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Latar Belakang

Dalam Persaingan Yang sehat Terdapat

Perekonomian Yang Kuat



Ilusterasi Peran Negara
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the hard-headed classical were in 
favor of free trade because it was 
good for great britain, not because 

it was good for the world



Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi

Demokrasi Indonesia itu bukan kanan juga

bukan kiri (Hatta)



BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PASAL 33 UUD 1945 

Ayat 1

Perekonomian
disusun sebagai
usaha bersama
berdasar atas asas
kekeluargaan.

Proses ekonomi akan terjadi dalam satu kesatuan (unit) atau lebih
yang memiliki sifat-sifat hubungan kekeluargaan. Unsur hidup
bersama, usaha bersama demi kebaikan bersama, pemerataan
pembagian hasil usaha bersama merupakan unsur-unsur khas
kekeluargaan. 

Wijoyo Nitisastro

Menyusun artinya menempatkan satu dengan yang lainnya
dalam sebuah susunan.Menyusun bukan membiarkan. 
Menyusun berbeda dengan mengatur. Karena susunan masih
memberikan ruang kebebasan, Pengaturan membebaskan
yang mengatur untuk membatasi ruang. 



BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PASAL 33 UUD 1945 

Ayat 2

Cabang-cabang
produksi yang penting
bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai
oleh negara

Dikuasai negara dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak berarti negara sendiri menjadi
pengusaha, usahawan atau ondernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan
negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, 
peraturan yang melarang pula ‘penghisapan’ orang yang lemah oleh orang lain 
yang bermodal…..”1 

Mohammad Hatta, Bung Hatta Menjawab, Gunung Agung, Jakarta, 1979, hlm. 201 – 204, dalam Hasan (2013)

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! 
Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai
hidup orang banyak harus dikuasai harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk
produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakayt yang banyak
ditindasinya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak
boleh ada di tangan orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Penjelasan pasal 33 UUD 1945

Ayat 3
Bumi dan air dan

kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk
sebesar-besar
kemakmuran rakyat



BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PASAL 33 UUD 1945 

Ayat 4

Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar
atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional

TAP MPR XVI Tahun 1998

Pasal 2

Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur
ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat
dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan
yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi
usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan
Badan Usaha Milik Negara yang saling memperkuat untuk
mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi nasional yang 
berdaya saing tinggi.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan Demokrasi Ekonomi tidak boleh dan harus
ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan
ekonomi pada seorang sekelompok orang atau perusahaan yang 
tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.



BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PASAL 33 UUD 1945 (Ayat 4 Lanjutan)

Pasal 7
Dalam demokrasi ekonomi tidak ada tempat

bagi tjiri-tjiri negatif sebagai berikut:

a) Sistim "free-fight liberalism" jang
menumbuhkan eksploitasi terhadap
manusia dan bangsa lain dan jang
dalam sedjarahnja di Indonesia telah
menimbulkan dan mempertahankan
kelemahan strukturil dalam posisi
Indonesia di-ekonomi dunia;

b) sistim "etatisme" dalam mana Negara 
beserta apparatur ekonomi Negara 
berdominasi penuh dan mendesak serta
mematikan potensi serta daja-kreasi
unit-unit ekonomi diluar sektor Negara

c) monopoli jang merugikan masjarakat.

TAP MPRS NO XXXIII Tahun 1966

Pasal 6

Demokrasi Ekonomi Memiliki tjiri-tjiri positif, jakni:
a) perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan dan

karenanja tidak mengenal struktur pertentangan kelas;

b) sumber-sumber kekajaan negara dan keuangan negara digunakan dengan

permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakjat, sedang pengawasan dari

penggunaan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakjat pula

c) tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat

hidup rakjat banjak dikuasai oleh Negara;

d) kepada warga-negara diberi kebebasan dalam memilih perkerdjaan dan diberi hak

akan pekerdjaan serta penghidupan jang lajak;

e) Hak-milik perorangan diakui dan dimanfaatkan guna kesedjahteraan masjarakat, 

dan karenanja tidak boleh didjadikan alat untuk mengeksploitasikan sesama

manusia;

f) Potensi, inisiatif dan daja kreasi setiap warga-negara dapat diperkembangkan

sepenuhnja dalam batas-batas jang tidak merugikan kepentingan umum;

g) Fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak memperoleh djaminan sosial



Peran BUMN dalam Perekonomian

Indonesia



KPPU dan Demokrasi Ekonomi

Persaingan Tanpa Pengawasan, ibarat atlet tanpa

event olahraga



Mengapa Perlu Ada KPPU

Pasar itu bukan sempurna, di dalamnya ada begitu banyak
aktor dengan peran baik protagonist maupun antagonis.

Pasar itu kumpulan self interest, ia tidaklah mutlak baik juga
tidak mutlak jahat.

Pasar itu tidak perlu dikendalikan, yang penting ada
pengawasan, agar setiap aktor di dalamnya bisa
mengendalikan perilakunya sendiri. 

Pasar itu tidak sepenuhnya dapat self control, self correction, 
apalagi self healing. Ia hanya mampu menyesuaikan, jika ada
pengawasan. 



KPPU dan Demokrasi Ekonomi

Pasal 2 
Asas & Tujuan
Pelaku usaha di Indonesia 
dalam menjalankan kegiatan
usahanya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan
memperhatikan
keseimbangan antara
kepentingan pelaku usaha
dan kepentingan umum.

Pasal 3
Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:
a) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan

efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu 
upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

b) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui
pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga
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.



KPPU dan Demokrasi Ekonomi

Dalam Demokrasi Ekonomi
Ada Kebersamaan

Dapat Dimaknai
Keterbawasertaan

Integrasi Vertikal (Pasal 14)

Pengawasan Kemitraan

Pengecualian (Pasal 50)

Penguasaan Pasar (Pasal 19)

Posisi Dominan (Pasal 25)

Predatory Pricing (Pasal 7)

Trust  (Pasal 12)



KPPU dan Demokrasi Ekonomi

Dalam Demokrasi Ekonomi
Ada Efisiensi Berkeadilan

Social Preference

Penetapan Harga, Produksi dan Area 
Pemasaran (5,9,11) 

Trust  (Pasal 12)

Monopoli (Pasal 17) Monopsoni (Pasal 18) Penguasaan Pasar (Pasal 19)

Oligopsoni (Pasal 13)

Pemilikan Saham (Pasal 27,28)

Oligopoli (Pasal 4)

Integrasi Vertikal (Pasal 14)



KPPU dan Demokrasi Ekonomi
Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan.

Mutualism

Perjanjian Luar Negeri (16) 

Monopoli (Pasal 17)

Monopsoni (Pasal 18)

Penguasaan Pasar (Pasal 19)

Oligopsoni (Pasal 13)

Oligopoli (Pasal 4)

Perjanjian Tertutup (Pasal 15)

Predatory Pricing (Pasal 7)Pembedaan Harga (Pasal 6)

Perjanjian Tertutup (Pasal 8)



KPPU dan Demokrasi Ekonomi
Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan.

Brotherhood

Monopoli (Pasal 17)

Monopsoni (Pasal 18)

Penguasaan Pasar (Pasal 19)

Oligopsoni (Pasal 13) Oligopoli (Pasal 4)

Persekongkolan (Pasal 22,23)

Perjanjian Tertutup (Pasal 1)

Predatory Pricing (Pasal 7)
Pembedaan Harga (Pasal 6)



PR  Dalam Perwujudan Demokrasi Ekonomi



The Winner-Take-All 



KPPU Dalam Demokrasi Ekonomi

Demokrasi
Ekonomi

Partisipasi

Enter

Survive

Chose

Pengawasan

Power

Colussion

Greedy



Susunan Pelaku Ekonomi di Indonesia menurut Kategori Usaha Tahun 1997 vs 2018

1997 2018 1997 2018 1997 2018

Jumlah Tenaga Kerja PDB

Mikro & Kecil 99,84 99,9 87,62 93,88 40,45 47,37

Menengah 0,15 0,09 11,78 3,13 17,41 13,7

Besar 0,01 0,01 0,6 3 42,14 38,93
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Sumber:  Kemenkop & UMKM (Diolah)



Nilai Icor (Incremental Capital Output Ratio) tahun 2018

Indonesia; 6,3

Vietnam ; 5,2

Malaysia; 4,6

Filiphina; 3,7

Thailand; 4,5

INDONESIA VIETNAM MALAYSIA FILIPHINA THAILAND

Sumber: Data olahan Indef



Indonesia



Indonesia



Hal . 27

Terima Kasih

Dalam pasar ada pelaku usaha yang kuat

Terdapat pelanggaran dapat menyebabkan yang lain sekarat.

Dalam upaya mewujudkan Perekonomian yang maslahat.

Syarat utama adalah adanya persaingan yang sehat


