusnya lebih siap (Tempo, 13 September 2006).
PENGARUH UU ANTI MONOPOLI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
Pengaruh UU Anti-Monopoli dalam perekonomian Indonesia sangat positif.
Memang belum ditemukan penelitian akademik mengenai pengaruh ini. Namun dari
kajian empirik ditemukan adanya perubahan cara pandang yang cukup signifikan.

Beberapa kegiatan ekonomi yang dulunya dianggap biasa, sekarang sudah tidak
bisa dengan leluasa lagi dilakukan.
Beberapa kasus yang diuraikan di atas tentang KPPU, jelas bahwa banyak
hal yang merugikan konsumen dan juga mengurangi kebebasan berusaha telah
diputus bersalah dan tidak diperbolehkan menjalaninya lagi. Bahkan banyak
perusahaan besar yang dulu zaman orde baru tidak pernah bisa disentuh oleh
hukum meskipun keberadaannya sangat merugikan perekonomian, semenjak
penerapan UU no.5/1999 ini telah banyak yang dihukum. Sebut saja PT Aqua
Golden Missisipi, dan PT Indomarco (Salim Grup). Bahkan perusahaan Negara
(BUMN) seperti PT Telkom, PT Semen Gresik, Surveyor Indonesia, PT Pos
Indonesia, PT Sucofindo dan PT Indosat tak luput dari penegakan hukum antimonopoli. Karena sifat UU Anti-Monopoli yang universal maka perusahaan asing
pun juga tak terkecuali, sebut juga PT Caltex Indonesia, PT Carrefour Indonesia,
dan Termasuk. Badan pemerintahan pun tak lepas dari KPPU, beberapa tender
yang terjadi di beberapa daerah kota/kabupaten bahkan provinsi di bidang pertanian,
kesehatan, lalu lintas, dan lain-lain telah diputus bersalah melakukan praktik antipersaingan usaha yang sehat.
Penggabungan perusahaan (merger) apapun bentuknya, dengan apapun
tujuannya seperti efisiensi, kompetisi, dan penguasaan teknologi, telah menjadi
bidang garap KPPU, terutama dengan memperhatikan dua hal. Pertama, apakah
penggabungan tersebut akan menempatkan perusahaan pada posisi dominan.
Kedua, apakah penggabungan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan
masyarakat (had the public in mind).
Posisi dominan ini harus dilihat bukan hanya dalam batas-batas nasional,
melainkan juga dalam batas daerah. Satu perusahaan bisa saja tidak mempunyai

posisi dominan di seluruh Indonesia, tetapi untuk daerah tertentu KPPU telah
banyak berbuat di sisi “persaingan usaha sehat”, dengan menangani berbagai
masalah dalam tender. Sudah saatnya KPPU mengadakan kajian di sisi
“konsentrasi”, pengawasan mengenai berbagai kegiatan usaha yang terindikasi
mempunyai posisi dominan. Atau setidak-tidaknya terjadi konsentrasi yang tinggi
pada beberapa bidang usaha (misalnya CR4/konsentrasi 4 perusahaan, melampaui
80 persen). Pelaksanaan undang-undang lain yang memberikan waktu tenggang
tertentu untuk mengakhiri monopoli perlu diikuti dengan ketat dan cermat
(telekomunikasi, Pertamina).
Yang jelas sekarang ini menunjukkan bahwa paradigm dekonsentrasi yang
menjadi jiwa UU No.5/1999, tidak dilaksanakan secara konsekuen. Kalau toh proses
penggabungan—konsentrasi—tidak dapat dihindari dan tetap berjalan maka
kewajiban KPPU untuk mengadakan eksaminasi sebelum penggabungan tersebut
terjadi, yaitu pre-merger notification and examination.
UU No. 5/1999 sebagai kebijakan publik, tetap harus dilaksanakan dengan
memperhatikan landasan idiilnya, untuk kepentingan masyarakat (had the public in
mind). Kita sudah harus menentukan peranan apa yang diinginkan dari UndangUndang ati Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat sebagai kebijakan publik.
Perkembangan politik dan masyarakat yang dinamis perlu kita pahami untuk dapat
pada satu saat dituangkan sebagai perubahan UU No. 5/1999 bisa mempunyai
posisi monopoli.
Sehubungan dengan amandemen UUD 1945 pasal 33 khususnya ayat 4 yang
menyatakan bahwa

perekonomian

nasional diselenggarakan berdasar atas

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Maka menjadi menarik untuk dikaji,
bahwa terdapat konsistensi arah pembangunan ekonomi nasional Indonesia.
Meskipun amandemen UUD 1945 pasal 33 ayat 4 itu dilaksanakan pada tahun 2002
(amandemen ke-empat) sementara UU Anti Monopoli diundangkan tahun 1999.
Kata efisiensi keadilan mempunyai makna anti monopoli.
Selama ini, pengertian adil sering dikaitkan dengan kondisi dimana terdapat
pembagian sumber daya yang sama rata dan sama rasa tanpa memperhatikan
aspek lain. Atau adil diartikan bahwa sumber daya dibagi secara proporsional
dengan menitik beratkan pada besarnya sumbangan, keberadaan, kebutuhan, atau
pertimbangan lain yang sering di debat keabsahannya. Namun dengan amandemen
UUD 1945 itu, adil berarti efisien. Artinya akan tercipta kondisi adil manakala seluruh
komponen ekonomi nasional telah berhasil mencapai efisiensi. Sehingga dengan
efisiensi, produsen akan dapat menghasilkan barang dan jasa pada harga murah
dan siap bersaing dengan siapapun pelaku pasar dalam persaingan terbuka.
Dengan prinsip efisiensi pula konsumen dapat memutuskan untuk membeli barang
dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkannya. Dengan demikian kondisi adil berbasis
efisiensi diharapkan dapat mencapai keadaan dimana harga barang dan jasa
dianggap murah oleh konsumen dan produsen menganggap harga tersebut sudah
cukup menguntungkan. Ini berarti terjadi keseimbangan positif yang menurut orang
Jawa kuno, masyarakat dengan kondisi efisiensi keadilan itu berada dalam kondisi
“murah sarwo tinuku”. Kondisi ini akan menjadi landasan yang baik bagi
terbentuknya masyarakat yang “gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo”.
Penutup
Peran serta masyarakat dalam lebih memahami dan mengawal praktik-praktik
persaingan sehat dan anti-monopoli sangat menentukan keberhasilan penciptaan

suasana demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Beberapa praktik monopoli ternyata
terbongkar setelah adanya pengaduan dari masyarakat. Memang diperlukan
penelitian lebih jauh tentang pengaruh kebijakan persaingan usaha secara sehat
terhadap perekonomian nasional, karena selama ini memang belum ada. Apakah
kita tertarik untuk menelitinya?

DAFTAR PUSTAKA
Bisnis Indonesia, 2008, Penyempurnaan Kebijakan Tarif Haji, Bisnis Indonesia 13
Februari 2008, diakses melalui www.bisnisindonesia.com tanggal 7 Mei 2008.
Fukuyama, Francis, 2004, The End of History and The Last of Man, Kemenangan
Kapitalisme dan Demokrasi Liberal,diterjemahkan oleh Amrullah, Penerbit Qalam,
Yogyakarta.
Ibrahim, Johnny, 2006, Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori, dan Implikasi
Penerapannya di Indonesia,Banyumedia Publishing, Malang.
KPPU, 2008, Berita KPPU, diakses melalui www.kppu.org.id tanggal 27 April 2008
McConnel, Camphell R., Stanley L.. Brue, 2005, Economic: Principle, Problem, and
Policiess. 16thEdition, McGraw-Hill Irwin, New York. Chapter 32, pp. 598-613.
McEachern, William A., 2000, Economic: A Contemporary Introduction,edisi bahasa
Indonesia © 2001, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Munadiya, Risis, 2008,Menyoal Kebijakan Sektor Ritel, Investor Daily Indonesia 14
Februari 2008. Diakses melalui www.investorindonesia.com tanggal 1 Mei 2008.
Nicholson, Walter, 2004, Intermediate Microeconomics and Its Application, 9th
Edition, Thomson Learning / South-Western, New York.
Noor, Achmad Rouzni, 2008. Postel Nantikan Keputusan KPPU soal Temasek,
Detiknet 26 September 2007, diakses melalui www.detiknet.com tanggal 5 Mei 2008

