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“KPPU DALAM SISTEM PEREKONOMIAN 

NASIONAL”
Bagaimana Kontribusi KPPU dalam Pengembangan Ekonomi

dan Bisnis



• Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan
yang luar biasa sejak 1945 hingga era Reformasi saat ini. PDB tumbuh
pesat, menempatkan Indonesia pada posisi ke-16 terbesar

• Usaha memperbaiki efisiensi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat telah diupayakan (salah satunya dengan membentuk KPPU). Setiap
pelaku usaha juga diupayakan untuk mendapatkan kesempatan yang
sama

• KPPU telah mengawal perkembangan dan dinamika ekonomi Indonesia
selama 2 decade, sertu turut berupaya untuk mengawal persaingan usaha
agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

• Namun dari sudut pandang ideologis, ternyata masih banyak
kesenjangan, kemiskinan dan golongan tertinggal akibat dari
ketidakmerataan kesempatan/akses

PENDAHULUAN



UUD 1945

Pasal 33 
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Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012
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NORMA KONSTITUSI EKONOMI PANCASILA 



10 KAIDAH SISTEM EKONOMI PASAR PANCASILA

Hak milik pribadi &  tanggung jawab sosial.

Aktivitas ekonomi snergik dengan aspek politik, sosial 

dan budaya, maupun pertahanan dan keamanan

Asas kekeluargaan dan gotong royong

Kemakmuran rakyat (social welfare)

Masyarakat berperan aktif 

dalam kegiatan perekonomian

Negara menguasai cabang produksi yang penting bagi
Negara 

dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Negara menguasai bumi dan air dan kekayaan alam

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pemerintah mengatur dan melakukan intervensi pasar

secara terukur

Persaingan yang adil seluruh rakyat Indonesia.
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Membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh 

masyarakat Indonesia10
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HUKUM PERSAINGAN USAHA DIBERBAGAI NEGARA

Di negara-negara lain Undang-Undang semacam ini telah lama 

dikembangkan. 

.
AMERIKA SERIKAT

(Lebih dari 100 tahun)
JEPANG 

(Lebih dari 40 

tahun)

JERMAN 

(Lebih dari 60 

tahun)

INDONESIA

(sudah 20 tahun)



Tugas dan wewenang KPPU

 Psl 35 dan 36, 

 Berkaitan dengan tugas dan wewenang itu ada beberapa catatan sbb:

 Sudah lebih dari 3000 kasus yang masuk KPPU

 Pertanyaannya adalah, Apakah dampak dari putusan KPPU terhadap ekonomi
atau dunia bisnis….? Setiap kali ada putusan hukum oleh KPPU seharusnya industri
tambah baik dan efisien, inovatif, harga-harga turun, dan produksi meningkat

Komisi Pengawas UU Anti-monopoli

Di Indonesia Komisi 
Pengawas Persaingan 

Usaha (KPPU)

Di Amerika Federal 
Trade Comission

Di Jerman Bundes
Kartel Amm

di Jepang Japan fair 
Trade Comission



 Krisis ekonomi diikuti krisis multi dimensi pada tahun 1998 adalah titik awal

yang memicu segera mengeluarkan UU persaingan usaha untuk

mengkoreksi kapitalis erzats yang tumbuh di Indonesia.

 Ketimpangan struktural dan pemusatan ekonomi membawa malapetaka.

 Sentiment pro rakyat meluas.

 DPR pertama kali menggunakan hak inisiatif, mengusulakn UU antimonopoli.
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Bermula dari krisis dan reformasi



UNDANG-UNDANG ANTIMONOPOLY SANGAT

PENTING UNTUK EKONOMI

Secara umum di berbagai negara adalah untuk:

 Mencapai efisiensi ekonomi----> inovasi, produktifitas, kreativitas

 Pertumbuhan ekonomi

 Kelayakan atau fairness antar berbagai pelaku ekonomi

 Demokrasi ekonomi

Di Indonesia (Psl. 2 dan 3 UU No 5 Th. 1999)

 Demokrasi dan keseimbangan kepentingan umum

 Efisiensi

 Persaingan sehat
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ESENSI COMPETITION LAW 

(MENURUT UNCTAD)

 Perjanjian tertutup (mengatur harga, pasar, syarat penjualan, tying 
contract dll)

 Price discrimination, dan price fixing

 Pembagian pasar atau pembagian konsumen

 Collusive tendering, atau bid rigging, atau conspirasion

 Boikot, pembelian atau penjualan

 Kartel,  penyatuan tindakan

 Merger dan akuisisi

 Predatory behaviour



SECARA SUBSTANSIAL UU NO.5 TELAH MEMENUHI STANDAR
INTERNASIONAL

Muatannya antara lain:

 Perjanjian yang dilarang:

- Oligopoli (Psl 4)

- Penetapan harga(Psl. 5,6,7,8)

- Pembagian wilayah (Psl. 9)

- Pemboikotan (Psl. 10)

- Kartel (Psl. 11)

- Trust (psl. 12)

- Oligopsoni

- Perjanjian tertutup

- Perjanjian dengan pihak luar negeri

Kegiatan yang dilarang:
- Monopoli (Psl. 17)

- Monopsoni (Psl. 18)

- Penguasaan Pasar (Psl. 19, 20, 

21)

- Persekongkolan (psl. 22, 23, 24)

Posisi Dominan:
- Batasan posisi dominan (Psl. 25)

- Jabatan rangkap (Psl. 26)

- Pemilikan saham (Psl. 27)

- Penggabungan, peleburan, 

dan pengambil alihan (Psl. 28, 29



BAGAIMANA HUKUM PERSAINGAN MEMENGARUHI 

BISNIS?

1.Dunia Usaha akan menyesuaikan dengan (Competition

Law Policy/CLP ) agar tetap ada dipasar

2.Berdampak positif, menetapkan budaya bisnis agar

mampu bersaing dan bertahan bahkan berkembang

3.Efek positif hanya akan terjadi jika :

oOtoritas penegakan hukum persaingan melindungi

publik dari yang anti persaingan, namun di benarkan

untuk mengatasi persaingan yang berlebihan

oCLP yang efektif



PERSAINGAN USAHA BAIK JIKA ? 

1. Mempromosikan persaingan dan dapat dijadikan

sebagai alat mempromosikan kesejahteraan ekonomi

2. Menghasilkan harga lebih murah, kualitas lebih baik

banyak pilihan, inovasi, efisiensi, dan peningkatan

produktifitas.



EFEKTIFITAS KPPU DAN DUNIA USAHA

• Efektif jika tindakan penegakan hukum membantu mambawa 

Norma dan praktek bisnis sehingga selalras dengan UU

• Bukan berapa banyak KPPU menang di peradilan atau banyaknya 

uang yang di setorkan ke negara

• mengurangi peluang untuk korupsi dan menciptakan lebih banyak 

ruang bagi pengusaha besar dan usaha kecil dan menengah



HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN LINGKUNGAN 

BISNIS YANG KONDUSIF

 Sektor swasta yang dinamis membutuhkan lingkungan bisnis yang memungkinkan untuk beroperasi.

 Menurunkan biaya bisnis di berbagai tingkat rantai pasokan memiliki efek berjenjang pada efisiensi di setiap 

tingkat.

 Hukum persaingan, memengaruhi bisnis secara positif karena menetapkan budaya bisnis yang 

mempertahankan persaingan, sehingga bisnis meningkatkan dan mengembang.

 Meskipun meningkatkan iklim investasi bukanlah tujuan eksplisit dari undang-undang No.5/1999, namun

seharusnya penegakan hukum persaingan juga berupaya agar putusan-putusan yang diambilnya, secara tidak

langsung dapat menjadi insentif, untuk investasi, bukan sebaliknya. 

 Tindakan penegakan hukum yang semakin meningkat oleh lembaga-lembaga persaingan di negara-negara 

berkembang yang memungkinkan mempengaruhi insentif untuk berinvestasi.

 Hukum Persaingan Usaha yang Efektif akan tercermin dari hasil penegakannya yang menguntungkan Bisnis

 Undang-undang Persaingan yang diterapkan secara efektif, membantu menyediakan level playing field yang 
setara, menarik investasi domestik dan asing



o Kondisi industry tetap seperti sebelum ada putusan

o Bahkan banyak di industry itu malah terjadi perlambatan terhadap investasi

o Investor malah takut masuk karena tidak ada kepastian hukum di Indonesia.

o Terjadi pada kasus industry ayam, otomotif dan lainnya.

o 70 persen perkara di KPPU tentang tender, ternyata pelanggaran tender 
malah meningkat.

o Karena itu KPPU harusnya punya tolok ukur dan evaluasi terhadap
putusannya.

1. Fakta dilapangan tidak seperti itu

ISU DAN PERBAIKAN TERHADAP KPPU



 Termasuk mengkaji ulang apakah model yang diadopsi oleh UU No. 5 Tahun 1999 yaitu
integrated model dimana KPPU adalah sebagai: a. Pelapor, b. Pemeriksa (investigator), c.
Penuntut (jaksa), d. Pemutus (Hakim).

 Dalam prakteknya kewenangan yang terlalu luas ini menimbulkan unfairness dari sisi beracara.

 Kalau KPPU dari awal sudah praduka bersalah, sebenarnya proses hukum di KPPU hanya untuk
mengatakan bersalah dan menghukum.

 Apalagi jika sekarang mengusulkan perluasan/penambahan kewenangan KPPU yaitu
ditambahkannya kewenangan untuk menggeledah, menyadap, menyita, memeriksa ditempat
dan menjatuhkan hukuman pidana bagi seseorang yang dinilai menghalang-halangi
pemeriksaan.

 Tentu ini semakin jauh dari dasar hukum, budaya dan perkembangan ekonomi Indonesia

 Kita mendukung KPPU memiliki kewenangan a. Pelapor, b. Pemeriksa, c. Penuntut d.
Menjatuhkan sanksi, tetapi fungsi sebagai Hakim seharusnya dipisahkan.

 Mungkin lebih pas jika perkara KPPU nanti ditangani secara khusus oleh misalnya Pengadilan
Niaga, dan bukan pengadilan negeri seperti saat ini.

 Persaingan usaha adalah masalah pelik sehingga memerlukan keahlian khusus dibidang bisnis,
ekonomi advance, dan hukum persaingan usaha.

2.Tentang Posisi dan Kewenangan KPPU



 Tentang konflik of interest ini harus betul-betul dijaga untuk
seluruh lembaga yang punya kewenangan hukum, seperti
kejaksaan, kepolisian, KPK, Pengadilan termasuk KPPU.

 Karena dampaknya sangat merusak kepada ahlak dan 
moral bangsa dan menimbulkan kerusakan ekonomi.

 Dan kita tidak bisa mentolelir mentalitas seperti itu.

3.TENTANG KONFLIK OF INTEREST



o Penfsiran yang terlalu luas atas pasal-pasal dalam
UU oleh KPPU ini menimbukan unfairness dalam
penegakan hokum, dan ini sangat potensial
menimbulkan moral hazard

o Karena itu perlu adanya undang-undang yang 
tidak bersifat multi tafsir. Semua pihak seharusnya
memiliki penafsiran yang sama atau paling tidak
mendekati atas suatu substansi pasal tertentu.

4. Tentang kewenangan penafsiran yang terlalu luas

atas pasal-pasal dalam UU



1. Akses Kesehatan, &

Pendidikan,

2. Redistribusi “Aset”

Akses Pasar & Modal

3. Pendampingan UMKM

1

Redistribusi aset termasuk perluasaan
akses informasi pasar, pembiayaan, 
teknologi, dan pengambilan keputusan
menyeimbangkan
modal/kesempatan bersaing

Peningkatan kualitas pendidikan dan 
kesehatanmenyeimbangkan
kemampuan bersaing

2

Mendorong  pengembangan 
pengusaha kecil dan menengah 
sebagai lokomotif pemacu ekonomi

3

Menyeimbangkan Kemampuan dan Kesempatan Bersaing

bagi Seluruh Lapisan Masyarakat



Digitalisasi Untuk Memperkuat Pengawasan

Kemitraan

UKM Lokal

IKM Lokal

E-Commerce 
Platform

Konsumen

Channel End-UserPenjual

• Konsistensi Kualitas

Produk

• Manajerial dan SDM

• Variasi Produk

• Kemasan Produk

• Ketersediaan Stok

• Kualitas Jaringan

Internet

• Sistem

pembayaran

online yang 

mudah

• Layanan Purna Jual

(after sales service)

• Layanan Pengaduan

Konsumen

• Biaya dan Waktu

Logistik/Pengiriman

Barang



• Untuk mengurangi ketimpangan, perlu diperkuat Kemampuan
bersaing dan Kesempatan bersaing bagi semua golongan.
Kemampuan bersaing di tingkatkan dengan peningkatan SDM
(pendidikan, kesehatan, penanganan gizi buruk Balita), sedangkan
kesempatan bersaing di atasi dengan diratakannya akses informasi,
mobilisasi (transportasi), kewirausahaan, dll.

• Program re-distribusi aset dan perluasan infrastruktur sampai pelosok
yg sedang berjalan akan meratakan akses informasi dan mobilisasi.

• Selain itu perlu diperluas akses modal, pemasaran dan
pendampingan/mentoring terhadap penduduk sekitar agar
infrastruktur baru tidak hanya menghasilkan buruh-buruh baru, tetapi
juga pengusaha-pengusaha baru.

STRATEGI MEWUJUDKAN PERSAINGAN USAHA SEHAT 

DENGAN MENGEDEPANKAN EKONOMI PANCASILA 



Thank You


