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PENGANTAR KETUA KPPU

Buku Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan
di Indonesia
Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, buku ini dapat kita
selesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Buku ini menggambarkan
perjalanan lembaga KPPU selama dua dekade dan berbagai permasalahan
yang masih ada. Saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga
kepada seluruh penulis yang telah mencurahkan pemikirannya melalui
tulisan-tulisan mereka yang inspiratif dan padat dengan masukan dan
kritikan yang membangun. Terima kasih kepada para kolega Komisioner
yang telah menginisiasi penyusunan buku ini, dan apresiasi saya tujukan
khususnya kepada Komisioner Kurnia Toha, Ketua KPPU periode 20182020, yang telah memulai dan mengawal proses penyusunan buku ini
hingga tahap akhir. Buku ini akan menjadi pengingat bagi kita semua atas
harapan-harapan dan terobosan-terobosan yang perlu kita lakukan dalam
mengatasi berbagai permasalahan KPPU di saat ini dan masa mendatang.
Ide pembuatan buku ini lahir menjelang peringatan dua puluh tahun
operasionalisasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dengan
tujuan untuk mengidentifikasi isu-isu permasalahan yang terkandung
dalam implementasi Undang-undang No. 5/1999 selama dua dekade.
Buku ini terdiri dari 9 (sembilan) bab, dengan 40 (empat puluh) tulisan
dari para kontributor penulis. Penyampaian dimulai dari aspek historikal
(sejarah) dan filosofis, kemudian dilanjutkan dengan bahasan-bahasan
tentang tantangan dalam implementasi pada substansi pengaturan
(seperti pembuktian, ekonomi, kartel, posisi dominan, kemitraan, dan
sebagainya), serta masalah kelembagaan KPPU.
Pada tahap awal, buku menceritakan tentang sejarah dan filosofi
hukum persaingan Indonesia, khususnya terkait dinamika implementasi,
ekspektasi, dan refleksi secara keseluruhan. Kemudian dilanjutkan dengan
aspek ekonomi dan politik dalam kebijakan persaingan yang membahas
peran dan kontribusi KPPU dalam perekonomian nasional.
Substansi dalam pengaturan hukum persaingan disajikan khusus pada
beberapa aspek seperti kartel, tantangan pembuktian, bukti tidak langsung,
posisi dominan, merger dan akuisisi, serta pengaruh perkembangan
e-commerce serta bisnis digital terhadap hukum acara persaingan usaha.
Buku ini juga menyentuh aspek spesifik seperti pengaturan monopoli oleh
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengawasan kemitraan usaha
mikro kecil dan menengah. Pembahasan diakhiri dengan permasalahan
fundamental yang masih memenyulitkan kinerja KPPU, yakni masalah
status kelembagaan, kepegawaian, dan kewenangan KPPU.
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Saya beserta seluruh komisioner berharap buku ini mampu
memberikan perspektif dan pemahaman bagi siapapun yang membacanya
atas berbagai ide-ide atau pemikiran-pemikiran para atas berbagai
tantangan yang masih terdapat di KPPU setelah berusia dua dekade ini. .
Buku ini menghadirkan berbagai penulis yang sangat kompeten di
bidang persaingan usaha, mulai dari negarawan, pengamat hukum dan
ekonomi, praktisi hukum, pelaku bisnis, akademisi, hingga Komisioner dan
pejabat struktural di internal KPPU. Semuanya menyajikan tulisan dengan
gayanya masing-masing. Perbedaan karakteristik penulis tersebut akan
memberikan warna bagi buku tersebut. Ini yang memberikan daya Tarik
buku tersebut bagi pembaca.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat
kekurangan, tetapi kami meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun
buku ini tetap memberikan manfaat. Akhir kata guna penyempurnaan
buku ini kritik dan saran dari pembaca sangat kami nantikan.
Terima kasih.

Jakarta, Maret 2021
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua,

Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D.
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PENGANTAR
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Penegakan hukum persaingan yang merupakan pelaksanaan dari UU
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat merupakan bagian dari upaya pemulihan, peningkatan,
dan percepatan perekonomian nasional. Hukum persaingan menjadi
bagian penting dalam upaya transformasi perekonomian kita kedepan.
KPPU sebagai pengawas pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1999 yang
secara indpenden berperan aktif dalam penegakan hukum persaingan
dengan tetap mengedepankan upaya penciptaan dan perluasan
kesempatan kerja melalui peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan
usaha, sehingga tercipta praktek kegiatan usaha yang lebih kondusif dan
menitikberatkan pada persaingan usaha yang sehat.
Dengan penciptaan praktek kegiatan usaha yang lebih kondusif
yang tumbuh dari persaingan usaha yang sehat akan dapat menciptakan
kompetisi sehingga diyakini akan dapat melahirkan inovasi. Semakin
kompetitif suatu pasar, akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan
inovasi tidak hanya untuk mempertahankan atau meningkatkan usahanya
tetapi juga dapat menciptakan pasar baru. Komptesisi yang mendorong
inovasi akan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan
konsumen dan masyarakat. Upaya kompetisi dan inovasi tersebut, telah
ditunjukan oleh pelaku usaha kita, terutama ketika menghadapi goncangan
atau pelambatan pertumbuhan ekonomi.
KPPU yang dibentuk pada Tahun 2000 yaitu setelah berlakunya UU
Nomor 5 Tahun 1999 telah menunjukan dedikasi dan upaya yang cukup
signifikan dalam menjawab berbagai tantangan dan perkembangan
perekonomian yang terus berubah dan berkembang. KPPU juga telah
merespon perkembangan perekonomian dengan turut aktif terlibat dalam
pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terutama
yang berkaitan dengan pengenaan sanksi berupa tindakan administratif,
pemeriksaan keberatan atas putusan KPPU, dan rasionalisasi terhadap
ketentuan sanksi pidana. Sebagai pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun
2020 tersebut telah pula diterbitkan PP Nomor 44 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat.
Kedepan kita menyadari bahwa perlu upaya lebih dalam
mengarusutamakan semangat persaingan usaha dalam penyusunan dan
pelaksanaan berbagai kebijakan yang terkait dengan pengaturan perilaku
pelaku usaha. Untuk KPPU perlu melakukan sinergi dengan berbagai
pemangku kepentingan, baik Pemerintah, pealu usaha, akademisi,
ataupun pihak lainnya dalam rangka mencapai tujuan dari UU Nomor 5
Tahun 1999.
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Dalam kaitan hal tersebut, saya menyambut baik penyusunan
Buku Dua Dekade Persaingan Usaha di Indonesia. Buku ini diharapkan
dapat memberikan pemahaman bagi kita semua mengenai hal-hal yang
dilakukan oleh KPPU dalam menjalankan tugas yang diamanatkan dalam
UU Nomor 5 Tahun 1999 serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah
dalam mendukung pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan tugas
KPPU. Kita berharap bahwa KPPU akan lebih baik dan optimal dalam
melaksanakan tugasnya dalam mewujudukan Indonesia Maju.
Akhirnya saya mengucapkan selamat kepada KPPU yang telah
berusia 20 tahun dan berharap adanya terobosan baru kedepan dalam
mewujudkan budaya dan etika persaingan di kalangan pelaku usaha di
Indonesia
Terima kasih.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

Airlangga Hartarto
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BAB I
SEJARAH DAN
FILOSOFI HUKUM
PERSAINGAN
INDONESIA
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1.1
Hukum Dan Kebijakan
Persaingan Usaha
Indonesia akan Dibawa
Ke Mana?
Harry Agustanto, S.H., M.H.1

1. Latar Belakang
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat ini telah berusia
20 (dua puluh) tahun. Lembaga ini dibentuk sebagai amanat reformasi,
bersamaan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(UU No. 5/1999). Namun demikian, tidak berarti spirit yang KPPU
perjuangkan merupakan hal yang baru tercetus pada reformasi 1998. Ruh
perjuangan KPPU justru untuk mengawal semangat yang dirumuskan
oleh para founding father, yang bahkan sudah ada sebelum kemerdekaan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Spirit itu bernama Pancasila.
Kemerdekaan dan Pancasila tidak terpisah antara satu dengan yang
lain. Soekarno menjelaskan bahwa Pancasila adalah philosophische
grondslag (landasan filosofis) berdirinya negara Indonesia merdeka. Itu
sebabnya dalam pidato 1 Juni 1945, sebelum memaparkan kelima sila itu
ia lebih dulu membahas tentang makna kemerdekaan.
Dari semua sila Pancasila, satu sila yang sangat penting untuk
mendapat perhatian saat ini adalah “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia”. Ketuhanan dalam bentuk kebebasan menjalankan ibadah,
kemanusiaan sebagai dasar hubungan internasional, persatuan yang
terwujud dalam nasionalisme, serta kerakyatan berupa demokrasi
politik – yang kesemuanya terdapat pada sila pertama sampai keempat
Pancasila– sudah menunjukkan kemajuan signifikan. namun sila kelima
yang berorientasi pada kesejahteraan sosial justru masih jauh tertinggal.
Padahal bahkan di dalam Preambule Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia (UUD 1945) yang juga memuat sila-sila Pancasila, justru hanya
1
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pada sila terakhir inilah ada semacam penegasan dengan munculnya
kata “mewujudkan”. Penggalan itu selengkapnya berbunyi, “serta dengan
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Sila keempat Pancasila –sebagaimana penjelasan Soekarno– adalah
bentuk demokrasi politik, dan sila kelima ini adalah perwujudan dari
demokrasi ekonomi. Keduanya harus seiring, sebab jika tidak akan terjadi
ketimpangan seperti yang sejak awal dikuatirkan oleh Putra Sang Fajar.
Karena itu, kemerdekaan ekonomi harus mendapat perhatian yang sama
seriusnya dengan kemerdekaan politik. Kemerdekaan ekonomi berupa
iklim persaingan usaha yang sehat inilah yang dikawal oleh KPPU dalam
dua dasawarsa terakhir.
Dalam dua puluh tahun tersebut, KPPU telah berkontribusi bagi upaya
perbaikan ekonomi Indonesia melalui penegakan hukum persaingan,
notifikasi merger dan pemberian saran pertimbangan KPPU kepada
Pemerintah terkait kebijakan yang berpotensi menyebabkan persaingan
usaha tidak sehat. Selain itu, KPPU juga melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha besar/menengah dan kecil/
mikro yang bertujuan mendorong kemitraan yang saling menguntungkan.
Sampai tahun 2019 telah ditangani 351 (tiga ratus lima puluh satu)
penanganan perkara persaingan usaha, selain itu telah disampaikan 238
(dua ratus tiga puluh delapan) saran pertimbangan dan 700 (tujuh ratus)
notifikasi merger. Beberapa sektor seperti transportasi udara, perkebunan,
dan telekomunikasi mengalami perubahan yang signifikan seiring peran
KPPU dalam menjaga implementasi persaingan usaha di sektor tersebut
sehingga senantiasa berada dalam koridor UU No 5 Tahun 1999 tentang
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Tantangan yang dihadapi KPPU tidaklah mudah, globalisasi dan
tuntutan keterbukaan pasar Indonesia terus mengemuka dan menjadi
tuntutan dalam perdagangan internasional. Persaingan usaha telah
menjadi klausul khusus dalam setiap perjanjian perdagangan antar negara
baik melalui skema bilateral maupun multilateral. Kekalahan Indonesia di
World Trade Organization (WTO) terkait keterbukaan pasar daging ayam
ras oleh Brasil, menjadi salah satu contoh tingginya tuntutan keterbukaan
pasar tersebut.
Di sisi lain, negara melalui undang-undang sektoral telah membuka
sektor-sektor yang awalnya masuk kategori natural monopoly, seperti
kepelabuhanan, kebandar udaraan, perkereta apian, minyak dan gas
bumi dan yang lainnya. Diperlukan kerangka kebijakan yang tepat untuk
implementasi persaingan dalam sektor tersebut, agar optimal kinerjanya.
Kenaikan jumlah merger dengan melibatkan pelaku usaha asing,
menjadi tantangan lainnya. Indonesia merupakan pasar yang menarik
dan merger menjadi alat untuk melakukan penetrasi perusahaan negara
lain yang efektif, di pasar Indonesia. KPPU lah yang bertugas menjaga
agar keterbukaan tersebut, bermanfaat optimal bagi ekonomi Indonesia.
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Indonesia tidak boleh menjadi ajang perilaku persaingan usaha tidak
sehat yang dilakukan pelaku usaha dengan kekuatan pasar dan kapital
besar.
Tantangan semakin besar dan kompleks dengan semakin
berperannya teknologi informasi, yang mendorong munculnya ekonomi
digital dan mendorong terjadinya perubahan proses bisnis yang radikal
dan merubah tatanan proses bisnis konvensional (disruptif). Persaingan
usaha menjadi semakin rumit, dan menuntut ketajaman KPPU sebagai
pengawasnya agar tetap berada dalam koridor sebagaimana diatur dalam
UU No 5 Tahun 1999
Namun, di tengah tuntutan yang sangat berat tersebut KPPU harus
berhadapan dengan sejumlah kendala, antara lain keterbatasan KPPU
dalam melakukan pengawasan yang diakibatkan oleh masih belum
kuatnya substansi pengaturan dalam UU No 5 Tahun 1999, permasalahan
status lembaga kesekretariatan KPPU yang berpengaruh terhadap kinerja
lembaga, serta dukungan yang masih terbatas dari stakeholder utama,
terutama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan
keterbatasan anggaran.
Dalam kondisi ini, maka menjadi pertanyaan besar mau dibawa ke
mana hukum dan kebijakan persaingan usaha Indonesia? Tulisan ini, akan
memaparkan permasalahan tersebut berdasarkan pengalaman penulis
baik saat sebelum menjadi komisoner KPPU, maupun setelah menjadi
komisioner KPPU.
2.

KPPU dan Reformasi Ekonomi

Sebagaimana diketahui, UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, lahir di era reformasi
yang menyentuh berbagai sendi kehidupan. Undang-undang No5/1999
lahir sebagai bagian dari koreksi terhadap sistem ekonomi sebelumnya,
yang penguasaannya didominasi segelintir pelaku usaha yang memiliki
akses terhadap kekuasaan2. Praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat, berlangsung marak di berbagai sektor dan menjadi salah satu
penyebab rapuhnya fundamental ekonomi Indonesia saat itu. Persaingan
usaha tidak sehat telah menyebabkan ekonomi Indonesia berkembang
inefisien, tidak berdaya saing dan tumbuh dengan biaya tinggi. Krisis
keuangan yang meluluhlantakan ekonomi Indonesia, di awal lahirnya era
reformasi kemudian membuktikan semua dugaan tersebut.
Sebagai bagian dari koreksi sistem ekonomi terdahulu, implementasi
UU No 5/1999, diharapkan akan melahirkan perubahan struktur industri/
sektor yang selama ini didominasi oleh kelompok pelaku usaha tertentu.
Sektor ekonomi menjadi terbuka bagi siapapun yang memiliki kemampuan
2

KPPU, Laporan lima tahun KPPU : Periode Pengembangan Kelembagaan dan Implementasi
Awal, 2005
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untuk terlibat dalam sektor-sektor tersebut. Persaingan usaha yang
sehat diharapkan terjadi, sehingga akan mendorong ketersediaan dan
keragaman barang/jasa dengan kualitas terbaik, dengan harga yang
terjangkau serta memiliki daya saing tinggi baik di pasar domestik, pasar
regional maupun pasar internasional.
Upaya reformasi ekonomi dengan konsep membuka pasar yang
lebih luas, menjadi salah satu proses reformasi di sektor ekonomi.
Keterbukaan pasar terjadi hampir di semua sektor. Bahkan untuk sektor
yang tergolong ke dalam natural monopoly seperti sektor ketenagalistrikan,
sektor telekomunikasi, sektor air minum, sektor perkeretaapian, sektor
kebandarudaraan, sektor kepelabuhanan, sektor minyak dan gas
bumi dan beberapa sektor lainnya. Melalui undang-undang sektoral,
pengelolaan sektor diubah dari monopoli menjadi persaingan. Bahkan
untuk mendorong perubahan tersebut berdiri beberapa regulator sektor
yang bersifat independen, yang bertugas mengawasi pengelolaan
sektor strategis tersebut, seperti Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi
(BP Migas), Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas), Badan Regulasi
Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Badan
Pengatur Pasar Tenaga Listrik (Bapeptal) dan sebagainya. Semangatnya
sektor-sektor tersebut dikelola dengan persaingan usaha sehat, dengan
regulator independen yang mengawasi kegiatan sektoralnya.
Untuk persaingan usaha sendiri kemudian lahir UU No 5/1999 sebagai
wujud implementasi untuk mendorong terjadinya persaingan usaha yang
sehat di seluruh sektor ekonomi. Undang-undang inilah yang menjadi
landasan pengawasan persaingan usaha di setiap sektor ekonomi baik
yang berubah pengelolaannya dari monopoli menjadi persaingan, maupun
bagi yang tetap dimonopoli. Tujuannya untuk mencegah praktik monopoli
yang bermuara pada terciptanya barang/jasa yang mahal dan langka.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha sendiri lahir sebagai pelaksana
dari UU No 5/1999, dengan beberapa tugas utama antara lain melakukan
penegakan hukum persaingan, memberikan saran pertimbangan kepada
Pemerintah terkait kebijakan yang menjadi penyebab terjadinya praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat serta melakukan
penilaian terhadap merger dalam perspektif persaingan.
Melalui peran tersebut KPPU dapat memperkuat reformasi ekonomi
Indonesia melalui berbagai kontribusi antara lain memperkuat terbukanya
akses terhadap sektor ekonomi bagi siapapun yang memiliki kemampuan
untuk berpartisipasi, mengikis pengaturan (persekongkolan horizontal/
vertikal) yang kerap dilakukan pelaku usaha, mengikis penyalahgunaan
posisi monopoli/posisi dominan oleh pelaku usaha tertentu. Hal tersebut,
telah diimplementasikan selama 20 (dua puluh) tahun. Banyak dukungan
dan tantangan yang dihadapi, pro dan kontra terhadap setiap tindakan yang
diambil KPPU, tapi semuanya merupakan dinamika untuk mewujudkan
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ekonomi Indonesia yang bisa menyejahterakan masyarakatnya melalui
persaingan usaha yang sehat.
Pada tahun 2008, KPPU mendapatkan tambahan tugas melalui PP
No. 17 Tahun 2013 sebagai pengaturan lebih lanjut dari amanat UU No 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni melakukan
pengawasan Kemitraan antara pelaku usaha Menengah/Kecil dengan
Besar/Menengah. Tugas ini melengkapi penugasan melalui UU No 5
tahun 1999.
3.

Kontribusi 20 (dua puluh) Tahun KPPU

Penulis sebagai komisioner yang baru bertugas 2 (dua) tahun,
memberikan apresiasi yang tinggi kepada komisioner periode-periode
terdahulu (2001-2018). Keberadaan KPPU saat ini, tidak dapat dilepaskan
dari peran mereka yang telah meletakkan pondasi bagi implementasi UU
No 5/1999 di Indonesia. Saat ini KPPU telah diakui eksistensinya. Beberapa
capaian KPPU selama 20 (dua puluh) tahun cukup membanggakan, antara
lain:
3.1 Kontribusi Melalui Penegakan Hukum
Salah satu tonggak penting dari pencapaian 20 (dua puluh)
tahun KPPU, adalah meletakkan hukum persaingan sebagai bagian
dari sistem hukum Indonesia, sehingga proses penegakan hukum
persaingan bisa memberikan kepastian hukum kepada seluruh
stakeholder persaingan usaha. Upaya mengintegrasikan hukum
persaingan usaha ke dalam sistem hukum Indonesia, bukanlah hal
mudah apabila memperhatikan betapa terbatasnya pengaturanpengaturan dalam UU No 5/1999 dalam mengatur proses beracara
hukum persaingan dan hal-hal penting lainnya dalam proses
penegakan hukum. Belum lagi dengan sistem quasi judicial dalam
proses penegakan hukum persaingan yang masih relatif baru bagi
sistem hukum Indonesia.
Namun melalui koordinasi dengan seluruh stakeholder hukum
persaingan usaha, terutama Mahkamah Agung (MA), maka proses
penegakan hukum persaingan bisa dilaksanakan dengan baik dengan
membangun hukum acara yang terus menerus disempurnakan
selama 20 (dua puluh) tahun. Saat ini, seluruh stakeholder bisa
mendapatkan sebuah proses penegakan hukum persaingan yang
transparan, akuntabel dan sesuai dengan asas due process of law
dalam proses penegakan hukum persaingan Indonesia.
Berdasarkan data di KPPU, sampai dengan tahun 2019 KPPU
tercatat telah menyelesaikan 351 (tiga ratus lima puluh satu) perkara
hukum persaingan usaha sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah
ini.
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Grafik 1. Perkembangan Jumlah Penanganan Perkara KPPU3
Sumber. KPPU

Melalui sejumlah perkara persaingan usaha tersebut KPPU
juga telah menjatuhkan denda administratif kepada pelaku usaha
yang terbukti melakukan pelanggaran UU No 5/1999. Jumlah denda
selama 20 (dua puluh) tahun dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.

Grafik 2. Perkembangan Denda Administratif KPPU (Miliar)4
Sumber. KPPU

Total denda administratif yang diperoleh KPPU selama 20 tahun
mencapai Rp 815.88 Miliar. Sebuah angka yang tinggi, karena KPPU
sendiri baru memiliki anggaran di atas Rp 100 Miliar/Pertahun dalam
lima tahun terakhir saja.
3

Sumber : KPPU

4

Sumber : KPPU
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Sementara itu, dalam proses penegakan hukum persaingan di
tingkat pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung memperlihatkan
perkembangan yang menggembirakan sebagaimana terlihat dalam
grafik di bawah ini.

Grafik 3. Rekapitulasi putusan KPPU5
Sumber. KPPU

Terlihat dari Grafik 3 bahwa dalam proses keberatan di
pengadilan Negeri dan Kasasi/peninjauan kembali di Mahkamah
Agung, mayoritas KPPU memenangkan perkara. Hal ini menunjukkan
bahwa kualitas proses penanganan perkara dan pembuktian praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, semakin baik.
Indikator-indikator di atas menunjukkan bahwa proses penegakan
hukum oleh KPPU semakin berkualitas. Upaya perbaikan sistem, terus
dilakukan KPPU termasuk terkait hukum beracara. Dalam periode
ini, tata cara penanganan perkara KPPU telah diperbaharui melalui
Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan
Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Sementara itu, terkait proses notifikasi merger dan akuisi (M&A),
KPPU terus melakukan penyempurnaan regulasi dengan penekanan
mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban melakukan
notifikasi ke KPPU. Hal ini dianggap penting, karena M&A menjadi
salah satu strategi pelaku usaha asing untuk melakukan penetrasi dan
penguasaan pasar di Indonesia. Perkembangan notifikasi M&A dalam
dua dua dasawarsa KPPU berdiri sangat pesat. Dalam kurun waktu
10 (sepuluh) tahun berlakunya kewajiban notifikasi merger ke KPPU,
tercatat hingga saat ini 700 (tujuh ratus) notifikasi disampaikan ke
5

8

Sumber KPPU
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KPPU. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari grafik di bawah ini.

Grafik 4. Perkembangan Notifikasi Merger KPPU6
Sumber. KPPU, 2020

Tampak bahwa notifikasi merger di KPPU cenderung naik terus
setiap tahun. Bahkan pada tahun 2020, di tengah pandemi yang
sedang merebak, sampai pertengahan tahun telah mencapai 100
notifikasi merger. Perkembangan naiknya notifikasi tidak terlepas
dari upaya intensif Komisi Periode 2018-2023 untuk mendorong agar
proses notifikasi dipatuhi oleh pelaku usaha yang telah memenuhi
kriteria. Dalam periode ini terdapat beberapa pelaku usaha yang
terbukti terlambat melakukan notifikasi merger, mendapatkan sanksi
administrasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Selain itu, kenaikan ini juga didorong oleh cakupan
merger yang diperluas sehingga termasuk merger asset melalui
keluarnya PerKPPU No 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan
Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik
Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Banyaknya proses notifikasi mengindikasikan bahwa merger
telah menjadi pilihan pelaku usaha untuk tumbuh secara organik.
Dalam beberapa proses merger teridentifikasi merger oleh pelaku
usaha negara lain melalui proses akuisisi beberapa perusahaan dalam
negeri. Hal ini terjadi, karena merger memang menjadi sarana yang
mudah dan efisien bagi perusahaan negara lain, yang menginginkan
penetrasi pasar di Indonesia melalui perusahaan domestik yang lebih
mengetahui peta persaingan.
Hal yang menarik dalam proses penegakah hukum terkait merger,
pelaku usaha negara lain yang melakukan aksi merger di luar wilayah
6

9
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Indonesia, tetapi memiliki dampak terhadap pasar di Indonesia,
memperlihatkan kepatuhan yang tinggi terhadap proses notifikasi
yang menjadi kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa aturan
merger di Indonesia sudah menjadi perhatian pelaku usaha negara di
seluruh dunia, yang memiliki pasar di Indonesia.
Dalam upaya proses perbaikan penegakan hukum, KPPU secara
kontinyu terus melakukan koordinasi dengan institusi yang memiliki
kewenangan dalam proses penegakan hukum. Upaya peningkatan
pemahaman hukum persaingan usaha serta bentuk kerja sama yang
dibutuhkan dalam proses penegakan hukum, terus dikoordinasikan.
Koordinasi KPPU dengan Mahkamah Agung (MA), Kepolisian,
Kejaksaan juga dengan Pemerintah terutama Kementerian Hukum
dan HAM saat ini berlangsung dengan sangat baik, dan memiliki
korelasi positif dengan upaya perbaikan proses penegakan hukum
persaingan usaha di Indonesia.
KPPU melakukan penegakan hukum dengan proses yang
transparan dan akuntabel. Tidak hanya pelaku usaha swasta yang
dihukum KPPU, tetapi juga BUMN yang terbukti melaksanakan
persaingan usaha tidak sehat. Beberapa pemegang posisi dominan
dan pemegang hak monopoli, juga tidak luput dari hukuman KPPU
karena menyalahgunakan posisinya. Semua putusan KPPU,
hakikatnya merupakan koreksi terhadap perilaku pelaku usaha dalam
industri/sektor yang mengarah kepada inefisiesi dan bermuara
kepada kerugian masyarakat.
3.2 Kontribusi Melalui Pemberian Saran Pertimbangan Kepada
Pemerintah dan Regulator Sektor
Salah satu instrumen yang dimiliki KPPU untuk memperbaiki
kinerja sektor yang terdistorsi persaingannya adalah pemberian
saran pertimbangan kepada Pemerintah dan regulator sektor terkait
kebijakan yang cenderung mendorong terjadinya praktik monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Hampir setiap tahun, KPPU senantiasa memberikan saran
pertimbangan kepada Pemerintah dan regulator sektor. Perkembangan
saran pertimbangan dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam grafik di
bawah ini. Sampai dengan saat ini, KPPU telah mengirimkan 238 (dua
ratus tiga puluh delapan) saran pertimbangan kepada Pemerintah
dan regulator sektor.
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Grafik 5. Perkembangan Saran Pertimbangan KPPU7
Sumber. KPPU, 2020

Sementara komposisi saran pertimbangan berdasarkan sektor/
industri yang diberikan saran pertimbangan, dapat dilihat dari grafik
di bawah ini.

Grafik 6. Komposisi Saran Pertimbangan KPPU berdasarkan Sektor8
Sumber. KPPU, 2020

Terlihat bahwa sektor terbesar yang diberikan saran pertimbangan
adalah sektor pengadaan, jasa konstruksi dan properti, disusul sektor
perdagangan dan sektor transportasi.
Hal yang menyulitkan implementasi saran pertimbangan adalah
tidak mengikatnya saran pertimbangan KPPU kepada Pemerintah dan
7

Sumber KPPU

8

Sumber KPPU
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regulator sektor. Namun demikian perkembangan dari tahun ke tahun,
memperlihatkan hal yang positif. Terdapat banyak kementerian/
lembaga dan regulator sektor di bidang ekonomi yang meminta
pertimbangan KPPU sebelum mengeluarkan kebijakan.
Hal yang juga positif, KPPU saat ini menjadi mitra strategis
Kementerian/Lembaga dan Regulator sektor dalam beberapa agenda
dan program mereka antara lain menjadi mitra :
1. Tim Pengendali Inflasi Nasional/Daerah;
2. Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional dalam kebijakan
Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Tindakan
Pengamanan;
3. Pembuatan Perjanjian Perdagangan Bilateral/Multilateral
yang selalu menyertakan klausul competition di dalamnya;
4. Beberapa tim koordinasi sektoral lainnya.
Secara khusus, dalam setiap perjanjian perdagangan internasional
baik bilateral maupun multilateral, KPPU telah menjadi bagian dari
delegasi Pemerintah terkait pembahasan klausul persaingan usaha
(competition) dalam perjanjian tersebut. Saat ini, hampir seluruh
perjanjian perdagangan selalu mencantumkan klausul persaingan
usaha. Hal ini menandakan bahwa globalisasi dan perdagangan
tanpa batas, dengan tuntutan keterbukaan pasar di dalamnya telah
menjadi bagian tidak terpisahkan dalam perjanjian perdagangan.
Keberadaan KPPU dalam hal ini sangat penting untuk menjaga agar,
klausul persaingan usaha tersebut tidak merugikan Indonesia.
Dalam hubungan KPPU dengan regulator sektor, KPPU menyadari
sepenuhnya bahwa koordinasi dengan regulator sektor merupakan
prasyarat mutlak bagi keberhasilan pengelolaan sektor dengan
implementasi prinsip persaingan usaha yang sehat di dalamnya.
Sinergi KPPU dengan regulator sektor sesuai kewenangannya, akan
menjamin kepastian hukum persaingan di sektor tersebut sehingga
pelaku usaha tidak lagi takut menjadi korban dari praktik monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat saat bersaing di pasar.
3.3 Kontribusi KPPU terhadap Pengawasan Kemitraan
Satu perkembangan yang menarik, KPPU selain melaksanakan
tugas sebagaimana diatur dalam UUU No 5/1999, juga mendapat
tugas yang diamanatkan oleh UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah dengan peraturan turunannya PP No 17
Tahun 2013 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 20 tahun
2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni pengawasan
pelaksanan kemitraan.
Tugas tambahan ini melengkapi tugas KPPU sebelumnya, di
mana melalui tugas tersebut KPPU menjadi pengawas semua bentuk
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pelaksanaan kemitraan atau kerja sama antara pelaku usaha besar/
menengah dan pelaku usaha menengah/kecil. Kemitraan yang
dilakukan harus selaras dengan UU No 20/2008, sehingga saling
menguntungkan. Salah satu perilaku yang dibidik oleh undangundang tersebut adalah perilaku penyalahgunaan posisi tawar
dominan dari pelaku usaha besar/menengah terhadap pelaku usaha
menengah/kecil.
Selama hampir 13 (tiga belas) tahun KPPU berdiri, KPPU seringkali
mennerima laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan posisi
tawar dominan (abuse of dominant bargaining position), namun KPPU
tidak memiliki kewenangan untuk menjangkaunya. Begitu pula pelaku
usaha menengah/kecil yang menjadi korban penyalahgunaan posisi
tawar dominan, tidak memiliki tempat pengaduan atas peristiwa yang
dialaminya. Kehadiran tugas KPPU ini, menjadi solusi terhadap hal
tersebut.
Sampai dengan saat ini, KPPU terus mendorong agar kemitraan
pelaku usaha dilakukan selaras dengan UU No 20/2008. KPPU sangat
berhati-hati melakukan implementasi undang-undang tersebut, karena
menyangkut hubungan baik antar pelaku usaha dan ketergantungan
pelaku usaha menengah/kecil terhadap mitranya pelaku usaha
menengah/besar. Penanganannya bersifat win-win solution dengan
mengedepankan mediasi keduanya dan tampak jelas tercermin dari
aturan penganan perkara yang tertuang dalam PP No 17 Tahun 2013.
KPPU saat ini terus berusaha melaksanakan tugas tersebut, dengan
fokus pada upaya penyelesaian sebagaimana yang menjadi tujuannya
yakni menghadirkan kemitraan yang saling menguntungkan.
3.4 Kontribusi KPPU terhadap Perbaikan Kinerja sektor.
Melalui tugas dan kewenangan yang dimiliki, KPPU telah berupaya
melakukan beberapa koreksi terhadap kinerja sektor dan industri, dan
hal ini memberikan dorongan bagi terciptanya persaingan usaha yang
sehat di sektor tersebut yang bermuara pada tersedianya barang/
jasa dengan harga yang terjangkau.
Dalam proses penegakan hukum, kasus pengadaan barang/jasa
milik Pemerintah mendominasi perkara KPPU di kisaran 70%. Hal
ini tidak mengherankan karena pengadaan barang/jasa Pemerintah
masih menjadi mesin pertumbuhan Indonesia saat ini. Berbagai
hukuman administratif yang diberikan KPPU, diharapkan memberikan
efek jera, untuk mereduksi praktik monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah.
Sementara itu dalam 20 (dua puluh) tahun KPPU, beberapa
kinerja sektor juga terkoreksi menjadi sangat positif melalui tindakan
KPPU. Dua sektor yang selama ini menjadi contoh keberhasilan
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adalah sektor penerbangan dan telekomunikasi. Sektor penerbangan
terkoreksi melalui saran KPPU yang mengoreksi kewenangan
penetapan tarif oleh Indonesian National Air Carrier Association
(INACA). Implementasi saran KPPU, mendorong turunnya tarif dan
naiknya volume penumpang yang melakukan penerbangan. Selain itu,
maskapai baru bermunculan dan rute-rute barupun tumbuh sehingga
konektivitas keterhubungan Indonesia semakin meluas.
Hal yang sangat menggembirakan, keberhasilan persaingan
sehat di pasar domestik ternyata mendorong munculnya pelaku usaha
yang memiliki daya saing di pasar regional dan internasional. Lion Air
bisa masuk ke pasar Malaysia melalui maskapai Malindo dan pasar
Thailand melalui Thai Lion Air. Bahkan rencana ekspansinya akan
dilanjutkan ke negara lain, antara lain Vietnam dan Australia9, Garuda
Indonesia juga terpilih menjadi maskapai terbaik di dunia untuk kelas
ekonomi10. Namun sayangnya, di akhir tahun 2019 terjadi peristiwa
yang berkebalikan. Terjadi lagi konsolidasi maskapai dan bermuara
pada kinerja yang menurun, bahkan menjadi kasus persaingan di
KPPU11.
Sektor lain yang kinerjanya membaik setelah KPPU melakukan
koreksi adalah sektor telekomunikasi. Sektor ini mengalami
perbaikan setelah KPPU menghukum kepemilikan silang Temasek
di dua operator dominan, yang disalahgunakan dalam bentuk tarif
yang tinggi. Putusan KPPU memerintahkan Temasek harus memilih
salah satu kepemilikan di antara dua operator tersebut12. Temasek
kemudian berketetapan memilih Telkomsel yang menjadi pemegang
posisi dominan di pasar telekomunikasi seluler. Lalu menjual Indosat
ke Qatar Telecom13.
Setelah itu, KPPU kemudian memutuskan terjadinya kartel
short message service (SMS) yang dilakukan beberapa operator14.
Putusan KPPU membatalkan perjanjian yang memfasilitasi kartel
sms tersebut. Hal ini telah mendorong terjadinya penurunan tarif
telekomunikasi percakapan suara maupun sms, yang sangat drastis.
Indonesia sebelum kasus tersebut, dikenal sebagai negara dengan
9

https://bisnis.tempo.co/read/820541/lion-air-group-bentuk-maskapai-baru-di-3-negara

10

https://www.liputan6.com/bisnis/read/616445/garuda-indonesia-raih-titel-maskapai-kelasekonomi-terbaik-dunia

11

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200623215457-92-516690/kppu-putuskan-7maskapai-bersalah-kasus-kartel-tiket-pesawat
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tarif telekomunikasi yang mahal. Pasca dua putusan tarif menjadi
lebih kompetitif. Selain itu, persaingan menjadi bertambah ketat
dan coverage area telekomunikasi Indonesia meluas hampir meliputi
seluruh wilayah Indonesia.
Sementara itu, beberapa proses penegakan hukum dan saran
pertimbangan di industri kepelabuhanan, kebandarudaraan, sektor
perbankan juga hakikatnya merupakan upaya KPPU melakukan
perbaikan kinerja sektor, melalui upaya menghilangkan hambatan
masuk, menghilangkan perbuatan diskriminatif dan perilaku
persaingan usaha tidak sehat lainnya.
Namun
perkembangan
di
beberapa
sektor
belum
menggembirakan sebagaimana yang terjadi dalam industri
penerbangan dan telekomunikasi, di mana pasar Indonesia yang
besar menjadi tempat bersaing secara sehat pelaku usaha domestik,
dan mampu melahirkan pelaku usaha dengan daya saing tinggi, tidak
hanya di pasar domestik tetapi juga di pasar regional.
KPPU sesuai kewenangan yang dimilikinya, diharapkan terus
berkontribusi agar kinerja sektor bisa diperbaiki melalui implementasi
persaingan usaha yang sehat. Agregat kinerja seluruh sektor yang
optimal, pada akhirnya akan menciptakan ekonomi Indonesia yang
lebih baik sehingga upaya penciptaan kesejahteraan masyarakat
menjadi lebih mudah diwujudkan.
3.4 Kontribusi Meningkatkan Pemahaman Stakeholder dan
Peningkatan Kerja Sama Internasional
Selain kontribusi terhadap upaya perbaikan sektor, KPPU juga
terus mendorong agar persaingan usaha dipahami dengan baik oleh
seluruh stakeholder. Di tengah keterbatasan anggaran KPPU terus
melakukan advokasi dan sosialisasi kepada seluruh stakeholder
terkait nilai strategis persaingan usaha yang sehat.
KPPU terus mendorong pemahaman yang lebih baik dari pelaku
usaha terhadap persaingan usaha yang sehat melalui forum-forum
khusus pelaku usaha. Pelaku usaha adalah obyek utama pengawasan
persaingan. Sering disalah pahami seolah KPPU posisinya selalu
berseberangan dengan pelaku usaha, di duga oleh pelaku usaha
yang perilakunya bertentangan dengan UU No 5/1999. Dalam
kenyataannya KPPU justru hadir untuk untuk memberikan kepastian
hukum kepada pelaku usaha, bahwa mereka terlindung dari praktik
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Mereka bisa terus
berinovasi, mengembangkan efisiensi yang bisa menjadi keunggulan
bersaing dan dalam gilirannya mendorong sektor serta ekonomi
Indonesia tumbuh efisien dan berdaya saing.
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Untuk regulator sektor yakni Kementerian/lembaga dan
Pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) yang mengatur sektor
ekonomi, secara khusus KPPU terus melakukan sosialisasi terkait
beberapa aspek penting dalam penyusunan kebijakan Persaingan,
agar selaras dengan UU No 5/1999. Hal ini menjadi penting, karena
peran regulator dalam pengelolaan sektor sangat dominan. KPPU
hanya berperan dalam mengawasi persaingan usaha, sementara
regulator sektor mengatur dan mengawasi hampir semua aspek
kecuali persaingan usaha. Sinergi antara KPPU dan regulator sektor
adalah prasyarat utama, terimplementasinya persaingan usaha
dengan baik dalam sebuah sektor. Untuk memudahkan penyusunan
kebijakan persaingan dalam setiap peraturan perundangan di
setiap sektor, KPPU telah mengembangkan daftar periksa kebijakan
persaingan (competition checklist), yang merupakan instrumen untuk
memeriksa keselarasan rancangan peraturan perundangan dengan
UU No 5/1999.
Kontribusi KPPU juga tercatat di dunia internasional. KPPU
aktif membangun jaringan kerja sama dengan tujuan membangun
konektivitas yang dapat memperkuat kapabilitas lembaga
serta mendorong terjadinya kerja sama yang baik dalam proses
penanganan perkara persaingan dan notifikasi merger lintas negara.
Secara bilateral KPPU memiliki nota kesepahaman dengan beberapa
otoritas persaingan antara lain Jepang (JFTC), Korea Selatan (KFTC),
Singapura (CCCS), dan beberapa otoritas persaingan negara lainnya.
KPPU juga aktif terlibat dalam forum-forum internasional yang
membahas berbagai isu terkini dalam persaingan usaha melalui
forum-forum yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), International Competition Network
(ICN) dan beberapa forum lainnya. Nilai positif dari keterlibatan
dalam forum-forum tersebut, memudahkan koordinasi untuk melihat
perkembangan terkini dalam pendekatan proses penegakan hukum
persaingan. Berkat peran aktifnya tersebut, KPPU memperoleh
penghargaan dari OECD sebagai lembaga persaingan negara
berkembang yang perkembangannya sangat pesat dibandingkan
yang lainnya.
4.

Tantangan ke Depan Persaingan Usaha dan KPPU

Keberhasilan KPPU sebagaiman diuraikan sebelumnya, di masa depan
tidak akan serta merta mudah untuk diraih kembali. Tantangan semakin
berat, karena lingkungan berubah cepat, sehingga diperlukan gerakan
KPPU secara berkesinambungan dan adaptif terhadap perubahan, serta
proses pengawasan persaing usaha tetap dapat dilakukan secara optimal.
Beberapa tantangan ke depan, yang semakin berat dihadapi oleh
KPPU di antaranya adalah:
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A.

Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Persaingan

Turbulensi perubahan proses bisnis di dunia usaha, sangat terasa
di 20 (dua puluh) tahun terakhir. Hadirnya teknologi telekomunikasi
dan informasi telah mengubah proses bisnis menjadi begitu dinamis.
Beberapa disrupsi bisnis, yang difasilitasi oleh teknologi informasi
terjadi luar biasa. Ekonomi digital, bahkan saat ini sudah menjadi
kebutuhan hidup masyarakat. Life Cycle Product kini berlangsung
dalam waktu yang sangat singkat dibandingkan era sebeumnya.
Peta persaingan untuk beberapa jenis bisnis berubah total.
Bahkan teknologi tersebut telah menciptakan arena persaingan baru.
Regulasipun gagap menghadapi perubahan-perubahan ini. Definisi
pasar setiap barang/jasa juga berubah banyak dan sangat cepat.
Efeknya persaingan usahapun berjalan semakin ketat dan kompleks,
sehingga tugas KPPU pun semakin rumit dan sulit.
B.

KPPU Menjadi Faktor yang Diperhitungkan oleh Pelaku Usaha
untuk Dihindari

Pelaku usaha adalah obyek utama pengawasan dalam UU No
5/1999. Di satu sisi, pemahaman yang meningkat dari pelaku usaha
terhadap perilaku yang dilarang dalam UU No 5/1999, menjadi hal
yang harus disyukuri, karena pelaku usaha akan berperilaku selaras
dengan UU No 5/1999. Namun di sisi lain, hal tersebut memiliki makna
sebaliknya, di mana terdapat potensi bahwa dengan mengetahui
tugas dan kewenangan KPPU, pelaku usaha justru dapat berupaya
agar perilakunya yang melanggar UU No 5/1999 tidak teridentifikasi
KPPU. Tidak ada lagi alat-alat bukti, yang mudah ditemui sebagaimana
terjadi di awal KPPU berdiri seperti dokumen penting yang terbuka,
risalah rapat, pertemuan yang terbuka dan beberapa hal lainnya.
Hal ini akan menyebabkan sulitnya KPPU melakukan
pengumpulan data dan informasi yang komprehensif untuk menjadi
alat bukti penegakan hukum. Berbagai data dan informasi yang
diketahui berpotensi menjadi alat bukti, akan dijaga sedemikian rupa
atau bahkan dihindari oleh para pelaku usaha tersebut. Pelaku usaha
juga dapat menjadi resisten, untuk memberikan data dan informasi
apabila mengetahui pemanfaatan data dan informasi yang dilakukan
oleh KPPU.
C.

Meredupnya Implementasi Persaingan di Beberapa Sektor
Monopoli Alamiah dan Munculnya Strategi Sinergi BUMN

Berkebalikan dengan semangat untuk mengimplementasikan
persaingan usaha yang sehat di awal reformasi, beberapa tahun
setelah era reformasi berjalan beberapa sektor ekonomi terutama
yang bersifat monopoli alamiah, kembali mengalami perubahan
dengan kembali kepada pengelolaan monopoli alamiah.
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Implementasi persaingan usaha yang sehat di beberapa sektor,
banyak dipersepsikan sebagai upaya liberalisasi dan implementasi
mekanisme pasar secara bebas yang akan merugikan masyarakat.
Oleh karenanya, maka tuntutan pengelolaan kembali sepenuhnya
kepada negara menjadi hal yang marak terjadi. Hal ini misalnya
terjadi saat UU No 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dicabut
oleh Mahkamah Konstitusi (MK)15, Direvisinya UU No 22 Tahun 2001
Tentang Minyak dan Gas Bumi oleh MK16terkait penetapan harga
menjadi sepenuhnya oleh Pemerintah; Pencabutan UU No 7 Tahun
2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi; atau
UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang terus tertunda
implementasinya.
Reformasi ekonomi seolah berbalik arah. Beberapa sektor
yang dibuka pengelolaannya di awal reformasi melalui undangundang sektoral, dikoreksi Mahkamah Konstitusi untuk kembali
menjadi tertutup bagi keterlibatan pelaku usaha selain BUMN/BUMD
dengan peran negara di dalamnya. Melalui Mahkamah Konstitusi,
Negara memandang sektor-sektor tersebut harus sepenuhnya
diselenggarakan Negara melalui BUMN/BUMD.
Akibat dari kondisi tersebut, akhirnya implementasi persaingan
di sektor-sektor tersebut terhambat. Hanya pengawasan potensi
terjadinya praktik monopoli yang dapat dilakukan oleh KPPU.
Alternatif penyedia barang/jasa juga menjadi tertutup. Semangat
persaingan usaha yang sehat, dalam sektor-sektor tersebut kembali
redup.
Hal yang juga mendorong meredupnya persaingan usaha dalam
ekonomi Indonesia adalah munculnya strategi sinergi BUMN. BUMN
selama ini dikenal sebagai kelompok usaha milik negara dengan
kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Peran BUMN
seharusnya menjadi lokomotif pengelolaan sektor ekonomi dengan
swasta sebagai partnernya. Keterlibatan swasta Indonesia, dengan
motor BUMN di depannya harusnya menjadi prioritas.
Namun sayangnya, justru yang terjadi sebaliknya. BUMN
semakin sering mengembangkan bisnis melalui pertumbuhan
anak-anak usahanya serta beberapa perusahaan terafiliasinya.
BUMN terintegrasi vertikal dengan anak-anak usahanya, sehingga
pemenuhan kebutuhan BUMN dipasok anak usaha dan afiliasinya.
Apabila kebutuhan BUMN tidak tersedia di anak usaha atau afiliasi,
maka BUMN melakukan sinergi dengan BUMN lainnya.
15

https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11758/mk-batalkan-keberlakuan-uuketenagalistrikan/
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Beberapa pelaku usaha swasta mengeluhkan strategi tersebut,
karena BUMN sudah masuk jauh ke dalam bisnis yang bukan
merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup
orang banyak sebagaimana diatur dalam UUD 1945. BUMN masuk
dalam jasa logistik, jasa penunjang kepelabuhanan dan jasa
penunjang kebandarudaraan yang sepenuhnya sudah dapat djalankan
oleh swasta. Akibatnya peran swasta menjadi semakin terdesak,
bahkan berguguran. Dalam perspektif persaingan usaha, konsep ini
juga cenderung bermasalah karena regulasi memfasilitasi proses
penunjukkan anak usaha dan afiliasi serta BUMN lainnya dalam
proses-proses pengadaan. Meskipun dengan balutan kewajiban
efisiensi, tetapi strategi ini cenderung mudah untuk disalahgunakan
dalam bentuk perilaku anti persaingan usaha yang sehat. Siapa
pengawas yang bisa memastikan bahwa ribuan bisnis yang dilakukan
melalui konsep strategi sinergi BUMN, sejalan dengan prinsip efisiesi
yang diwajibkan? Tidak mengherankan apabila jumlah BUMN dengan
afiliasi dan anak usahanya meledak mencapai 772 pada tanggal 31
Desember 201917.
D.

Tuntutan Keterbukaan Pasar oleh Negara Lain, sebagai Bagian
dari Perdagangan Bebas

Di sisi lain, sesungguhnya tuntutan keterbukaan pasar tetap
tinggi. Indonesia adalah pasar yang besar dan menarik bagi pelaku
usaha. Banyak pelaku usaha negara lain yang menjadikannya target
penetrasi pasar mereka. Kekalahan Indonesia dari Brazil di World
Trade Organization (WTO) terkait keterbukaan sektor perunggasan
khususnya daging ayam ras18, menunjukkan bahwa tuntutan
keterbukaan pasar Indonesia tetap tinggi.
Tuntutan keterbukaan pasar oleh negara lain, hakikatnya
merupakan desakan para pelaku usaha negara tersebut yang memiliki
kekuatan kapital dan pasar yang besar. Mereka memiliki daya saing
yang sangat signifikan, sehingga mampu melakukan penetrasi pasar
lintas negara dan menjadi multinasional company (MNC). Bukan tidak
mungkin praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat, dapat muncul
dalam proses penetrasi pasar yang mereka lakukan, mengingat
kekuatan kapital dan jaringan yang dimiliki.
Di sisi lain, kondisi ini juga seharusnya mendorong sektor
ekonomi di tanah air bersiap menghadapi potensi persaingan secara
langsung dengan pelaku usaha yang efisien dari negara lain. Upaya17

https://bumn.go.id/portfolio/overview
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https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190807201736-92-419342/kalah-gugatanwto-ri-buka-pintu-ekspor-ayam-dari-brasil
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upaya perbaikan daya saing harus menjadi prioritas, selain bersandar
KPPU yang akan menjadi pelindung pelaku usaha domestik dari
perilaku persaingan usaha tidak sehat yang berpotensi dilakukan
oleh pelaku usaha MNC.
E.

Terhambat Implementasi Persaingan dalam Sektor yang Telah
Terbuka Pengelolaannya

Telah dibahas sebelumnya bahwa terjadi arus balik dalam
pengelolaan sektor yang dibuka pengelolaannya di awal reformasi,
menjadi kembali tertutup. Namun demikian terdapat beberapa sektor
yang saat ini, sudah terbuka pengelolaannya berdasarkan peraturan
perundangan sektoralnya, namun masih tersendat implementasi
persaingan usahanya. Umumnya sektor-sektor tersebut adalah sektor
yang dikategorikan monopoli alamiah sebelumnya, namun karena
perubahan pengelolaan beberapa di antaranya dapat dipersaingkan.
Saat ini industri telekomunikasi, gas melalui jaringan pipa, bahan
bakar minyak, kepelabuhanan, kebandarudaraan dan perkeretaapian
secara regulasi sudah menjadi sektor yang terbuka. Namun terdapat
kegamangan besar dari regulator sektor untuk melaksanakan
keterbukaan tersebut. Kerangka regulasi yang dibutuhkan masih jauh
dari sempurna. Keberadaan BUMN sebagai pemegang posisi dominan,
yang cenderung enggan untuk melakukan sharing facility, juga menjadi
persoalan tersendiri. Struktur industri akhirnya cenderung stagnan,
dan kinerja sektorpun masih menjadi pertanyaan.
Di industri telekomunikasi, persaingan ketat mungkin hanya
terjadi di Pulau Jawa, Bali, Madura dan Lombok. Sementara di luar
pulau tersebut, masyarakat masih sangat tergantung kepada operator
tertentu. Permasalahan interkoneksi dan sharing facility, tampaknya
masih sulit diwujudkan secara lebih baik karena banyaknya dispute
antar operator yang belum terselesaikan. Seringkali hal ini diadukan
sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha.
Di Industri gas, mahalnya gas industri menjadi topik yang tidak
kunjung selesai. Salah satu persoalan yang muncul adalah belum
selesainya konsep open access dalam industri ini, yang memudahkan
pemilik gas mengalirkan gasnya melalui pipa-pipa yang tersedia.
Incumbent cenderung menolak open access di beberapa ruas dengan
alasan merugikan perusahaan. Diperlukan pemahaman bersama
bahwa dalam industri jaringan, implementasi sharing facility menjadi
hal yang biasa terjadi dengan konsep yang saling menguntungkan
antar perusahaan.
Begitu pula di industri perkeretaapian, kebandarudaraan,
kepelabuhanan, keterbukaan masih terbatas bahkan di perkeretaapian
masih tertutup. Diperlukan kerangka regulasi yang komprehensif,
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yang bisa dipahami oleh seluruh stakeholder sektoral, agar persaingan
dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya sehingga bermuara
pada kesejahteraan masyarakat.
Menjadi tugas KPPU untuk berkontribusi mendorong agar
kerangka regulasi industri tersebut dibuat secara komprehensif
dengan mengacu kepada best practice yang terjadi di berbagai belahan
dunia. Hal ini harus menjadi perhatian, mengingat persaingan dalam
industri dengan karakteristik monopoli alamiah berbeda dengan
industri lainnya.
F.

Banyak Kinerja Sektor Industri yang Masih Memprihatinkan

Dalam 20 (dua puluh) tahun KPPU, dapat memberikan gambaran
keberhasilan dua sektor yakni telekomunikasi dan penerbangan
sebagai sektor yang berhasil pengelolaan persaingannya. Namun
demikian, masih terdapat banyak sektor yang kinerjanya sangat
memprihatinkan, yang dicerminkan oleh harga yang tinggi
dibandingkan harga internasional dan negara lain. Banyak dugaan
bahwa tingginya harga diakibatkan oleh terdistorsinya persaingan
usaha yang sehat, melalui kebijakan dan juga berpotensi disebabkan
perilaku pelaku usaha, hanya saja KPPU dengan kewenangan yang
terbatas masih sulit untuk membuktikannya. Namun, sampai dengan
saat ini, kinerja buruk ini menjadi perhatian KPPU dengan memperikan
prioritas pengawasan kepada sektor tersebut.
1.

2.

Beberapa Sektor tersebut antara lain:
Sektor Pertanian Indonesia
Beberapa komoditas pangan Indonesia memiliki harga yang
sangat tinggi dibandingkan dengan harga internasional,
komoditas tersebut antara Gula19, Bawang Putih, Beras20 dan
beberapa komoditas lainnya
Sektor Perbankan
Suku bunga perbankan Indonesia, juga Net Interest Margin (NIM)
nya dikenal sebagai salah satu yang tertinggi di dunia21. Padahal
jumlah bank di Indonesia mencapai di atas 100 (seratus) bank22.
Seharusnya persaingan antar bank sangat ketat, sehingga suku
bunga yang diberikan kompetitif.

19

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5047089/kppu-ungkap-harga-gula-ri-3xlebih-mahal-dari-internasional

20

https://katadata.co.id/pingitfajrin/berita/5e9a4c4be7bc4/tak-kompetitif-ongkos-produksiberas-ri-25-kali-lipat-dari-vietnam

21

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200423124539-78-496502/bi-bunga-kartukredit-di-indonesia-tertinggi-sedunia

22

https://www.cnbcindonesia.com/market/20190304072306-17-58632/ada-115-jumlahbank-di-ri-terlalu-banyak
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3.

4.

Sektor Farmasi (Obat-obatan)
Obat-obatan di Indonesia juga dikenal lebih mahal dibanding
harga obat internasional23. Padahal Indonesia punya banyak
industri farmasi, yang jumlahnya mencapai ratusan24.
Industri manufaktur lainnya.
Industri Baja, Tekstil dan Produk Tekstil, Petrokimia berulang
kali mengajukan perlindungan berupa Bea Masuk Tindakan
Pengamanan (BMTP) karena serbuan produk impor yang
signifikan. Ketidakmampuan bersaing dalam aspek harga,
menjadi salah satu penyebabnya. Kinerja industri sangat rendah
dibandingkan industri serupa dari negara lainnya.

Kinerja rendah tersebut berpotensi disebabkan oleh terdistorsinya
praktik persaingan usaha yang sehat, baik oleh kebijakan Pemerintah
maupun perilaku pelaku usaha. Menjadi tugas KPPU untuk mendorong
agar persaingan sehat dapat diimplementasikan dalam sektor
tersebut, agar kinerjanya terus membaik sehingga daya saingnya
meningkat yang bermuara pada kinerja berupa harga terjangkau dan
selalu tersedia dalam jumlah yang cukup.
Seluruh tantangan yang dihadapi KPPU di depan, terasa sangat
berat. Dibutuhkan dukungan luar biasa dari seluruh stakeholder,
agar KPPU mampu menghadapi tantangan tersebut dan mendorong
persaingan menjadi instrumen pengelolaan berbagai sektor dengan
baik, yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
5.

Hukum dan Kebijakan Persaingan Mau Dibawa ke Mana?

Telah dipaparkan dengan jelas, bagaimana kiprah KPPU dalam 20
(dua puluh) tahun, sampai dengan periode ini di mana penulis menjadi
salah satu komisioner. Telah juga dipaparkan bagaimana beratnya
tantangan KPPU ke depan. Di tengah capaian KPPU dalam 20 (dua puluh)
tahun dan tantangan yang berat ke depan, justru dukungan terhadap
KPPU mengalami penurunan. Menjadi pertanyaan, politik hukum dan
kebijakan persaingan Indonesia mau dibawa kemana? Bagaimana Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah (yang merupakan penentu arah
politik hukum dan kebijakan persaingan), akan mengarahkannya?
Beberapa permasalahan yang kerap menonjol dan menjadi kelemahan
KPPU, memberikan gambaran rendahnya dukungan politik hukum dan
kebijakan persaingan Indonesia oleh DPR dan Pemerintah. Kelemahan
tersebut tidak pernah kunjung diperbaiki, melalui berbagai langkah
23

https://gaya.tempo.co/read/1187633/ini-penyebab-harga-obat-di-indonesia-lebih-mahaldari-negara-lain/full&view=ok
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https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/5e9a551367330/menperin-industri-farmasinasional-tumbuh-446-tahun-lalu
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strategis seperti amandemen UU No 5/1999. Beberapa kelemahan dan
permasalahan dalam implementasi yang dihadapi KPPU adalah:
A.

Terbatasnya kewenangan KPPU dibandingkan institusi serupa
di negara lain.
1. Tidak ada kewenangan menggeledah, menyita dokumen
atau bahkan menyadap.
Efek dari kondisi ini, adalah proses pembuktian lebih
sulit dilakukan. Dalam pengumpulan alat bukti, KPPU hanya
mengandalkan hasil investigasi, ditambah dengan beberapa
alat dokumen yang diminta KPPU dari pelaku usaha. Proses
investigasipun terhambat oleh terbatasnya kewenangan.
Dalam hal inilah, maka urgensi penambahan kewenangan
KPPU melalui penggeledahan dan penyitaan atau bahkan
penyadapan sangat diperlukan. Hal ini selaras dengan
kewenangan yang dimiliki otoritas persaingan negara maju
yang selama ini menjadi rujukan seperti Amerika Serikat, Uni
Eropa, Jepang, Korea dan beberapa negara lainnya.
2. Tidak memiliki kemampuan menjangkau pelaku usaha di
luar wilayah Indonesia.
Kewenangan KPPU untuk menjangkau pelaku usaha yang
berada di uar negeri, saat ini terhalang oleh tidak dimilikinya
kewenangan penanganan perkara extra territorial, yang obyek
hukumnya berada di luar wilayah hukum Indonesia. Dalam
hal inilah, maka kewenangan penanganan pelanggaran oleh
pelaku usaha yang berada di luar wilayah Indonesia, tetapi
memiliki pasar di Indonesia menjadi sangat mendesak.
3. Tidak memiliki leniency programme25
Saat ini dalam UU No 5/1999, tidak terdapat leniency
programme yakni sebuah program yang memberikan
keringanan kepada pelaku usaha yang melakukan praktik
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, untuk
memberikan pengakuan dan menjadi pelopor upaya
membongkar praktik monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat.
Pelaku usaha peserta leniency programme akan
mendapatkan berbagai insentif, apabila membongkar
kejahatan persaingan yang telah dilakukannya bersama
pelaku usaha lain di antaranya keringanan hukuman.
Program ini sangat efektif diterapkan di negara-negara lain,

25

UNCTAD, Competition Guidelines : Leniency Programme, Geneva, 2016
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karena mendorong berbagai pengakuan oleh pelaku usaha.
Kartel atau kesepakatan antar pelaku usaha dalam mengatur
pasar, berdasarkan teori sangat mudah terpecah. Ikatan
mereka tidak kuat dan selalu ada pihak yang berkhianat
karena kepentingan ekonominya. Leniency Programme akan
mendorong pelaku usaha menjadi pembocor praktik tersebut.
Leniency Programme adalah program yang selalu dimiliki
otoritas persaingan negara maju dan dianggap cukup efektif
membuka kartel atau bentuk pesaingan usaha tidak sehat
lainnya yang dibangun atas kesepakatan pelaku usaha.
Dalam hal ini, maka urgensi Indonesia memiliki leniency
programme sangat tinggi. Mengingat potensi kartel dalam
berbagai sektor sangat tinggi, karena stuktur industrinya
cenderung oligopoli.
4. Perbaikan Besaran Sanksi Administratif
Saat ini pelaku usaha yang melanggar UU No 5/1999
hanya diancam dengan denda administratif sebesar minimal
Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan maksimal Rp
25.000.000.000 (Dua puluh lima milyar rupiah). Nilai ini sudah
sangat tidak relevan dengan kondisi saat ini. Terlalu kecil
dibandingkan dengan kerugian masyarakat yang mereka
ciptakan. Oleh karena itu perlu perbaikan dengan nominal
yang lebih realistis atau dengan membentuk formula tertentu
sebagaimana digunakan beberapa negara. Diharapkan akan
muncul denda yang memberikan efek jera yang efektif bagi
pelaku usaha.
5. Rezim Merger masih Post Notifikasi
Indonesia sampai dengan saat ini mungkin tercatat
sebagai negara yang dianggap aneh rezim mergernya,
karena masih menggunakan post notifikasi yang sudah
lama ditinggalkan. Hampir seluruh negara di dunia saat
ini menggunakan pre notifikasi dalam proses notifikasi
mergernya.
Post notifikasi hampir mustahil menghasilkan penolakan
merger, karena penolakan merger dalam rezim ini akan
menyebabkan biaya tinggi dan proses hukumnya terasa aneh
karena merger yang telah dilakukan (melalui serangkaian
proses dan waktu lama), dinotifikasi untuk dibatalkan.
Konsekuensi ekonominya besar sekali. Beda dengan rezim
pre notifikasi, di mana merger belum dilakukan sehingga
penolakan terhadap merger oleh otoritas persaingan
dianggap merupakan hal yang biasa dilakukan.
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Perubahan rezim dari post notifikasi menjadi pre
notifikasi, merupakan hal yang harus dilakukan agar
proses notifikasi oleh KPPU akan menjadi optimal bagi
perkembangan sektor dan ekonomi.
6. Pendefinisian ulang alat bukti untuk mengakomodir alat
bukti sesuai perkembangan.
Perkembangan dalam proses penanganan kasus
persaingan saat ini telah menuntut pendefinisian ulang dari
alat bukti. Alat bukti elektronik, menjadi sebuah ketentuan
yang harus segera diakomodir dalam proses pembuktian
KPPU. Juga penggunaan indirect evidence berupa pembuktian
melalui pemodelan ekonomi, perhitungan ekonomi, uji
statistik serta bentuk pengujian kuantitatif dan kualitatif dari
data dan informasi yang diperoleh dalam penanganan kasus.
Alat bukti tersebut sesuai best practices harus
diakomodir untuk mendorong proses penanganan perkara
yang berkualitas.
7. Saran Pertimbangan KPPU yang tidak mengikat regulator
Dalam praktik dunia internasional, sesungguhnya hal
ini menjadi hal yang wajar terjadi ketika negara memandang
pertimbangan non persaingan jauh lebih penting daripada
pertimbangan persaingan. Namun dalam konteks Indonesia,
seringkali pertimbangan non persaingan tidak realistis dan
berpotensi terkait dengan kepentingan pelaku usaha tertentu
melalui regulator.
Lahirnya tugas pemberian saran pertimbangan
sebagaimana diatur dalam UU No 5/1999, sesungguhnya
dilatarbelakangi oleh banyak kebijakan yang memfasilitasi
terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat. Dalam hal ini, maka perlu pendekatan dan koordinasi
yang lebih intensif antara KPPU dan regulator sektor agar
bisa mengoptimalkan pengelolaan sektor.
Perbaikan kewenangan KPPU sebagaimana disebutkan
dalam paparan huruf a sampai dengan e di atas, hanya
dapat dilakukan melalui proses amandemen UU No 5/1999
yang merupakan kewenangan DPR dan Pemerintah.
Terus tertundanya rencana amandemen UU No 5/1999,
menyebabkan upaya perbaikan kewenangan KPPU, menjadi
tidak jelas. Hal ini jelas sangat merugikan, karena proses
penegakan hukum persaingan terancam stagnan dengan
hanya mengandalkan pendekatan konvensional yang terbukti
tidak mampu membongkar berbagai kasus persaingan yang
indikasinya cukup kuat namun minim bukti awal yang cukup.
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B. Status Kelembagaan Sekretariat
Sebagaimana diatur dalam UU No 5/1999, Komisi dalam
melaksanakan tugas dan kewenangannya dibantu oleh Sekretariat.
Sampai saat ini, karena pengaturan yang dilakukan melalui UU
No 5/1999 telah menyebabkan status kelembagaan Sekretariat
KPPU tidak jelas. Berulangkali KPPU telah mendorong agar status
kelembagaan Sekretariat KPPU, bisa diselesaikan sehingga sama
statusnya dengan kelembagaan Lembaga Negara yang lain.
Hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja Sekretariat yang
tugasnya membantu komisioner melaksanakan tugasnya. Dukungan
Sekretariat menjadi tidak optimal, karena berbagai hak pegawai
Sekretariat KPPU terabaikan. Misalkan soal jenjang karir pegawai.
Turnover pegawai KPPU sangat tinggi. Pegawai lebih banyak memilih
berkarir di tempat lain, yang jelas status kelembagaannya setelah
dididik dan dibina KPPU. KPPU selalu kehilangan sumberdaya
potensial untuk memperkuat tugasnya.
Solusi dari hal ini adalah melalui amandemen UU No 5/1999.
Tertundanya amandemen menyebabkan solusi terhadap hal ini,
terhambat dan tidak dapat dilanjutkan. Efeknya berdampak terhadap
proses-proses pelaksanaan tugas KPPU
C.

Dukungan Implementasi Pengawasan Kemitraan Sangat Minim

Tugas berat KPPU juga terjadi dalam pelaksanaan pengawasan
Kemitraan. KPPU pelaksana UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kementerian pelaksana UU No
20 Tahun 2008 adalah Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop).
KPPU mendapatkan kesulitan dalam mengimplementasikan
tugas pengawas kemitraan karena minimnya informasi yang dapat
diperoleh dalam mewujudkan pengawasan kemitraan sebagaimana
dimaksud dalam UU No 20/2008 dan PP No 17/2013. Bahkan
beberapa pengertian inti dan strategis dalam tugas KPPU seperti
definisi memiliki dan menguasai yang menjadi obyek utama perilaku
dalam pengawasan KPPU, sampai dengan saat ini belum diperoleh
kepastian. KPPU telah berusaha melakukan koordinasi sebaik
mungkin dengan penyusun peraturan perundangan namun hasilnya
masih minim.
KPPU memerlukan dukungan Kementerian Koperasi dan UMKM
sebagai penyusun UU No 20/2008 dan PP No 17 Tahun 2013 yang
seharusnya memberikan penjelasan tugas rinci KPPU sesuai UU dan
PP tersebut. Bukan KPPU, harus menggali dan merumuskan sendiri
berbagai kerangka pengawasan kemitraan sebagaimana dimaksud
UU No 20/2008 dan PP No 17 Tahun 2013. Luasnya cakupan sektor
dan wilayah serta bentuk kemitraan yang beragam, menjadi kesulitan
tersendiri

26

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

Di tengah keterbatasan tersebut, KPPU terus berusaha mendorong
agar proses pengawasan kemitraan tetap dapat dilaksanakan,
sehingga tujuan proses pengawasan kemitraan sebagaimana diatur
dalam UU No 8/2008 dan PP No 17/2013, sehingga ada kepastian
hukum bagi pelaku usaha Kecil dan Menengah yang menjadi korban
dari kemitraan atau kerja sama yang tidak didasarkan pada prinsip
kemitraan yang baik.
D.

Dukungan Anggaran yang Makin Terbatas

Telah diuraikan sebelumnya bahwa betapa berat tantangan yang
dihadapi KPPU ke depan dibandingkan dengan 20 (dua puluh) tahun
pertama. Seharusnya menghadapi hak tersebut, KPPU didukung oleh
seluruh pihak dengan anggaran yang memadai. Namun faktanya
sampai dengan saat ini, anggaran bukannya bertambah malah
mengalami penurunan. Untuk tahun 2020, mungkin dapat dipahami
karena anggaran dialihkan untuk kebutuhan penanganan COVID 19.
Namun di tahun anggaran 2021, KPPU menemukan bahwa anggaran
yang cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat dalam grafik di bawah
ini.

Grafik 7. Perkembangan anggaran KPPU.
Sumber. KPPU

Sebelum Covid 19 merebak di Indonesia, anggaran yang dimiliki
oleh KPPU relatif terbatas. Banyak program yang tidak dapat
berjalan sebagaimana yang diinginkan. Fokus lebih ditujukan kepada
proses penegakan hukum. Namun sayangnya di 2021, malah terjadi
penurunan anggaran (baseline). Hal ini tidak sejalan dengan tuntutan
agar KPPU bisa bekerja optimal sebagaimana otoritas persaingan di
negara maju.
Berdasarkan paparan di atas, di tengah tuntutan yang tinggi agar
KPPU berkinerja optimal, penulis justru mendapati dukungan yang
bertolak belakang dengan keinginan mewujudkan KPPU menjadi
otoritas persaingan yang ideal, yang mampu mendorong persaingan
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menjadi instrumen untuk menyejahterakan masyarakat melalui
ketersediaan barang/jasa dengan harga yang terjangkau.
Tertundanya amandemen UU No 5/1999 di DPR, akan
mendorong penegakan hukum yang cenderung stagnan karena hanya
menggunakan proses-proses konvensional dalam pengumpulan alat
bukti. Pengumpulan alat bukti menjadi sulit dilaksanakan, di tengah
munculnya strategi pelaku usaha agar perilakunya tidak mudah
diidentifikasi dengan mudah oleh KPPU. Tertundanya amandemen
menunjukkan bahwa perbaikan kewenangan KPPU, tidak menjadi
prioritas DPR.
Tertundanya amandemen UU No 5/1999 ini juga menyebabkan
kejelasan status kelembagaan sekretariat KPPU belum bisa
terwujud. Ketidakjelasan status kelembagaan ini akan menyebabkan
daya dukung sekretariat kepada komisi terganggu yang akhirnya
menyebabkan peran KPPU tidak optimal.
Hal tersebut kemudian diperparah dengan dukungan anggaran
yang menurun dan jauh dari memadai. Sungguh ironis, ditengah
kompleksitas penegakan hukum persaingan semakin tinggi, dukungan
anggaran malah menurun. Dalam hal ini, KPPU membutuhkan
dukungan DPR dan Pemerintah agar bisa mendapatkan anggaran
yang memadai sehingga tugas-tugas KPPU dapat dijalankan secara
optimal.
Apabila kondisi politik hukum dan kebijakan persaingan tetap
seperti saat ini, maka arah persaingan usaha sangat memprihatinkan.
Diperlukan kesungguhan dari DPR dan Pemerintah sebagai
stakeholder utama, untuk mendukung KPPU melalui penguatan
kewenangan dan kelembagaan KPPU, serta alokasi anggaran yang
memadai sehingga KPPU dapat optimal menjalankan kiprahnya.
Selain dukungan anggaran untuk pengawasan persaingan yang
menurun, KPPU juga memiliki anggaran yang jauh dari memadai
untuk proses pengawasan kemitraan. Padahal pengawasan proses
kemitraan tidak kalah kompleks. Meliputi semua sektor/industri,
dengan wilayah pengawasan di seluruh Indonesia. Dibutuhkan
anggaran yang memadai untuk melaksanakan hal tersebut,
dibandingkan anggaran yang selama ini dimiliki KPPU.
6. Penutup
KPPU sudah melewati 20 (dua puluh) tahun untuk berkembang.
Namun saat ini, KPPU terjebak pada arah politik hukum dan kebijakan
persaingan yang cenderung stagnan dengan kewenangan yang terbatas.
Tidak hanya dalam pengawasan persaingan, kondisi serupa juga terjadi
dalam tugas KPPU sebagai pengawas Kemitraan.
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KPPU membutuhkan dukungan seluruh stakeholder, terutama DPR
dan Pemerintah untuk mewujudkan kontribusi KPPU dalam mendorong
persaingan yang sehat, yang akan menghasilkan efisiensi pengelolaan
setiap sektor dan agregatnya akan menjadikan ekonomi nasional efisien
dan berdaya saing. KPPU juga membutuhkan dukungan stakeholder,
untuk mewujudkan kemitraan yang saling menguntungkan antara pelaku
usaha Besar/Menengah dengan pelaku usaha Menengah/Kecil.
Amandemen UU No 5/1999, menjadi salah satu prasyarat upaya
optimalisasi peran KPPU di samping dukungan yang tidak kalah penting
dari Pemerintah berupa alokasi anggaran yang tepat. Diharapkan, dengan
dukungan seluruh stakeholder akan mendorong lahirnya KPPU dalam
sistem ekonomi Indonesia, sebagaimana yang diinginkan. Persaingan
sehat, sejahterakan rakyat.
Daftar Pustaka
https://bisnis.tempo.co/read/820541/lion-air-group-bentuk-maskapai-baru-di-3negara
https://bumn.go.id/portfolio/overview
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5047089/kppu-ungkap-hargagula-ri-3x-lebih-mahal-dari-internasional
https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-952177/stt-jual-seluruh-saham-diindosat-ke-qatar-telecom
https://gaya.tempo.co/read/1187633/ini-penyebab-harga-obat-di-indonesialebih-mahal-dari-negara-lain/full&view=ok
https://katadata.co.id/pingitfajrin/berita/5e9a4c4be7bc4/tak-kompetitif-ongkosproduksi-beras-ri-25-kali-lipat-dari-vietnam
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https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11798/mk-koreksi-sebagianmateri-undangundang-migas/
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1.2
Hukum dan Kebijakan
Persaingan Usaha dalam
Teori dan Praktik
Refleksi Ringan atas Pengalaman 20 Tahun
Mengajar Hukum Persaingan Usaha
Dr. Shidarta1

1.

Pendahuluan

Pada tanggal 22 Juli 2020, Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) menyelenggarakan seminar secara daring dengan mengangkat
tema “Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha Indonesia: Mau Dibawa
Ke Mana?” Tulisan ini merupakan elaborasi atas beberapa materi yang
sempat dibawakan di dalam seminar tersebut.2
Hukum persaingan usaha sendiri sebenarnya telah menjadi area
hukum yang menarik perhatian banyak kalangan, karena ranah kajiannya
yang bersifat multifaset. Pada awalnya, persaingan usaha dianggap baru
bersentuhan dengan hukum apabila di dalam persaingan tersebut sudah
terkandung unsur pidana. Itulah sebabnya di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) terdapat satu aturan tentang persaingan curang,
tepatnya dalam Pasal 382 bis KUHP. Pasal ini aslinya berbunyi:
“Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas
debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang
lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum
atau orang tertentu, diancam, jika karenanya dapat timbul kerugian
bagi konkiren-konkirennya atau konkiren-konkiren orang lain itu, karena
persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat
bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.3
1

Dosen Jurusan Hukum Bisnis Fakultas Humaniora Universitas Bina Nusantara. Ia sudah
mengajar mata kuliah hukum persaingan usaha dan hukum perindungan konsumen sejak
tahun 2000.

2

Seminar tersebut sudah
watch?v=eMWwSNB7TSY.

3

diunggah

melalui

tautan

https://www.youtube.com/

Lihat terjemahan Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta: BIna Aksara,
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Terminologi “persaingan curang” ini telah digunakan sangat lama
dalam pengajaran hukum sebelum kelahiran Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat. Istilah persaingan curang ini juga memiliki sinonima,
misalnya persaingan melawan hukum, persaingan tidak jujur, atau
persaingan curang. Dalam bahasa Inggris disebut unfair competition,
dan dalam bahasa Belanda disebut oneerlijke concurentie/mededinging
(persaingan tidak sehat) dan ontoelaatbare mededinging (persaingan tidak
dapat diterima).
Tulisan ini akan diawali dengan uraian singkat bagaimana dinamika
pengajaran hukum persaingan usaha ini pada masa-masa sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan kemudian
diperbandingkan dengan kondisi pasca-keberlakuan undang-undang
tersebut sampai kemudian memasuki usia dua dasawarsa dan pemikiran
ke mana hukum dan kebijakan persaingan usaha hendak dibawa. Tulisan
singkat ini bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa pemberian
materi hukum persaingan usaha membutuhkan kerja sama dan sinergi
dengan banyak pihak di luar para ahli hukum.
2.

Sebelum Keberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Dapat dipastikan bahwa sebelum keberlakuan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999, tidak ada perguruan tinggi hukum yang mengajarkan
mata kuliah ini sebagai pelajaran yang berdiri sendiri. Biasanya, materi
tentang hukum persaingan usaha dimasukkan ke dalam materi hukum
dagang dan sedikit ke hukum pidana. Hal itu dapat dicermati dari tidak
adanya buku teks yang secara khusus diterbitkan dengan judul hukum
persaingan usaha di Indonesia sampai dengan awal tahun 1990-an.
Hal ini berbeda dengan pengajaran persaingan usaha di fakultas
ekonomi,4 yang sejak dulu telah menyelipkan materi mengenai teori-teori
persaingan, misalnya dalam cabang ilmu ekonomi yang disebut ekonomi
1985). Aslinya teks pasal ini berbunyi: “Hij die, om het handels of bedrijfsdebiet van zichzelven
of van een ander te vestigen, te behouden of uit te breiden, eenige bedriegelijke handeling pleegt
tot isleiding van het publiek of van een bepaald persoon wordt ndien daaruit eenig nadeel voor
concurrenten van he of van dien ander kan ontstaan, als schuldig aan oneerlijke medeldinging,
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en vier maanden, of geldboete van ten
hoogste negen honderd gulden.”
4

Sampai pada periode 1990-an, nomenklatur fakultas ekonomi sangat lazim digunakan.
Dulu umumnya di fakultas ekonomi (FE) hanya ditawarkan dua jurusan, yakni manajemen
dan akuntansi. Baru pada tahun 2000-an, banyak digunakan tambahan nama baru, seperti
“ekonomi dan bisnis” sebagai nama fakultas tersebut. Universitas Gadjah Mada, misalnya
mengubah FE menjadi Fakultas Ekonomika dan Bisnis pada tahun 2007. Lalu Universitas
Padjadjaran, yang mengubahnya menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2011;
diikuti oleh Universitas Indonesia pada tahun 2015. Varian lain dilakukan oleh Universitas
Islam Indonesia pada tahun 2019 yang mengubah FE menjadi Fakultas Bisnis dan Ekonomika.
Universitas IPB (dulu Institut Pertanian Bogor) memberi nama tersendiri, yaitu Fakultas
Ekonomi dan Manajemen (2001). Kecenderungan ini terus diikuti oleh FE di perguruan tinggi
negeri dan swasta.
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industri (industrial organization). Aspek normatif dari persaingan usaha,
memang tidak mendapat porsi utama pada pembelajaran persaingan
usaha di fakultas ekonomi, kecuali tatkala para peserta didik diberi sedikit
materi tentang etika bisnis.
Dengan keterbatasan ketentuan yuridis normatif yang diberikan di
bangku-bangku kuliah, akhirnya persaingan usaha menjadi area kajian
yang kurang berkembang. Di fakultas hukum sendiri, persaingan curang
biasanya hanya merujuk pada persaingan pelaku usaha di bidang
kekayaan intelektual, khususnya perebutan merek. Setiap kali dosen
berbicara tentang persaingan curang, maka biasanya contoh kasus yang
diangkat sebagai objek bahasan adalah putusan-putusan perkara merek.
Atmosfer dunia usaha yang anti-persaingan memang terbilang sangat
dominan dirasakan pada era sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 dengan lahirnya pelaku-pelaku usaha kelas kakap hasil karbitan,
sehingga tidak memiliki kematangan dalam menghadapi kompetisi yang
ketat. Pada tahun 1980-an, wacana untuk membuat peraturan perundangundangan semacam Sherman Antitrust Act (1890) dan Clayton Act. (1914).
Namun, wacana ini selalu kandas. Bahkan, sejumlah pengamat yang
berani mengangkat isu ini kerap harus berhadapan dengan kecurigaan
dan ancaman hukum.5
Para pengajar hukum pada era sebelum keberlakuan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 umumnya tidak memiliki referensi yang cukup untuk
mengelaborasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dalam dunia
usaha. Mereka juga tidak berani mengkonstruksikan anomali-anomali
tadi sebagai pelanggaran. Hal ini terjadi karena praktik anti-persaingan
itu pada hakikatnya dihalalkan atas nama kekuasaan. Berbagai ketentuan
yang memuluskan praktik tersebut dapat dengan mudah diterbitkan oleh
penguasa tanpa menuai suara-suara kritik berarti.
Pada tahun-tahun menjelang akhir kekuasaan Orde Baru, kebijakan
anti-persaingan justru bertambah menguat dengan pemberian privilese
kepada sejumlah pelaku usaha yang memiliki kedekatan dengan
penguasa, termasuk kedekatan kekeluargaan. Dengan demikian, dapat
dibayangkan betapa atmosfer dunia usaha yang dibalut dengan kebijakan
anti-persaingan sekaligus anti-kritik itu telah menelusuk sangat jauh dan
mempengaruhi kekritisan dunia akademis.
Suasana ini bukan tidak diketahui oleh para ahli ekonomi yang menjadi
para pengajar mata kuliah ekonomi industri dan ekonomi politik. Namun,
5

Lihat misalnya ketika Probosutedjo bereaksi keras menolak analisis dari Christianto Wibisono
(1987) dan Yahhya Muhaimin (disertasi) tentang monopoli impor cengkeh. Gambaran lebih
utuh tentang situasi tersebut, baca: Yahya Muhaimin, Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi
Indonesia 1950-1980 (Jakarta: LP3ES, 1990). Buku karya Yahya Muhaimin ini juga ikut
dipersoalkan secara hukum oleh Probosutedjo. Mengenai ini baca Afan Gafar, “Hubungan
Patron Client dan Konsekuensinya terhadap Lahirnya Pengusaha Indonesia: Review Buku Dr.
Yahya Muhaimin,” Majalah UNISIA, No. 10.XI.IV.1991, hlm. 83-90.
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ahli-ahli tersebut pun tidak cukup punya kekuatan untuk menyuarakan
perubahan, sampai kemudian momentum itu muncul pada tahun 1998
ketika Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya.
Tatkala pemerintahan yang baru di bawah Presiden Habibie
menggantikan tampuk kekuasaan, muncul inisiatif di Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) untuk melahirkan dua undang-undang yang sangat berkaitan,
yaitu undang-undang di bidang persaingan usaha dan undang-undang di
bidang perlindungan konsumen. Dari dua undang-undang ini, sebenarnya
undang-undang yang terakhir sudah jauh lebih siap. Lembaga-lembaga
swadaya masyarakat, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI) sudah terlebih dulu eksis dan bahkan sudah menyebarluaskan
rancangan undang-undang perlindungan konsumen versi mereka. Hal ini
berbeda dengan undang-undang di bidang persaingan usaha, yang relatif
tidak cukup detail dibicarakan.
3.

Sesudah Keberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada tanggal 5 Maret
1999 tidak hanya menjadi peristiwa bersejarah bagi DPR. Undang-undang
ini merupakan proyek pertama hasil hak inisiatif lembaga legislatif
tersebut setelah sekian lama dituduh sebagai rubberstamp dari kekuasaan
eksekutif. Sontak setelah undang-undang ini berlaku, berbagai perguruan
tinggi hukum menganggap penting untuk memasukkan materi ini secara
khusus ke dalam kurikulum mereka.
Pada saat bersamaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen juga disahkan pada tanggal 20 April 1999. Kedua
undang-undang ini ditunda keberlakuannya sampai satu tahun kemudian,
mengingat ada sejumlah lembaga yang harus dipersiapkan terlebih dulu
untuk menjalankannya. Masalah kelembagaan ini, dengan demikian,
merupakan salah satu masalah krusial yang sangat penting dalam refleksi
pengajaran hukum persaingan usaha. Berbagai format kelembagaan yang
diintroduksi oleh Undang-Undang Nomor 5 dan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 didesain dalam satu kerangka pemikiran, namun keduanya
mengalir tidak pada muara yang sama. Ibarat dua anak kembar DPR yang
dilahirkan dalam waktu berdekatan, di dalam perjalanannya, keduanya
diadopsi oleh orang tua berbeda dan kemudian tidak saling mengenal.
Permasalahan yang ditinggalkan oleh dualisme antara pengaturan
dalam Undang-Undang Nomor 5 dan Nomor 8 Tahun 1999 tersebut
menjadi bahan refleksi yang menarik. Isu tersebut akan dibahas kemudian
pada bagian berikutnya dari tulisan ini.
Terlepas dari segala kelemahan yang masih menggelayuti dua puluh
tahun perjalanan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peran KPPU di
dalamnya, masyarakat di Indonesia sebenarnya makin menaruh harapan
terhadap undang-undang dan lembaga ini.
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Tatkala pada tahun 2018 terdengar ada gagasan untuk mengakhiri
eksistensi KPPU, dan digantikan posisinya oleh lembaga di bawah
kementerian, maka penulis menginisiasi sebuah petisi dengan judul
“Pertahankan Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha.”6
Sampai hari ini masih tetap ada yang merespons petisi ini. Lima daerah
terbanyak yang mendukung petisi tersebut adalah Jakarta, Makassar,
Medan, Surabaya, dan Batam. Selebihnya adalah kota-kota di wilayah
Barat Indonesia. Hanya ada dua daerah yang bukan di daerah Barat
Indonesia, yaitu Manado dan Takalar (Sulawesi Selatan). Ilustrasi tersebut
menunjukkan bahwa selama dua dasawarsa tersebut Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 dan KPPU masih lebih banyak bersentuhan dengan
persoalan yang terjadi di kawasan Barat Indonesia. Hal ini sejalan dengan
episentrum dunia usaha di negeri ini yang masih kuat berdenyut di belahan
Barat.
Pada tahun 2017, sebuah asosiasi dosen yang disebut Forum Dosen
Persaingan Usaha (FDPU) dideklarasikan di Kampus Universitas Bina
Nusantara Jakarta. Sampai saat ini ada 217 anggota yang tersebar di 107
perguruan tinggi. Latar belakang akademis para dosen ini mengerucut
pada dua bidang keilmuan, yaitu hukum dan ekonomi/bisnis. Dapat diduga,
bahwa mayoritas sebaran dosen-dosen yang menjadi anggota, tetaplah
ada di kawasan Indonesia bagian Barat. Seluruh provinsi di Sulawesi
(kecuali Sulawesi Selatan), Bali, Nusa Tenggara Timur dan Barat, Maluku,
Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua, hanya mencantumkan satu hingga
dua orang dosen sebagai anggota FDPU. Bahkan, belum ada anggota yang
berasal dari perguruan tinggi di Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah,
dan Gorontalo. Dengan demikian, pengajaran persaingan usaha, termasuk
hukum persaingan usaha, masih belum merata tersebar di lingkungan
perguruan tinggi di Indonesia.
Melalui beberapa kali pertemuan dan diskusi dengan rekan-rekan
dosen anggota FDPU, didapati keterangan bahwa silabus perkuliahan
untuk hukum persaingan usaha masih belum beranjak dari sistematika
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Artinya, pengajaran tersebut masih
sangat terfokus pada ketentuan normatif sebagaimana tertulis dalam
legislasi. Seharusnya, materi dalam area hukum ini akan sangat menarik
karena KPPU sendiri telah memproduksi sekitar 20 putusan per tahun,
yang didominasi perkara tender. Beberapa di antara putusan itu cukup
fenomenal karena berhasil mempengaruhi perilaku pelaku usaha di sektor
penerbangan, telekomunikasi, dan pelabuhan.
Para pengajar hukum persaingan usaha sebenarnya sangat berharap
materi pengajaran mereka mendapat sentuhan empiris dari kasus-kasus
yang ditangani KPPU. Caranya adalah dengan menghadirkan anotasi yang
rutin dilakukan terhadap putusan-putusan KPPU. Hanya dengan cara
demikian pemaknaan terhadap norma-norma di dalam Undang-Undang
6

Lihat petisi ini dalam tautan: https://www.petisionline.net/pertahankan_eksistensi_kppu
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Nomor 5 Tahun 1999 dapat makin diperjelas, yang pada gilirannya mampu
mengatasi kekaburan dan tumpang tindih aturan. Sayangnya, gagasan
untuk menulis bersama di antara sesama anggota FDPU--sebagaimana
telah beberapa kali dilontarkan--ternyata belum terlalu antusias disambut.
Kerja sama antar-disiplin juga sangat membantu penguatan
pengajaran hukum persaingan usaha dan mata kuliah serupa di fakultas
ekonomi dan bisnis. Sebagai contoh, doktrin tentang per se illegal dan
rule of reasons, adalah substansi yang bisa disumbangkan oleh ilmu
hukum. Demikian juga dengan kajian terhadap hukum acara (termasuk
di dalamnya soal hukum pembuktian). Namun, ketika harus berbicara
tentang penetapan pasar bersangkutan, barang substitusi, dan pasar
dominan, misalnya, para dosen hukum memerlukan bantuan kajian para
dosen dari ekonomi dan bisnis. Dalam kadar tertentu, kajian-kajian lintasdisiplin seperti ini telah dirintis, namun belum teraksentuasi dalam forumforum ilmiah yang membahas tentang persaingan usaha.
Jika perkembangan pasca-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
ini ditelaah lebih dalam, maka terlihat ada dua faktor penting yang patut
disyukuri sekaligus menantang. Pertama, fenomena ekonomi patron-client
yang bercirikan inefisiensi dan rente KKN era Orde Lama dan Orde Baru,
mulai menjauh dari dunia usaha Indonesia. Mungkin tidak sepenuhnya
hilang, tetapi yang jelas, tidak lebih parah daripada situasi sebelum
undang-undang ini berlaku. Pelaku usaha yang dulu mampu bertahan
dengan modal kedekatan pada penguasa, kini sudah memudar dan tidak
lagi berani secara terang-terangan mengumbar kedekatan itu. Hal ini
membuat pengajaran hukum persaingan usaha mendapat angin segar
karena contoh-contoh yang lebih positif dapat dihadirkan dalam diskusi
di ruang-ruang kuliah. Dosen dapat mengambil contoh penindakan yang
konkret sebagaimana dapat ditelusuri dari sejumlah putusan KPPU.
Namun, konsistensi sikap KPPU dalam mengawasi persaingan usaha
di Indonesia, tetapi masih belum benar-benar teruji. Untuk itu, komisi
ini tidak boleh lengah, sampai tergelincir pada krisis kewibawaan yang
dulu pernah terjadi pada tahun 2008 tatkala salah satu komisioner
berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua, era
ekonomi digital telah ikut mempengaruhi perilaku pelaku usaha pada satu
dasawarsa terakhir perjalanan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal
ini membuat urgensi untuk meninjau kembali undang-undang ini menjadi
makin menemukan momentumnya. Kasus-kasus bersinggungan dengan
disruptive innovation diperkirakan tetap akan ramai mewarnai persidangan
di KPPU. Hal ini terjadi karena inovasi-inovasi di era ekonomi digital
menuntut penafsiran ulang akan ketentuan-ketentuan hukum persaingan
usaha yang konvensional. Kasus Grab yang diputuskan pada tahun 2020
ini merupakan salah satu contohnya.
Di mata pendidikan tinggi hukum, ranah hukum persaingan usaha akan
tetap menjadi salah satu primadona untuk dilirik oleh para mahasiswa di
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dalam memilih topik penelitian tugas akhir. Sebagian besar penelitian yang
dilakukan oleh mahasiswa untuk tugas akhir mereka dipicu oleh putusanputusan. Untuk itu, kualitas putusan KPPU adalah kata kunci. Putusan
yang argumentatif dengan pertimbangan yang proporsional (motivering
vonnis) harus dihadirkan dengan menunjukkan kejelasan dan konsistensi
sikap KPPU. Konsistensi itu antara lain dilakukan dengan makin rajin
KPPU mengambil sumber hukum dari putusannya sendiri ketika KPPU
mengadili kasus-kasus serupa.
4.

KPPU Mau Dibawa ke Mana?

Catatan ringan dalam tulisan ini akan diakhiri dengan suatu paparan
ius constituendum, yakni tentang gambaran ideal yang seharusnya mulai
dipikirkan oleh pembentuk undang-undang dalam melihat perkembangan
hukum persaingan usaha. Tampaknya di dalam Rancangan Perubahan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, belum sempat dibicarakan hal
yang akan disampaikan di bawah ini. Rancangan tersebut lebih ditujukan
untuk mengukuhkan KPPU dan memperluas kewenangannya, seperti
memberi KPPU kewenangan ekstrateritorial, menerapkan program
pengampunan dan pengurangan hukuman (leniency program), notifikasi
sebelum dilakukan penggabungan, peleburan, atau penambilalihan
perusahaan, serta penambahan sanksi maksimal. Dalam skala lebih besar,
gagagan yang ingin diajukan ini berkenaan dengan penyatuan konsep dan
penerapan dua area hukum yang selama ini dipahami sebagai dua ranah
hukum yang terpisah, yakni antara hukum persaingan usaha dan hukum
perlindungan konsumen.
Hukum persaingan usaha biasanya dimaknai sebagai hukum yang
mengatur tentang perjanjian antar-pelaku usaha dan/atau perbuatan
pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain yang berada dalam satu pasar
bersangkutan. Artinya, jika terjadi hubungan hukum akibat perjanjian
dan/atau perbuatan tersebut, maka hubungan ini terbentuk dalam lingkup
bisnis (businessman to businessman). Padahal, yang menjadi fokus
perhatian dari persaingan tersebut sebenarnya adalah perebutan pangsa
pasar atas pasar bersangkutan. Di dalam pasar bersangkutan tersebut,
tentu tidak hanya terdiri dari pelaku usaha-pelaku usaha, melainkan
juga konsumen-konsumen. Dengan demikian, persaingan usaha pada
hakikatnya adalah juga persaingan memperebutkan konsumen. Dalam
hukum perlindungan konsumen, terdapat penegasan yang berbeda
karena lingkupnya berkenaan dengan hubungan antara pelaku usaha dan
konsumen (businessman to consumers). Konsumen adalah setiap pemakai
dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri
sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.7
7

Definisi ini lebih singkat dibandingkan dengan pengertian konsumen menurut Pasal 1 butir
2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undangundang tersebut, konsumen diartikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa

37

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

Hukum persaingan usaha tidak dapat dilepaskan dari hukum
perlindungan konsumen. Hal ini karena secara filosofi dan best practice
Hukum Persaingan Usaha selain bertujuan melindungi iklim yang pro
persaingan usaha yang sehat namun juga memberikan perlindungan
terhadap konsumen. Irisan dari dua area ini, sayangnya di dalam sistem
hukum Indonesia dibedakan. Dari segi domain hukumnya, baik hukum
persaingan usaha maupun hukum perlindungan konsumen pada
hakikatnya berada dalam tiga area hukum yang sama, yakni hukum
perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Kata “perjanjian” sangat
banyak ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Artinya, basis dari perjanjian yang
dilarang dalam hukum persaingan usaha adalah domain dalam lapangan
hukum keperdataan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, misalnya,
juga berbicara tentang perjanjian baku dan klausula baku, yang juga
mengambil domain hukum perdata.
Hanya saja, ketika terjadi kasus-kasus dalam hukum persaingan
usaha dan hukum perlindungan konsumen, aspek hukum perdatanya
tidak dijadikan arus utama (mainstream). Hal ini dapat dilacak dari muara
penyelesaian kasus-kasus di dua area hukum tersebut, yang samasama berujung pada penjatuhan sanksi atau tindakan administratif.
Baru apabila putusan dari lembaga adjudikasi yang disediakan untuk
kedua area hukum ini tidak dijalankan, kasusnya dapat bergulir menjadi
tindak pidana. Perubahan area hukum ini cukup mengganggu karena
pergeseran dari sanksi/tindakan administratif ke [potensi] sanksi pidana
bukan bersumber dari pelanggaran perilaku awal, melainkan pada perilaku
mengeksekusi putusan. Perluasan dari sanksi/tindakan administratif ke
arah sanksi pidana tersebut dapat dikatakan sebagai “kosmetika” undangundang. Dalam usia yang sudah dua dasawarsa sejak kedua undangundang tersebut diberlakukan, belum pernah ada kasus yang dipidanakan
dengan dalih pelaku usaha tidak menjalankan putusan.
Hukum persaingan usaha di Indonesia mengintroduksi lahirnya
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebuah lembaga yang
memiliki kewenangan sebagai self-regulatory body karena ia dapat
melengkapi peraturan perundang-undangan dalam peraturan komisi.
KPPU juga menjadi lembaga pemberi rekomendasi bagi Pemerintah dalam
rangka penerbitan kebijakan-kebijakan di bidang persaingan usaha. Selain
itu, KPPU sesuai namanya adalah lembaga supervisi, mengingat ia juga
bertugas memantau peta persaingan usaha di Tanah Air, khususnya yang
dimainkan oleh pelaku-pelaku usaha yang berpotensi menyalahgunakan
posisi dominan mereka. Last but not least, KPPU adalah lembaga
adjudikasi yang bertugas memeriksa, “menuntut”, dan mengadili kasusyang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sekalipun demikian, keduanya
mengacu pada denotasi yang sama, yakni konsumen akhir (end-consumer; ultimate consumer).
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kasus persaingan usaha. Fungsi adjudikatif ini kerap dikritik, seakan-akan
KPPU adalah polisi, penuntut umum, sekaligus hakim.
Segala kewenangan yang dimiliki oleh KPPU ini, dialamatkan pada
terciptanya iklim persaingan yang sehat sesuai dengan demokrasi ekonomi
sebagai asas yang dilekatkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Tidak hanya pelaku usaha secara umum yang akan diuntungkan dari
iklim persaingan seperti itu, melainkan terlebih-lebih adalah konsumen.
Empat hak dasar konsumen, yaitu hak mendapatkan keamanan, hak
mendapatkan informasi yang benar, hak untuk didengar, dan hak untuk
memilih;8 semuanya berkorelasi erat dengan tugas-tugas KPPU.
Di luar empat hak dasar tersebut, tentu ada sejumlah hak konsumen
yang juga penting ditegakkan, yaitu hak untuk mendapatkan produk
(barang/jasa) sesuai dengan nilai tukar yang diberikan, hak untuk
mendapatkan ganti kerugian, hak untuk mendapatkan penyelesaian
hukum, hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, hak
untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang, dan hak untuk
mendapatkan pendidikan konsumen.9 Rumusan hak-hak tersebut tidak
secara persis sama dengan formulasi di dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999, tetapi substansinya tidak berbeda. Dalam rangka menunaikan
hak-hak konsumen ini, maka undang-undang lalu mengamanatkan
pendirian Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Apabila dicermati dengan
baik, domain hukum yang menjadi area kerja dan fungsi KPPU memiliki
sejumlah kemiripan dengan lembaga BPKN dan BPSK.

8

Keempat hak ini merupakan hak dasar konsumen sebagaimana disampaikan oleh Presiden
John F Kennedy tahun 1962 di depan Kongres Amerika Serikat. Pada tahun 1985 Perserikatan
Bangsa-Bangsa menambhkan empat hak yang lain, yaitu hak konsumen untuk mendapat
kebutuhan dasar yang mencukupi, hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum, hak untuk
mendapatkan pendidikan konsumen, dan hak untuk menikmati lingkungan yang sehat.

9

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 22-34.
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Tabel 1. Perbandingan Fungsi KPPU dan Lembaga Serupa

Hukum Persaingan Usaha

Hukum Perlindungan
Konsumen

Perlindungan

Hak pelaku usaha pesaing

Hak konsumen akhir

Domain
hukum

Hukum perdata;
Hukum administrasi;
Hukum pidana.

Hukum perdata;
Hukum administrasi;
Hukum pidana.

Tugas dan
kewenangan

KPPU
- menilai perjanjian pelaku
usaha
- menilai kegiatan pelaku
usaha
- menilai posisi dominan
- mengambil tindakan
- memberi saran/
pertimbangan
- menyusun pedoman/
publikasi

BPKN
- memberi saran/
rekomendasi
- meneliti peraturan, barang/
jasa
- mendorong berkembang
LPKSM
- menyebarluaskan informasi
- menerima pengaduan
konsumen
- melakukan survei
kebutuhan konsumen BPSK

- melapor berkala ke
Presiden-DPR
- menerima laporan
- meneliti dugaan
- menyelidik/memeriksa
- menyimpulkan hasil
penyidikan
- memanggil pelaku usaha
- memanggil saksi, ahli, dll.
- meminta penyidik hadirkan
saksi dll
- meminta keterangan
instansi
- mendapat dan meneliti
alat bukti
- memutuskan adanya
kerugian
- memberi tahu putusan
- menjatuhkan tindakan
administratif

- menangani/menyelesaikan
sengketa
- memberi konsultasi
- pengawasan klausula baku
- melaporkan penyimpangan
ke penyidik
- menerima pengaduan
- meneliti/memeriksa
sengketa
- memanggil pelaku usaha
- memanggil saksi, ahli, dll.
- meminta penyidik hadirkan
saksi dll
- mendapat dan meneliti alat
bukti
- memutuskan adanya
kerugian
- memberi tahu putusan
- menjatuhkan sanksi
administratif

Salah satu tugas dan kewenangan yang seharusnya ditambahkan
adalah kewenangan mensertifikasi para konsultan di bidang perilaku
pelaku usaha dalam berbisnis secara etis dan taat asas. Tugas ini
memang tidak mudah, tetapi sangat strategis dlakukan. Tujuan dari
sertifikasi inilah adalah dalam rangka membantu pelaku usaha berbenah
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dan tidak mengulangi perilaku yang curang dalam berbisnis, sehingga
merupakan pelaku usaha pesaing dan konsumen. Para konsultan yang
diberikan sertifikatnya oleh KPPU diharapkan akan mampu memberi
edukasi berbisnis secara etis dan kompetitif sesuai arahan KPPU.
Kedekatan antara hukum persaingan usaha dan hukum perlindungan
konsumen selayaknya mulai dijajaki sebagai sebuah tantangan baru
menuju konsolidasi kelembagaan. Refleksi selama dua dasawarsa
perjalanan KPPU tampaknya layak menghadirkan ekspektasi agar ada
perbaikan terhadap iklim persaingan usaha sekaligus iklim perlindungan
konsumen. Kedua area ini tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Para
mahasiswa yang mengikuti kedua mata kuliah ini kerap juga mengajukan
keheranan melihat lembaga-lembaga semacam KPPU, BPKN, dan BPSK
seperti berjalan tanpa terikat benang merah dan koordinasi. Padahal, di
sejumlah negara lembaga pengawasan persaingan usaha sudah menyatu
dengan lembaga perlindungan konsumen.
Benar, bahwa titik lemah terbesar dari dua area kelembagaan ini
terletak pada sisi hukum perlindungan konsumen. Sebagai contoh, BPSK
ini adalah lembaga tingkat daerah (kabupaten/kota), yang diasosiasikan
sebagai small claim court. Dalam konteks penyelesaian sengketa dan tugas
adjudikasi, BPSK tentu tidak dapat disandingkan dengan KPPU. Kendati
demikian, BPSK sesungguhnya memiliki kewenangan yang menarik jika
ditinjau dari sudut persaingan usaha. Sebagai contoh, BPSK adalah badan
yang diberi tugas untuk mengawasi klausula baku. Tugas dan wewenang
ini praktis tidak pernah dijalankan oleh BPSK karena memang area tugas
ini tidak mudah. Kapasitas kelembagaan BPSK juga tidak mumpuni untuk
mengawasi sekian banyak klausula baku yang beredar di masyarakat.
Seandainya BPSK di suatu daerah mendapati ada pelanggaran klausula
baku, maka BPSK seperti kehilangan orientasi untuk “diapakan” temuan
pengawasan tersebut. Batas kedaerahan yang menjadi otoritas BPSK juga
berpotensi menimbulkan problematika tersendiri. Katakan apabila BPSK
suatu daerah menemukan kejanggalan pada sebuah klausula baku, maka
penindakan BPSK (kalaupun hendak diambil tindakan) hanyalah berlaku
bagi pelaku usaha di area tersebut, padahal sangat mungkin klausula itu
beredar di jejaring pelaku usaha di daerah-daerah lain. Ini berarti sebuah
lembaga tingkat nasional yang harus mengambil peran ini. BPKN sebagai
badan non-eksekutorial, tidak dapat dimintakan kontribusinya ke arah
ini. Apabila KPPU di masa depan mampu melebur dan bersinergi dengan
BPKN+BPSK, maka tugas pengawasan terhadap klausula baku tersebut
layak diduga akan bisa dijalankan.
KPPU yang berwibawa seperti dibayangkan di masa depan akan
menjadi penjaga iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.
Dengan posisi demikian, KPPU tidak hanya memperjuangkan pelaku
usaha-pelaku usaha yang beriktikad baik dan kompetitif, melainkan juga
memperjuangkan hak-hak konsumen.

41

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

5.

Penutup

Dinamika perjalanan dua dasawarsa hukum persaingan usaha di
dalam teori dan praktik telah mewarnai pengajaran pendidikan tinggi
hukum pasca Pemerintahan Orde Baru. Namun, usia dua dasawarsa bagi
sebuah perjalanan undang-undang, tentu belum cukup tua, sehingga
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini masih akan menghadapi banyak
tantangan, khususnya dalam menguji konsistensi KPPU memaknai suatu
ketentuan norma berhadapan dengan kasus-kasus konkret di lapangan.
KPPU hanya mungkin menjadi institusi berwibawa apabila ia dapat
memperluas kerja samanya dengan [antara lain] dunia pendidikan. Selamat
ulang tahun ke-20 KPPU dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
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1.3
Quo Vadis 20 Tahun
Hukum Persaingan Usaha
Farid Nasution, S.I.P., S.H., LL.M.1

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) selama
lebih dari dua dasawarsa2 cukup banyak memunculkan kontroversi di
dunia usaha. Di satu sisi, tidak dapat dipungkiri keberadaan hukum
persaingan usaha mutlak diperlukan untuk menjamin alokasi sumber
daya yang efisien dan menjamin kesejahteraan konsumen untuk selalu
mendapatkan barang dan jasa yang terbaik sebagai hasil dari persaingan
yang sehat. Di sisi lain, keluhan utama dari dunia usaha adalah hukum
persaingan usaha dianggap menghambat investasi dan bisnis karena
penerapannya yang dirasakan tidak adil, kurang memberi kepastian
hukum dan tidak pro pelaku usaha.
Penulis melihat kesenjangan yang terjadi di atas lahir karena
UU 5/1999 yang menjadi sumber utama hukum persaingan usaha di
Indonesia saat ini masih memiliki banyak kelemahan baik dari sisi materiil
maupun formil. Penulis mencoba merangkum secara singkat kelemahankelemahan tersebut berikut ini.
I.

Kelemahan dari Segi Hukum Materiil

A.

Sistematika UU 5/1999 Belum Berdasarkan Best Practice

Sesuai dengan best practice pengaturan hukum persaingan usaha,
antara lain mengacu pada UNCTAD Model Law on Competition3, dan
1

Partner pada kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners, Sekretaris Jenderal ASEAN
Competition Institute, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Indonesian Competition
Lawyers Association (ICLA), Kepala Divisi Merger dan Akusisi KPPU (2009-2011). Tulisan
ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili sikap dan pandangan dari
organisasi manapun.

2

UU 5/1999 diundangkan tanggal 5 Maret 1999, dan mulai berlaku efektif satu tahun setelah
diundangkan, yaitu 5 Maret 2000.

3

UNCTAD Model Law on Competition adalah suatu model atau standar hukum persaingan
yang disusun oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), suatu
badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang khusus mengurus mengenai perdagangan antar
negara anggota PBB.
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teori serta doktrin persaingan usaha yang berlaku umum, tindakan anti
persaingan secara umum dapat dikategorikan ke dalam 2 hal:
a. Kesepakatan di antara pesaing (kartel) atau tindakan anti persaingan
yang berdimensi horizontal, atau kolutif untuk menyatukan atau
mengkonsentrasikan kekuatan di pasar bersangkutan dengan cara
mengatur (tata cara) kegiatan di antara mereka mengenai harga,
wilayah pemasaran, kualitas maupun kuantitas produksi, sehingga
merugikan baik konsumen akhir, konsumen antara, ataupun pemasok.
b. Penyalahgunaan posisi dominan atau tindakan anti persaingan
yang berdimensi vertikal, atau unilateral, yang bertujuan untuk (i)
mengeksploitasi konsumen akhir, konsumen antara, atau pemasok,
atau (ii) menyingkirkan pesaing atau menghambat pesaing potensial
masuk ke dalam pasar bersangkutan.
Sebagai contoh, UNCTAD Model Law on Competition membagi
praktik yang dilarang dalam 3 bagian yaitu: perjanjian yang dilarang,
penyalahgunaan posisi dominan, dan pengendalian merger. Perjanjian
yang dilarang mencakup praktik kartel atau perjanjian antar pesaing,
pembagian wilayah, persekongkolan tender, dan kuota. Penyalahgunaan
posisi dominan mencakup praktik diskriminasi, jual rugi, dan praktik
penetapan harga jual kembali. Sedangkan pengendalian merger mencakup
penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
Sayangnya, sistematika hukum material dalam UU 5/1999 berbeda
dengan sistematika yang pada umumnya dikenal sebagai best practice.
UU 5/1999 membagi substansi materialnya ke dalam Bab Perjanjian
yang Dilarang, Bab Kegiatan yang Dilarang dan Bab Penyalahgunaan
Posisi Dominan. Bab Perjanjian yang Dilarang tidak hanya mencakup
perjanjian antar pesaing, namun juga perjanjian dengan pihak lain4 yang
juga diartikan dalam konteks hubungan vertikal. Dengan demikian bab ini
rancu apabila dimaksudkan sebagai bentuk larangan kartel.
Sedangkan antara Bab Kegiatan yang Dilarang dengan Bab
Penyalahgunaan Posisi Dominan juga rancu, karena penyalahgunaan
posisi dominan juga adalah suatu kegiatan, sementara beberapa kegiatan
yang dimaksud dalam Bab Kegiatan yang Dilarang juga mensyaratkan
penguasaan pasar.
Pada dasarnya, setiap negara bebas untuk menetapkan ataupun
mengatur hukum persaingan usaha maupun sistematikanya berdasarkan
pertimbangan kebutuhan ataupun karakteristik dari negara yang
bersangkutan. Meskipun demikian, tentu saja kebebasan tersebut perlu
tetap konsisten pada prinsip-prinsip umum ataupun best practices yang

4

Pasal 4 (oligopoli), Pasal 8 (penentuan harga jual kembali), Pasal 12 (trust), Pasal 13 (oligopsoni),
Pasal 14 (integrasi vertikal), Pasal 15 (perjanjian tertutup), dan Pasal 16 (perjanjian dengan
pihak luar negeri).
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berlaku, baik dari aspek ilmu hukum maupun ilmu ekonomi5. Terlebih lagi
apabila prinsip atau best practices tersebut telah diterapkan di banyak
negara.6
Sistematika yang belum sesuai dengan best practices dan banyak
kerancuan menyebabkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia sulit
dipahami, karena seolah-olah larangan-larangan yang dibuat lahir tanpa
ada pijakan teoretisnya. Advokat mengalami kesulitan untuk memahami
substansi larangan dari UU 5/1999 karena adanya kesenjangan dengan
teori, apalagi para pelaku usaha yang awam dengan teori-teori hukum
persaingan usaha. Hal ini tidak memberi kepastian bagi pelaku usaha
ketika hendak merumuskan dan menerapkan strategi bisnis karena
banyak hal-hal yang kemudian tampak bertentangan dengan UU 5/1999
walaupun pada dasarnya strategi bisnis tersebut pro persaingan dan
menguntungkan konsumen.
B.

Pendekatan Larangan Per se dan Rule of Reason yang Tidak Sesuai
dengan Teori

Larangan per se dapat didefinisikan sebagai larangan terhadap
perbuatan tertentu tanpa perlu membuktikan dampaknya karena dampak
dari perbuatan tersebut sudah pasti bersifat anti persaingan. Sementara
larangan rule of reason dapat diartikan bahwa larangan terhadap suatu
perbuatan bergantung pada dampak dari perbuatan tersebut, apakah
dampaknya anti persaingan atau pro persaingan.7 Hanya dalam hal
dampaknya bersifat anti persaingan saja maka perbuatan tersebut
menjadi terlarang. Oleh karena itu, pendekatan rule of reason sering
disebut memerlukan pembuktian ganda, yaitu membuktikan (i) perbuatan
yang dimaksud; dan (ii) dampak yang bersifat anti persaingan.
Dalam praktik penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia,
larangan rule of reason selalu dipahami dari penggunaan frase “yang dapat
mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”
sebagaimana terdapat dalam:
a. Pasal 4 (oligopoli);
b. Pasal 9 (pembagian wilayah);
c. Pasal 11 (kartel produksi atau pemasaran);
d. Pasal 12 (trust);
5

Kaitan antara ilmu atau teori ekonomi dan hukum persaingan dapat dilihat dan dipelajari
salah satunya melalui buku Josef Drexl, Laurence Idot, dan Joel Moneger, Economic Theory
and Competition Law, 2009.

6

Kesesuaian konsep dan pengaturan hukum persaingan usaha antar negara akan menjadi
semakin penting sejalan dengan makin luasnya penerapan pasar bebas antar negara yang
mengharuskan adanya kondisi persaingan yang sehat yang didukung oleh hukum persaingan
yang harmonis antar yurisdiksi.

7

OECD. 2006. Glossary of Statistical Terms, https://stats.oecd.org/glossary/detail.
asp?ID=3305.
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Pasal 13 (oligopsoni);
Pasal 16 (perjanjian dengan pihak luar negeri);
Pasal 17 (praktik monopoli);
Pasal 18 (praktik monopsoni);
Pasal 19 (penguasaan pasar);
Pasal 20 (jual rugi);
Pasal 26 (jabatan rangkap); dan
Pasal 28 (merger).

Larangan rule of reason juga dapat dilihat dari ketentuan yang
menggunakan frase “yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan
usaha tidak sehat” sebagaimana terdapat dalam:
a. Pasal 7 (jual rugi);
b. Pasal 8 (penentuan harga jual kembali);
c. Pasal 14 (integrasi vertikal);
d. Pasal 21 (kecurangan biaya produksi);
e. Pasal 22 (persekongkolan tender);
f. Pasal 23 (persekongkolan terkait informasi rahasia); dan
g. Pasal 26 (jabatan rangkap).
Terdapat frase lain yang juga mengindikasikan penggunaan larangan
rule of reason, antara lain Pasal 24 (bersekongkol untuk menghambat
produksi dan/atau pemasaran) dan Pasal 25 (penyalahgunaan posisi
dominan).
Sedangkan larangan per se berlaku untuk Pasal 5 (penetapan harga).
Hal ini juga dinyatakan di dalam Pedoman Pasal 58 dan beberapa putusan
KPPU terkait dugaan pelanggaran Pasal 5 UU 5/1999.9 Untuk pasal-pasal
yang tidak memuat frase/elemen yang menandakan rule of reason, antara
lain Pasal 6 (diskriminasi harga), Pasal 15 (perjanjian tertutup), dan Pasal
27 (kepemilikan silang/cross ownership), seolah-oleh berlaku pendekatan
larangan per se.
Penulis berpendapat penentuan larangan rule of reason atau per se
yang hanya berpijak dari ada tidaknya frase “yang dapat mengakibatkan
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat” merupakan
hal yang kurang tepat. Karena dengan pendekatan tersebut, Pasal 15
(perjanjian tertutup) yang mengatur larangan pembatasan wilayah, alokasi
pasar, tying & bundling, terkesan menjadi larangan yang bersifat per se. Hal
ini tentunya tidak tepat karena perbuatan-perbuatan tersebut seharunya
dianalisis dalam konteks larangan rule of reason, yaitu tidak secara
otomatis perbuatan-perbuatan tersebut akan mengakibatkan dampak
anti persaingan. Hal sebaliknya dalam Pasal 22 (persekongkolan tender),
8

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

9

Antara lain, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2016.
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karena terdapat frase “yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan
usaha tidak sehat” maka larangan persekongkolan tender terkesan menjadi
bersifat rule of reason. Padahal sudah pasti bersekongkol dalam tender
mengakibatkan dampak anti persaingan.
Lebih jauh, definisi “praktek monopoli” dan “persaingan usaha tidak
sehat” dalam UU 5/1999 sangat membingungkan dan tidak aplikatif.
Apabila melihat frase “yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat” merupakan syarat adanya dampak anti
persaingan, seharusnya makna “praktek monopoli” dan “persaingan usaha
tidak sehat” dalam UU 5/1999 merujuk kepada suatu tes yang jelas dan
terukur. Sesuai dengan best practice, tes untuk dampak anti persaingan
pada umumnya adalah kenaikan harga yang tidak wajar atau kelangkaan
pasokan. Tes terhadap dampak anti persaingan yang tidak jelas dan tidak
terukur lagi-lagi memberi ketidakpastian bagi pelaku usaha ketika hendak
merumuskan dan menerapkan strategi bisnisnya karena akan selalu
dibayangi risiko pelanggaran UU 5/1999.
C.

Definisi Posisi Dominan yang Tidak Jelas

UU 5/1999 mendefinisikan posisi dominan di dalam Pasal 1 angka 4
sebagai berikut:
“Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai
pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa
pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi
di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan
kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan,
serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang
atau jasa tertentu.”
Lebih lanjut, Pasal 25 ayat (2) memberi parameter posisi dominan
adalah saat pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 50%
atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, atau dua
atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau
lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Terkait hal di atas, penulis memahami terdapat 2 definisi posisi
dominan yang penulis sebut sebagai: (a) definisi kuantitatif, yang
mendasarkan pada parameter yang lebih terukur yaitu persentase
pangsa pasar, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (2); dan (b)
definisi kualitatif, yang mendasarkan pada analisis lebih lanjut mengenai
kekuatan pasar (market power) pelaku usaha bersangkutan, sebagaimana
ditentukan dalam pasal 1 angka 4.
Dalam perspektif lain, Pasal 25 ayat (2) dapat juga dimaknai sebagai
interpretasi teknis dari Pasal 1 angka 4. Dengan demikian, definisi posisi
dominan tetap mengacu kepada Pasal 25 ayat (2). Atau, kemungkinan
lain, definisi Pasal 25 ayat (2) hanya terbatas untuk memaknai posisi
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dominan sebagai disebut dalam Pasal 25 ayat (1). Lalu bagaimana
dengan larangan-larangan lain yang secara best practices seharusnya
mensyaratkan adanya posisi dominan, apakah penentuan posisi dominan
akan merujuk pada Pasal 25 ayat (2), atau Pasal 1 angka 4?
Sebagai konsep yang paling dasar dalam hukum persaingan usaha,
UU 5/1999 bahkan tidak memberi kepastian mengenai konsep posisi
dominan. Tentunya ini berdampak pada rendahnya kepastian bagi pelaku
usaha.
Di sisi lain, sebagaimana telah disinggung dalam bagian sistematika,
UU 5/1999 memposisikan secara khusus posisi dominan di dalam Bab
V yang terdiri atas Pasal 25 (penyalahgunaan posisi dominan), Pasal 26
(jabatan rangkap), Pasal 27 (kepemilikan saham), Pasal 28 (merger), dan
Pasal 29 (notifikasi merger). Praktik terkait posisi dominan sebagaimana
diatur di dalam Bab V menurut hemat penulis belum tepat dan belum
sesuai dengan best practices. Sebagai contoh, berdasarkan best practices,
pengaturan merger control yang tercakup dalam Pasal 28 dan 29, berada di
luar ranah analisis penyalahgunaan posisi dominan. Demikian pun terdapat
beberapa perbuatan yang terkait erat dengan analisis penyalahgunaan
posisi dominan, seperti Pasal 8 (penetapan harga jual kembali) dan Pasal
19 huruf d (praktik diskriminasi), justru tidak termasuk dalam bab posisi
dominan. Dengan demikian, diperlukan reposisi dan rekategorisasi pasalpasal substantif/larangan dalam UU 5/1999 sehingga lebih sesuai dengan
best practices hukum persaingan usaha.
D.

Pasal dan Larangan yang Tidak Aplikatif

UU 5/1999 mengatur beberapa pasal yang memuat laranganlarangan yang diragukan efektivitasnya. Hal ini tercermin dari sangat
sedikitnya perkara-perkara persaingan usaha yang didasarkan atas
dugaan pelanggaran pasal-pasal tersebut. Pasal-pasal yang tidak efektif
tersebut antara lain adalah Pasal 6 (harga yang berbeda), Pasal 10 (boikot),
Pasal 12 (trust), Pasal 16 (perjanjian dengan pihak luar negeri) dan Pasal
24 (bersekongkol untuk menghambat produksi/pemasaran). Sepanjang
pengamatan penulis, beberapa pasal tersebut bahkan hingga saat ini
tidak pernah digunakan dalam perkara persaingan usaha. Hal ini sangat
mungkin dikarenakan rumusan dari pasal-pasal tersebut memang tidak
aplikatif dan perlu ditinjau ulang. Sementara itu preseden yang terbatas
atas pasal-pasal tersebut menyebabkan pelaku usaha menjadi lebih sulit
dalam memitigasi risiko pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut.
E.

Keberadaan Proses dan Sanksi Pidana Untuk Pelanggaran

UU 5/1999 memuat sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal
48 mengenai pidana pokok dan Pasal 49 mengenai pidana tambahan.
Pasal 48 ayat (1) dan (2) mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran
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hukum materiil dan ayat (3) mengatur sanksi pidana terhadap obstruction
of justice atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
Adanya sanksi pidana terhadap hukum materiil merupakan
kriminalisasi terhadap hukum persaingan usaha. Di berbagai yurisdiksi
lain dengan hukum persaingan usaha yang lebih tua, hanya perilaku kartel
yang menjadi subjek pidana. Pelanggaran terhadap larangan lain, misalnya
penyalahgunaan posisi dominan, pengendalian merger dan akusisi,
merupakan pelanggaran hukum administratif. Dengan kriminalisasi
terhadap semua bentuk pelanggaran dalam UU 5/1999, maka UU 5/1999
menjadi berlebihan dan kontraproduktif, sekalipun proses pidana yang
dimaksud dalam UU 5/1999 hanya muncul apabila memenuhi kondisikondisi tertentu, namun kondisi-kondisi tertentu tersebut juga banyak
tidak memberi kepastian sebagaimana diuraikan di bawah ini.
Terkait kapan dimulainya suatu proses pidana dan konsistensi
output proses pidana oleh penyidik dan administratif oleh KPPU. Untuk
tindak pidana obstruction of justice, Pasal 41 ayat (3) menentukan bahwa
KPPU akan menyerahkan kepada penyidik dalam hal pelaku usaha
menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan
dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses
penyelidikan dan/atau pemeriksaan. Penjelasan Pasal 41 ayat (3)
menentukan bahwa penyerahan kepada penyidik untuk dilakukan
penyidikan tidak hanya terkait dugaan obstruction of justice, tetapi juga
pokok perkara yang sedang diperiksa oleh KPPU. Dengan demikian,
proses pidana untuk perkara persaingan usaha yang sedang berlangsung
dan proses pidana untuk dugaan tindak pidana obstruction of justice akan
dimulai saat penyerahan oleh KPPU kepada penyidik tersebut. Karena
proses perkara administratif oleh KPPU akan dihentikan dan diserahkan
ke penyidik, maka tidak ada isu terkait konsistensi putusan/output proses.
Potensi permasalahan muncul dalam hal proses pidana terkait
dugaan pelanggaran hukum materiil. Permasalahan pertama adalah
ketidakjelasan kapan dimulainya proses pidana untuk dugaan pelanggaran
hukum materiil. Pasal 44 ayat (4) dan (5) UU 5/1999 pada pokoknya
mengatur bahwa apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan
perkara persaingan usaha yang telah berkekuatan hukum tetap, maka
KPPU akan menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik kepolisian
sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan
penyidikan. Dengan demikian, terdapat ketidakpastian apakah apakah
proses pidana terkait dugaan pelanggaran hukum materiil hanya dapat
dimulai berdasarkan kondisi yang dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (4)
dan (5) tersebut, atau penyidik dapat memulai sendiri penyidikan dugaan
pelanggaran hukum materiil tanpa adanya penyerahan bukti permulaan
oleh KPPU. Permasalahan kedua adalah potensi inkonsistensi output
proses pemeriksaan di KPPU dan proses pidana. Hakim pidana memiliki
wewenang untuk memeriksa kembali pokok perkara, dan kemudian
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terhadap pokok materi yang sama dapat dihasilkan amar putusan dan
saksi yang berbeda antara putusan KPPU dan putusan hakim pidana, hal
ini tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Menurut penulis sanksi pidana tidak diperlukan untuk pelanggaran
hukum persaingan usaha di Indonesia. Setidak-tidaknya perlu ditinjau dan
dikaji ulang upaya dekriminalisasi terhadap hukum persaingan usaha di
Indonesia.
F.

Keberadaan Sanksi Pembayaran Ganti Rugi

Salah satu wewenang KPPU terkait penjatuhan sanksi administratif
adalah penetapan pembayaran ganti rugi. Wewenang ini membuat
bias dimensi hukum publik dari UU 5/1999. Hukum Persaingan Usaha
mengatur norma-norma hukum publik di mana pelaku usaha (lembaga
privat) yang diduga melanggar hukum persaingan usaha akan diperiksa
dan ‘berhadapan’ dengan KPPU sebagai perwakilan negara. Oleh karena itu
KPPU berperan aktif menjaga kepentingan publik, dalam hal ini konsumen
atau pemasok. Terhadap pelanggaran yang dilakukan, pelaku usaha akan
mendapatkan sanksi administratif, yang salah satunya berupa denda.
Pembayaran denda tersebut pun disetor kepada negara.
Oleh karena itu penulis berpandangan ganti rugi yang merupakan
ciri dari hukum privat menjadi bagian dari sanksi ataupun wewenang
KPPU. Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan karena terdapat
pelanggaran Hukum Persaingan Usaha, maka pihak tersebut dapat
mengajukan gugatan ganti rugi kepada peradilan perdata, di luar proses
penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU.
II.

Kelemahan dari Segi Hukum Formil

Penulis perlu menegaskan bahwa hukum formil sama pentingnya
dengan hukum materiil. Hukum formil yang lemah mengakibatkan proses
penegakan Hukum Persaingan Usaha menjadi cacat sehingga pelaku
usaha merasa tidak mendapatkan keadilan di dalam proses tersebut.
Berikut ini beberapa kelemahan UU 5/1999 dari segi hukum formil
berdasarkan pandangan penulis.
A.

Penerapan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) yang Tidak Tepat

Hukum dan ekonomi adalah elemen kunci dalam penegakan hukum
persaingan usaha. Analisis ekonomi telah diakui dan digunakan secara
menyeluruh dalam pembuktian perkara-perkara persaingan usaha di
berbagai negara. Dalam perkara kartel, praktik kartel yang tertutup telah
menyulitkan otoritas persaingan usaha dalam membuktikan praktik
tersebut. Dalam hal ini, analisis dan bukti ekonomi seringkali mengambil
peran penting dalam pengungkapan praktik kartel. OECD telah mengakui
efektivitas pengungkapan kartel melalui penggunaan bukti ekonomi, dan
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bukti komunikasi, yang disebut dengan bukti tidak langsung (indirect
evidence).10
Penggunaan indirect evidence oleh KPPU dan adopsinya oleh
pengadilan telah dilakukan di dalam beberapa perkara persaingan usaha,
antara lain dalam Perkara Minyak Goreng11, Perkara Fuel Surcharge12,
Perkara Ban13, Perkara Bawang Putih14, Perkara Garuda Haji15, dan Perkara
Obat Antihipertensi16. Dalam perkara-perkara tersebut, mengemuka
perbedaan pendangan mengenai validitas, kekuatan pembuktian, konsep
dan posisi indirect evidence dalam perkara persaingan usaha.
UU 5/1999 menentukan alat bukti yang dikenal dalam perkara
persaingan usaha, sesuai dengan urutan kekuatan pembuktiannya, adalah
keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, dan
keterangan terlapor. Jenis dan urutan alat bukti tersebut serupa dengan
jenis dan alat bukti dalam hukum acara pidana (KUHAP).
Secara eksplisit UU 5/1999 tidak menyebutkan indirect evidence
sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian Hukum Persaingan Usaha.
Dengan demikian apakah tepat apabila indirect evidence dianggap sebagai
bagian dari alat bukti petunjuk? Tidak ada rujukan lebih jauh mengenai
hal ini yang dapat kita jadikan analisis, kecuali apabila kita merujuk pada
KUHAP dan teori-teori hukum pembuktian dalam hukum pidana.
KPPU telah mencoba mengatur lebih jauh mengenai indirect evidence
ini dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penangan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(‘Perkom 1/2019’). Dalam peraturan ini, petunjuk didefinisikan sebagai
sebagai “perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya,
baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan perjanjian dan/atau
kegiatan yang dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan menurut
ketentuan Undang-Undang, menandakan bahwa telah terjadi suatu perjanjian
dan/atau kegiatan yang dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan
10

OECD, Prosecuting Cartels without Direct Evidence (2006).

11

Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Pdt.Sus/2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat No. 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST jo. Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009.

12

Putusan Mahkamah Agung No. 613 K/Pdt.Sus/2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat No. 02/KPPU/2010/PN.Jkt.Pst jo. Putusan KPPU No. 25/KPPU-I/2009.

13

Putusan Mahkamah Agung No. 167 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017 jo. Putusan Mahkamah Agung
No. 221 k/Pdt.Sus-KPPU/2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 70/Pdt.G/
KPPU/2015/PN.Jkt.Pst jo. Putusan KPPU No. 08/KPPU-I/2014.

14

Putusan Mahkamah Agung No. 1495 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Utara No. 2/Pdt.Sus-KPPU/2015/PN.Jkt.Utr jo. Putusan KPPU No. 05/KPPU-I/2013.

15

Putusan Mahkamah Agung No. 09 PK/Pdt.Sus/2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 582
K/Pdt.Sus/2009 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 002/Pdt.P/KPPU/2008/
PN.JKT.BAR jo. Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2008.

16

Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Pdt.Sus/2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat No. 05/Pdt.KPPU/2010/PN.Jkt.Pst. jo. Putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2010.
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dan siapa pelakunya.”. Alat bukti petunjuk dapat berupa bukti ekonomi dan/
atau bukti komunikasi yang diyakini kebenarannya oleh Majelis Komisi.
Sebelumnya, pengaturan mengenai indirect evidence telah diperkenalkan
oleh KPPU di dalam Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) UU 5/1999 (‘Perkom 4/2011’). Baik
Perkom 1/2019 maupun Perkom 4/2011 menyinggung mengenai adanya
bukti ekonomi dan bukti komunikasi.
Penulis berpandangan indirect evidence yang diatur dalam Perkom
1/2019 terlalu luas, karena jika kita kembali kepada kajian OECD, indirect
evidence hanya berlaku untuk pembuktian kartel. Sedangkan Perkom
1/2019 juga menyebutkan indirect evidence termasuk berlaku untuk
kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan.
Selain itu, perlu penulis berpandangan bahwa alat bukti yang diatur
dalam UU 5/1999 perlu ditinjau ulang karena pembuktian secara pidana
belum tentu cocok untuk pembuktian dalam perkara hukum persaingan
usaha. Dalam konteks ini, pengaturan mengenai indirect evidence perlu
diadopsi namun perlu diatur secara lebih ketat dan lebih rinci. Hal ini guna
menghindari penggunaan indirect evidence yang sewenang-wenang dan
lemah sebagai dasar menyatakan suatu pelaku usaha bersalah melanggar
hukum persaingan usaha dan dikenai sanksi.
B.

KPPU Sebagai Lembaga Quasi-Yudisial

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016 (hal. 192)
menyatakan pada pokoknya bahwa KPPU adalah lembaga negara
bantu yang berada pada ranah eksekutif. Berikut kutipan pertimbangan
dimaksud:
“Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat
bahwa, dalam sistim ketatanegaraan Indonesia, KPPU adalah lembaga
independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah
serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden [vide Pasal 30
UU 5/1999], dengan kata lain KPPU merupakan lembaga negara bantu
(state auxiliary organ). Secara sederhana KPPU adalah lembaga negara
yang bersifat state auxiliary organ yang dibentuk diluar konstitusi dan
merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga
negara pokok. KPPU memiliki kewajiban membuat pertanggung-jawaban
kepada Presiden. Pemberian pertanggung-jawaban kepada Presiden juga
menggambarkan bahwa fungsi KPPU sebagai lembaga negara bantu
merupakan bagian dari lembaga negara utama di ranah eksekutif.
Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU 5/1999, KPPU dibentuk untuk
mengawasi pelaksanaan UU 5/1999. Selanjutnya Pasal 36 huruf I UU
5/1999 menyatakan bahwa KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi
berupa lembaga administratif kepada pelaku usaha yang melanggar
ketentuan UU 5/1999. Pengawasan dan penegakan sanksi merupakan
instrumen penegakan hukum administrasi negara. Dengan kata lain,
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KPPU merupakan institusi yang melakukan penegakan hukum dalam
hukum administrasi negara, dan oleh karenanya tugas serta wewenang
KPPU berada dalam wilayah hukum administrasi negara”.
Berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut KPPU
bukanlah lembaga yang mengemban tugas sebagai suatu lembaga
peradilan tingkat pertama. KPPU merupakan lembaga yang ditugaskan
untuk mengawasi pelaksanaan UU 5/1999, akan tetapi kedudukan KPPU
tetap bukan sebagai lembaga peradilan, melainkan sebagai lembaga
administratif dalam wilayah hukum administrasi negara. Pertimbangan ini
pada prinsipnya sejalan dengan pandangan Mahkamah Agung di dalam
Perkara Indomobil17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPPU bukan
lembaga peradilan.
Dengan demikian, proses penanganan perkara di KPPU yang saat
ini menyerupai bentuk persidangan, di mana komisioner KPPU berperan
sebagai hakim, serta investigator KPPU sebagai peyidik dan penuntut,
perlu ditinjau kembali. Proses persidangan yang sesungguhnya mengenai
perkara persaingan usaha harus tetap dilakukan di pengadilan karena
proses pemeriksaan di KPPU tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai
persidangan, melainkan pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga
administratif dalam ranah eksekutif.
Persidangan yang dilakukan di KPPU selama ini tidak memberikan
rasa keadilan bagi pelaku usaha karena sedari awal komisioner KPPU
akan sulit bersifat netral. Hakim di pengadilan akan dapat berlaku netral
sehingga pelaku usaha akan lebih mendapatkan rasa keadilan untuk
bersidang di pengadilan.
C.

Terbatasnya Hak-Hak Terlapor dan Terbatasnya Pengujian Secara
Menyeluruh Putusan KPPU

UU 5/1999 memberi kewenangan bagi KPPU untuk memeriksa,
menuntut sekaligus memutus perkara. Adanya multifungsi kewenangan
tersebut seharusnya diimbangi dengan jaminan hak-hak terlapor atau
pelaku usaha yang diperiksa, termasuk pelaku usaha yang mengajukan
keberatan terhadap putusan KPPU di pengadilan. UU 5/1999 belum
mengatur mengenai jaminan hak-hak terlapor seperti hak untuk diperiksa
secara adil, obyektif dan transparan. Terlapor juga belum diberikan
keleluasan untuk mengajukan bukti-bukti bukan hanya di tingkat KPPU
tetapi juga di tingkat Pengadilan.
Pengaturan hak-hak terlapor ini sangat penting demi menjamin
proses pemeriksaan yang adil dan transparan. Beberapa hak-hak terlapor
yang menjadi perdebatan dalam pemeriksaan di KPPU antara lain
tidak diberikannya akses ke BAP Penyelidikan, penentuan kerahasiaan
dokumen pemeriksaan menjadi diskresi mutlak majelis komisi, serta tidak
disampaikannya nama saksi dan/atau ahli yang diajukan oleh investigator.
17

Putusan Mahkamah Agung No. 03K/KPPU/2002.
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a.
b.
c.

Hak-hak terlapor yang penting dan perlu diatur antara lain adalah:
hak untuk menyampaikan tanggapan/pembelaan dalam setiap tahap
penyelidikan dan pemeriksaan;
hak untuk mendapatkan seluruh berkas perkara penyelidikan oleh
KPPU untuk keperluan pembelaan di tingkat pemeriksaan di KPPU
(access to justice);
hak untuk mengajukan bukti, saksi dan/atau ahli di tingkat Pengadilan
Negeri pada saat pengajuan keberatan terhadap Putusan KPPU.

Terbatasnya pengujian kembali secara menyeluruh suatu putusan
KPPU pada tingkat Pengadilan Negeri dikukuhkan dalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan
Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (‘Perma
3/2019’), khususnya Pasal 12 yang menyatakan bahwa “Pemeriksaan
Keberatan dilakukan hanya atas dasar salinan Putusan KPPU dan berkas
perkaranya.” Terhadap hal ini, penulis melihat kembali peran dan kedudukan
Pengadilan Negeri sebagai judex factie. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan
UU Nomor 49 Tahun 2009 (‘UU Peradilan Umum’) menentukan bahwa
Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
Sebagai judex factie, maka yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri
bukan hanya mengenai aspek hukum saja, melainkan juga mengenai fakta
atau bukti-buktinya secara menyeluruh. Dalam konteks inilah seharusnya
Pengadilan Negeri tidak terikat dengan bukti-bukti yang hanya ada dalam
berkas perkara KPPU, melainkan dapat menerima dan menggali buktibukti lain atau bukti baru yang diajukan para pihak, khususnya terlapor
yang mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU. Seandainya pun
Pengadilan Negeri dianggap sebagai tingkat banding dalam perkara
KPPU, faktanya dalam perkara perdata, Pengadilan Tinggi juga tetap
dapat menerima bukti-bukti baru yang diajukan para pihak sebelum
majelis hakim memutus perkara.
Pelaku usaha/terlapor perlu diberikan hak untuk mengajukan buktibukti baru/tambahan sesuai alat bukti yang diatur dalam Pasal 42 UU
5/1999 untuk mendukung dalil-dalil keberatannya terhadap putusan
KPPU. Adanya pembatasan tidak boleh mengajukan bukti baru/tambahan
di tingkat Pengadilan Negeri dirasakan kurang mencerminkan keadilan/
due process of law, apalagi dalam putusan KPPU seringkali terdapat hal
baru yang muncul yang belum pernah diperiksa atau dibahas dalam
persidangan di KPPU.
Hal-hal tersebut di atas menyebabkan pelaku usaha merasa proses
penegakan hukum persaingan usaha tidak adil dan merugikan kepentingan
pelaku usaha. Hukum acara formil ini perlu untuk ditinjau dan diperbaiki
untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian bagi pelaku usaha.
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Sejalan dengan putusan MK yang menetapkan KPPU sebgai
lembaga administratif, maka seluruh proses pemeriksaan di KPPU perlu
memperhatikan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (‘UU 30/2014’).
Selain itu, untuk menindaklanjuti putusan MK, bentuk putusan KPPU
dan upaya hukum yang dimungkinkan terhadap putusan KPPU pun perlu
dikaji ulang. Dalam pendapat penulis sendiri, sebagai suatu lembaga
administratif, maka KPPU mengeluarkan keputusan dan bukan putusan.
Terhadap keputusan KPPU, maka pelaku usaha berhak mengajukan
gugatan di pengadilan tata usaha negara. Dengan mengikuti pola ini,
maka hak-hak pelaku usaha dapat terjamin sesuai dengan UU 30/2014.
Selain itu proses beracara di PTUN pun sudah diatur secara rinci sehingga
tidak memerlukan lagi pengaturan khusus oleh Mahkamah Agung melalui
Perma.
D.

Ketidakjelasan Jenis dan Proses Pemeriksaan Perkara Persaingan
Usaha

Hukum acara perkara persaingan usaha saat ini berada dalam posisi
unik. Di satu sisi, alat bukti yang dikenal serta tahapan perkara (klarifikasi,
penyelidikan, pemberkasan/penuntutan) banyak mengikuti proses
pidana, namun di sisi lain, KPPU merupakan lembaga eksekutif yang
menegakkan hukum dalam wilayah hukum administrasi negara.18 Pelaku
usaha kemudian dapat mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU
ke Pengadilan Negeri. Pengajuan keberatan akan diregister dalam suatu
perkara perdata khusus, dan diperiksa menggunakan kaidah hukum acara
perdata, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap
Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (‘Perma 3/2019’). Oleh
karena itu, penegakan hukum persaingan usaha kemudian seolah-olah
mencampur hukum acara pidana, hukum administrasi negara, dan hukum
acara perdata.
Hal tersebut menyebabkan kebingungan dalam praktiknya. Meskipun
KPPU telah memiliki Perkom 1/2019 sebagai kaidah beracara di KPPU,
namun apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perkom 1/2019,
maka tidak jelas norma hukum acara mana yang akan berlaku. Contoh
lain terkait tingkat pembuktian (standard of proof). Tingkat pembuktian
dalam proses pidana secara umum akan lebih tinggi dibandingkan
pembuktian dalam proses perdata. Dalam sistem common law dikenal
beyond reasonable doubt untuk proses pidana dan balance of probabilities
untuk proses perdata. Perkom 1/2019 hanya menentukan bahwa majelis
komisi akan “memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang
18

Putusan Mahkamah Agung No. 03K/KPPU/2002..
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telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang yang
terungkap dalam persidangan”. Dengan demikian tidak jelas apakah hukum
acara persaingan usaha saat ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran
materiil atau kebenaran formil.
Terhadap hal ini diperlukan penegasan mengenai posisi hukum acara
perkara persaingan usaha dan apakah memang akan dibiarkan unik berdiri
sendiri terlepas dari sistem hukum lain (pidana, perdata, administratif)
atau mengadopsi hukum acara yang sudah ada. Terhadap hal ini penulis
melihat dengan mempertimbangkan putusan MK, maka baik hukum acara
baik di tingkat pemeriksaan KPPU dan peradilan seharusnya konsisten
menjadi bagian dari hukum administrasi pemerintahan. Dengan demikian
menghindarkan perdebatan-perdebatan di level teknis karena dapat
mengacu pada teori dan ketentuan yang sudah ada sehingga lebih
memberi kepastian bagi pelaku usaha.
E.

Tidak Adanya Ketentuan Daluarsa Perkara

Daluarsa atau lewat waktu (verjaring) merupakan konsep di dalam
hukum yang diartikan sebagai hilangnya hak untuk menuntut terhadap
seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, atau hak untuk
memperoleh hak milik atas suatu barang (acquisitive verjaring) maupun
hak untuk dibebaskan dari suatu perikatan/tuntutan (extinctive verjaring)
secara perdata. Tujuan utama daluarsa adalah pemberian kepastian
hukum.
Konteks yang sama perlu diterapkan dalam perkara persaingan usaha
sehingga pelaku usaha memiliki kepastian dalam hal sampai berapa lama
ke belakang hukum persaingan usaha dapat berlaku atas suatu peristiwa.
Tentunya sulit diterima logika seandainya kejahatan berat seperti
pembunuhan atau korupsi memiliki daluarsa namun hukum persaingan
usaha berlaku selama-lamanya di luar jenis pelanggaran berat seperti
pelanggaran HAM berat yang juga tidak mengenal daluarsa perkara.
Dalam hal ini para ahli hukum perlu mengkaji berapa lama daluarsa
yang tepat bagi hukum persaingan usaha atau apabila mengikuti
hukum pidana, daluarsa akan bergantung pada tingginya ancaman
pidana terhadap suatu perbuatan. Semakin tinggi ancaman pidana yang
dijatuhkan, daluarsa dapat berlaku semakin lama.
III. Kesimpulan dan saran
Terhadap hal-hal yang telah penulis uraikan dan bahas, penulis
menilai perlunya perbaikan UU 5/1999 adalah suatu keniscayaan guna
meminimalisir pertentangan antara tujuan mulia hukum persaingan
usaha dan keluhan dari pelaku usaha mengenai hukum persaingan usaha
dianggap sebagai penghambat investasi dan bisnis. Banyak hal yang tidak
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dapat diatur atau diselesaikan melaui peraturan teknis yang lebih rendah
karena acuannya berada di tingkat UU 5/1999. Beberapa hal berikut ini
perlu dipertimbangkan dalam perbaikan UU 5/1999.
Sistematika dan kategorisasi larangan yang sesuai dengan basis teori
hukum dan ekonomi persaingan usaha, serta best practice internasional.
a. Penentuan pendekatan larangan per se atau rule of reason yang sesuai dengan basis teori hukum dan ekonomi persaingan usaha.
b. Meninjau kembali konsep dan definisi “praktek monopoli” dan “persaingan usaha tidak sehat” serta memberikan tes untuk dampak anti
persaingan yang lebih spesifik dan terukur.
c. Meninjau kembali konsep dan definisi “posisi dominan” dan pasal-pasal yang mensyaratkan adanya posisi dominan untuk mengakibatkan pelanggaran.
d. Meninjau kembali konsep dan efektivitas pasal-pasal atau larangan-larangan dalam UU5/1999 yang tidak pernah atau sangat jarang
diterapkan dalam perkara persaingan usaha.
e. Dekriminalisasi hukum persaingan.
f.
Menghilangkan ganti rugi sebagai sanksi yang dapat dijatuhkan
KPPU.
g. Meninjau kembali jenis dan urutan alat bukti dalam hukum persaingan usaha dengan mempertimbangkan indirect evidence sebagai
salah satunya dengan disertai syarat yang penerapan yang rinci dan
ketat.
h. Penegasan peran KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha
yang bersifat administratif, beserta hukum acara administratif untuk
seluruh proses baik di KPPU maupun di peradilan.
i.
Menjamin hak-hak terlapor baik dalam proses di KPPU maupun
dalam pengujian keputusan KPPU di peradilan.
j.
Pengaturan mengenai daluarsa perkara demi menjamin kepastian
hukum bagi pelaku usaha.
Dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan UU 5/1999 sebagaimana
dikemukakan di atas, penulis optimis hukum persaingan usaha di Indonesia
dapat mencapai tujuan yang dicita-citakannya dengan dukungan penuh
dari pelaku usaha.
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2.1
Demokrasi Ekonomi
Dalam Konstitusi dan
Sejarah
Dr. Guntur S. Saragih1

Dalam tata urutan perundang-undangan berdasarkan UU No.10
Tahun 2004, konstitusi merupakan posisi tertinggi, di Indonesia hal
tersebut adalah UUD 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat
kali. Hal yang menarik adalah istilah demokrasi ekonomi baru ada setelah
amandemen UUD 1945. Artinya, pada saat founding father merumuskan
UUD 1945 pada tahun 1945, istilah demokrasi ekonomi tidak dinyatakan.
Padahal, dalam berbagai tulisan, tokoh bangsa seperti Muhammad Hatta
sangat sering menyebut istilah demokrasi ekonomi.
Istilah demokrasi dimasukkan dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945
pada saat amandemen UUD 1945 yang keempat yang berlangsung
pada 1-11 Agustus 2002. Adapun isinya Pasal 33 ayat (4) tersebut
adalah “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”.
Meskipun istilah demokrasi ekonomi tidak tertuang dalam konstitusi
sebelum tahun 2002, namun istilah ini ada dalam produk hukum yang
lebih rendah, yaitu dalam TAP MPR maupun TAP MPRS, baik di masa orde
baru maupun dimasa reformasi.
Pasal 6 TAP MPRS NO XXXIII Tahun 1966 tentang Pembaharuan
Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
dinyatakan:
Demokrasi Ekonomi Memiliki tjiri-tjiri positif, jakni:
a.
b.

perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan
dan karenanja tidak mengenal struktur pertentangan kelas;
sumber-sumber kekajaan negara dan keuangan negara digunakan
dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakjat, sedang

1

Penulis adalah Komisioner KPPU untuk periode 2018-2023 serta Wakil Ketua KPPU untuk
periode 2020-2023
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c.
d.
e.
f.
g.

pengawasan dari penggunaan ada pada lembaga-lembaga perwakilan
rakjat pula
tjabang-tjabang produksi jang penting bagi negara dan jang menguasai
hadjat hidup rakjat banjak dikuasai oleh negara;
kepada warga-negara diberi kebebasan dalam memilih perkerdjaan dan
diberi hak akan pekerdjaan serta penghidupan jang lajak;
Hak-milik perorangan diakui dan dimanfaatkan guna kesedjahteraan
masjarakat, dan karenanja tidak boleh didjadikan alat untuk
mengeksploitasikan sesama manusia;
Potensi, inisiatif dan daja kreasi setiap warga-negara dapat
diperkembangkan sepenuhnja dalam batas-batas jang tidak merugikan
kepentingan umum;
Fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak memperoleh djaminan
sosial

Lebih lanjut TAP MPRS NO XXXIII Tahun 1966 menjelaskan ciri-ciri
yang bukan demokrasi ekonomi, yakni dalam pasal 7 dinyatakan sebagai
berikut.
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 dajakreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara
c. monopoli jang merugikan masjarakat.
Istilah Demokrasi Ekonomi kembali muncul setelah 32 tahun. MPR
mengeluarkan produk hukum yang menyebut istilah demokrasi ekonomi,
yakni TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Politik
Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Ada dua pasal yakni pasal 2
dan pasal 3. Isinya sebagai berikut.
Pasal 2 menyatakan
“ 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.”
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Pasal 3 menyatakan
“ 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.”.
1.

Memahami Demokrasi Ekonomi Dalam Esensi Bernegara

Kenyataan bahwa istilah demokrasi ekonomi tidak ada dinyatakan
dalam Konstitusi saat negara kita dirikan memiliki arti yang cukup
mendalam. Tentunya hal ini bukanlah suatu kealfaan, melainkan ada
maksud yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan Pemikir Ekonomi
sekelas Muhammad Hatta dan Sutan Syahrir, istilah demokrasi kita kenal
setelah ada TAP MPRS No. XXXIII Tahun 1966, periode saat orde baru
mulai berkuasa. Meskipun tidak secara Eksplist ada dalam UUD 1945
sebelum amandemen, ruh demokrasi ekonomi ada dalam konstitusi.
Penulis berpendapat, perwujudan demokrasi ekonomi dalam konstitusi
tidak terbatas hanya dalam pasal 33, melainkan juga ada di pasal 1 dan
pasal 27.
Memahami esensi pemikiran ekonomi pendiri negara tidak terlepas
dari peristiwa sebelumnya yang dialami oleh negara tercinta. Indonesia
lahir setelah melewati proses penderitaan secara ekonomi dari pengalaman
dijajah oleh negara imperialis. Rasa penderitaan itu muncul dalam
pembukaan UUD 1945. Alinea pertama dan kedua berikut menjelaskan
bagaimana rasa syukur karena telah berhasil melewati penderitaan dari
penjajahan.
"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan
oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena
tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."
"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah
kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan
rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara
Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas dasar itu, praktik penjajahan ekonomi merupakan hal yang harus
ditanggalkan. Menurut Penulis, salah satu praktik yang menyakitkan yang
dirasakan oleh bangsa Indonesia adalah praktik monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat. Hal ini yang membuat, rakyat Indonesia tidak mampu
berdaulat untuk menentukan kehidupannya sendiri, untuk menjalankan
kehidupan ekonomi dengan bebas menjadi pelaku usaha, bebas untuk
menentukan apa yang ia tanam, apa yang ia beli.
Esensi Demokrasi Ekonomi dapat kita rasakan dalam satu kesatuan
norma yang dituliskan oleh pendiri negara. Memahami demokrasi
ekonomi dapat dilihat dari runtutan pasal dalam UUD 1945 . Pasal 1 ayat 2
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menyatakan “bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Kedaulatan juga
melingkupi hak-hak untuk kesempatan berusaha dan segala upaya warga
negara untuk memajukan usahanya. Pengalaman di masa lalu, di mana
pemerintah kolonialis membiarkan bahkan mendukung perilaku pelaku
usaha yang dominan mengontrol usaha rakyat, memaksa rakyat menanam
tanaman komoditas yang bukan didasari kepentingannya merupakan hal
yang menjadi pembelajaran yang sangat besar bagi kehidupan pasca
merdeka.
Karenanya, dalam pasal 27 konstitusi termuat substansi hak
warga negara yakni hak berekonomi. Dalam pasal 27 dinyatakan “Tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.” Pasal ini menjelaskan bagaimana esensi negara
yang sudah merdeka dibandingkan saat masih dijajah. Pekerjaan yang
dimaksud bukanlah soal menjadi pegawai, melainkan juga meliputi
menjadi pelaku usaha. Layak bagi kemanusiaan bukanlah sematamata besaran penghasilan, melainkan esensi dari kemanusiaan adalah
kebebasan. Realitas konsepsi model hubungan kerja Patron-klien, di
mana hubungan dilakukan bukan dalam kesetaraan, melainkan antara
yang berstatus tinggi dengan yang rendah. Hal ini memberikan peluang
besar terjadinya penghidupan yang tidak layak.
Sejarah kelam kebijakan tanam paksa (Cultuurstelsel) di era
kolonialisme sangatlah tertanam tidak saja saat konstitusi disusun, bahkan
sampai hari ini. Warga negara dalam perannya sebagai pelaku usaha
tidak memiliki kedaulatan dalam menentukan bentuk usaha (menanam
jenis tanaman yang ia inginkan). Penguasalah yang menentukan tanaman
yang paling menguntungkan penguasa, yakni komoditas yang untuk
diekspor. Tentunya, hal ini dilakukan oleh penguasa kolonialis sebagai
pengkondisian dari pelaku usaha besar yang mampu mendikte penguasa.
2.

Memahami Pasal 33 dan Demokrasi Ekonomi

Esensi Demokrasi Ekonomi dalam konstitusi termuat dalam pasal
33. Meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit. Pasal 33 merupakan
modal untuk negara dapat mewujudkan Demokrasi Ekonomi. Dalam ayat
1 dinyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan.” Asas kekeluargaan sangat kental bernuansa
kolektifisme (kebersamaan). Bahwa makna dari “usaha bersama
berdasar asas kekeluargaan” tidak hanya berlaku untuk koperasi, tetapi
dimaksudkan pula untuk seluruh bangunan sistem perekonomian
nasional Safa’at (2013) dalam Putusan MK no 28/PUU-XI/2013 hal 69.
Kekeluargaan harus dipandang sebagai satu nilai-nilai yang dianut dalam
kehidupan berusaha. Kekeluargaan bukan hanya karena bentuk badan
hukumnya adalah koperasi, kekeluargaan ada dalam sikap setiap pelaku
usaha dalam menjalankan usahanya, dalam melayani konsumennya dan
juga dalam menghadapi persaingan.
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Sri Edi Swasono (2020) menjelaskan usaha bersama berdasarkan
asas kekeluargaan. Menurut beliau “usaha bersama” dan “asas
kekeluargaan” adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu sama
lain, merupakan satu paket sistem ekonomi untuk merubah ekonomi
kolonial menjadi ekonomi nasional, di mana “partisipasi” dalam kehidupan
ekonomi harus pula disertai dengan “emansipasi”. Kebersamaan menjadi
dasar bagi partisipasi dan asas kekeluargaan menjadi dasar bagi
emansipasi. Jadi asas kekeluargaan yang brotherhood ini bukanlah asas
keluarga atau asas kekerabatan (bukan family system atau kinship) yang
nepotistik. Kebersamaan dan kekeluargaan adalah asas ekonomi kolektif
(cooperativism) yang dianut Indonesia Merdeka, sebagai lawan dari
asas individualisme yang menjadi dasar sistem ekonomi kolonial yang
dipelihara oleh Wetboek van Koophandel (KUHD).
Penulis menganggap kekeliruan dalam hal menempatkan kooperatif
sebagai lawan kata persaingan. Karenanya, keduanya dihadapkan dalam
pilihan. Adopsi kata persaingan di Indonesia dalam UU disebut menjadi
istilah persaingan yang sehat sebenarnya memberikan rasa makna yang
lebih kecil dibandingkan jika kita menilik arti istilah dalam bahasa Inggris,
yakni “Fair Competition”. Kata Fair yang dapat diartikan sebagai “adil”
merupakan kata yang menjadi penuh makna dalam sikap kenegaraan.
Dalam Pembukaan UUD 1945 kata Adil merupakan jantung dari pernyataan
kemerdekaan. Dalam UUD 1945 kata Adil selalu menyertai kata makmur.
Bahkan, kata adil didepan kata makmur.
Doktrin persaingan pada dasarnya perwujudan keadilan. Oleh karena
itu, persaingan yang adil seyogyanya tidak ditempatkan sebagai kesatu
padanan dengan Kapitalisme. Persaingan pada dasarnya mengontrol
agar pemilik Kapital tidak menjadi besar tak terkendali. Persaingan pada
dasarnya memberikan ruang bagi yang kecil dalam hal kapasitas dan
sumber daya dapat tetap eksis berhadapan dengan pelaku usaha yang
besar.
Padahal, dalam satu kehidupan hidup bersama di dalamnya ada
persaingan, ada persekutuan, ada penyatuan (kolaborasi). Demikian,
persaingan dalam hidup adalah realita. Setiap warga negara dalam
perannya sebagai pelaku usaha berhak untuk eksis dan meningkatkan
kualitas penghidupannya melalui kegiatan usaha. Era pahit kolonialisme,
di mana kedaulatan warga negara untuk menentukan sendiri jenis
usahanya merupakan dasar bagi adanya kehidupan persaingan, yaitu
kebebasan menentukan bagaimana ia berusaha.
Lantas, sebagai sebuah realitas hidup bersama. Maka pilihan warga
negara untuk bersaing atau bersekutu atau bersatu (kolaborasi) harus
memiliki tempatnya masing-masing. Esensi dari kehidupan pahit di mana
yang kuat tidak menindas yang lemah merupakan hal yang utama, bukan
pada isu kooperatif dan kompetisi. Karenanya, dalam bersaing pelaku
usaha dilarang untuk menindas atau menihilkan pihak pelaku usaha lain.
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Dalam melakukan persekutuan, tidak boleh menciptakan ketidakadilan
bagi pelaku usaha lain. Penyatuan (kolaborasi) yang saat ini dikenal
dengan merger/akuisisi tidak boleh memberikan ruang untuk melakukan
tindakan yang tidak adil baik kepada pelaku usaha maupun konsumen.
Demokrasi Ekonomi bertitik tolak pada penciptaan distribusi
kesempatan berekonomi. Kesempatan warga negara dapat bersifat
pasif maupun aktif. Dalam hal aktif, setiap warga negara berhak untuk
berupaya sedemikian rupa untuk mendapatkan kesempatan ekonomi.
Persaingan itu pada hakekatnya memberikan ruang seluas-luasnya untuk
berbagai pihak berpartisipasi. Karenanya, tidak boleh ada sesorang atau
pelaku usaha membuat hambatan masuk ke pasar. Dalam pasal 1 ayat
2 dinyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar.” Karena kedaulatan ada ditangan rakyat
dan dilaksanakan menurut UUD, maka negara sekalipun tidak dapat
membatasi tanpa melalui norma dalam UUD.
Dalam ayat 2 dinyatakan “Cabang-cabang produksi yang penting
bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai
oleh negara”. Dalam bukunya, yang berjudul Bung Hatta Menjawab tahun
1979. Dinyatakan “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.”
Berdasarkan hasil penelusuran demokrasi ekonomi dalam tinjauan
konstitusi dan sejarah. Jelaslah bahwa demokrasi ekonomi yang Penulis
tangkap adalah pemberian kedaulatan dan kesamaan kepada rakyat.
Demokrasi ekonomi tidak menempatkan pemerintah ataupun negara
diatas rakyat. Demokrasi ekonomi membuka ruang yang seluas-luasnya
agar rakyat dapat leluasa menjalankan kehidupan ekonomi melalui
berusaha. Kesempatan yang seluas-luasnya dapat diwujudkan dengan
tanpa ada pembatasan oleh negara ataupun pembatasan dari pelaku
usaha lain.
Dalam praktik kehidupan pembatasan oleh negara dapat dilakukan
atas nama entitas usaha negara seperti BUMN. Pendiri negara merasakan
betul, bagaimana penjajahan dilakukan oleh Belanda, melalui entitas
pelaku usaha yang berkomplot dengan penguasa. Kekuatan modal dan
posisi dominan di pasar pelaku usaha tertentu menjadikan penderitaan
yang dialami oleh bangsa Indonesia, salah satunya dilakukan entitas
usaha yang dikenal dengan VOC.
Penulis berupaya mendudukkan arti Penguasaan oleh negara dalam
kondisi kekinian. Karenanya, pengertian dari produk regulasi Penulis ambil
dari Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003, tanggal 21 Desember 2004
mengenai pengujian UU Migas. Dalam putusannya dinyatakan
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“...penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengertian
yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi
hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi
hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang
dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun
ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu,
rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang
kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin
“dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.
Penulis berpendapat bahwa memahami “dikuasai oleh negara” tidak
dalam ranah kekuasaan seperti kewenangan untuk mengatur. Melainkan
dikuasai oleh negara” haruslah diartikan dari pemahaman kedaulatan
rakyat. Menurut Mahkamah, Pasal 33 UUD 1945, menghendaki bahwa
penguasaan negara itu harus berdampak pada sebesar-besar bagi
kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, “pengertian dikuasai oleh negara”
tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk “sebesar-besar kemakmuran
rakyat” yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD 1945.
Dalam putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010, tanggal 16 Juni
2011, Mahkamah mempertimbangkan bahwa, “...dengan adanya anak
kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” maka
sebesar-besar kemakmuran rakyat itulah yang menjadi ukuran bagi negara
dalam menentukan tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan
atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya...” (vide
paragraf [3.15.4] hal. 158 putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010)
Substansi di ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pernyataan ini semakin
menegaskan esensi demokrasi ekonomi. Ayat ini menjelaskan bahwa
pada akhirnya segala hal yang penting dikembalikan kepada kepentingan
rakyat, bukan pemerintah.
Istilah bumi dan air merupakan wujud dari faktor produksi yang sentral.
Karenanya, ia hanya dikuasasi oleh negara. Bumi, Air dan kekayaan alam
dapat ditempatkan sebagai faktor input yang strategis. Karenanya, hal ini
tidak boleh dimonopoli oleh orang perorang. Arti dikuasai di sini adalah
pihak yang dapat memindahkan, membagi bahkan menghentikan Faktor
strategis atas dasar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. negara
lah yang menguasai secara permanen, pelaku usaha yang mendapatkan
kesempatan peluang ekonomi dari penggunaan input produksi pada
dasarnya hanya lah pihak yang dititipkan oleh negara.
Berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada pihak yang dapat
memonopoli, tidak ada pihak yang mengklaim pengguna sumber daya
secara permanen. Semua pihak yang dititipkan oleh negara pada dasarnya
harus bersaing. Bersaing untuk mampu memberikan kemakmuran yang
sebesar-besarnya untuk rakyat. negara lah yang menjadi juri untuk
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memberikan kepada siapa pihak yang dianggapnya menang dalam
persaingan.
Pengakuan Demokrasi Ekonomi ada dalam ayat 4. Sebagai ayat
yang ada dari hasil amandemenlah yang menyebutkan secara eksplisit
istilah demokrasi ekonomi. Isi nya sebagai berikut: “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”.
Meskipun dalam penyusunan ayat keempat pasal 33 UUD 1945
diwarnai perdebatan yang sengit, namun sebagai warga negara kita harus
mengakui norma yang telah disahkan oleh MPR RI. Tidak termasuknya
kata kekeluargaan dalam prinsip, Penulis anggap sebagai penempatan
kata tersebut menjadi lebih tinggi. Sehingga, prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian merupakan
ciri-ciri kekeluargaan.
Demokrasi ekonomi diwujudkan dengan menghadirkan realitas hidup
bersama, yaitu persaingan, persekutuan dan penyatuan (kolaborasi).
Prinsip kebersamaan ditempatkan dalam dasar demokrasi ekonomi,
sehingga kebersamaan dalam wujud penyatuan seperti merger/akuisisi,
aliansi, ataupun aksi bersama tanpa didasari ikatan legal dilakukan dalam
dasar untuk Demokrasi Ekonomi. Kebersamaan harus ditempatkan dalam
pemberian ruang bagi pihak yang lain untuk tetap eksis. Kebersamaan
bukan dalam tujuan untuk membatasi, bahkan mengeluarkan pelaku
usaha tertentu dalam pasar. Yang berkuasa untuk mengeluarkan pelaku
usaha atau membatasi bukanlah pelaku usaha yang banyak karena ia
mengklaim bersama. Yang berhak menentukan adalah rakyat.
Dalam ayat empat dituliskan efisiensi berkeadilan. Dalam salah satu
perspektif setiap pelaku usaha ditekankan memberikan kemakmuran yang
sebesar-besarnya bagi konsumen dengan penciptaan barang dan jasa
yang efisien. Namun, hal ini tidak lantas memberikan ruang untuk pelaku
usaha melakukan ketidakadilan bagi pelaku usaha lain. Kesempatan
untuk menjadi yang paling efisien tidak serta merta menihilkan eksistensi
kesempatan bagi pelaku usaha lain.
Terakhir, di ayat 5 pasal 33 dinyatakan “Ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang)”. Hal ini
Menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi negara kita tercinta untuk melahirkan
UU seperti yang diamanahkan dalam UUD 1945. Perlu jiwa besar untuk
setiap pihak mau duduk bersama merumuskan UU yang menjadi ketentuan
lebih lanjut dari pasal 33. Tentunya konsepsi Demokrasi Ekonomi
berkembang, setiap pihak membutuhkan kejelasan dan kepastian hukum.
Semoga dalam waktu mendatang, UU tersebut dapat diwujudkan, karena
ia menjadi prioritas dalam hal kepentingan dan karena ia menjadi perintah
dari konstitusi.
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3.

Demokrasi Ekonomi Dalam Undang-Undang

Demokrasi Ekonomi tidak banyak disinggung dalam berbagai
diskursus baik dalam literatur maupun dalam regulasi. Istilah ini relatif
tertinggal dibandingkan dengan istilah demokrasi politik dan demokrasi
hukum. Jika kita menilik semangat reformasi, maka lembaga baru sebagai
hasil reformasi dapat dilihat dari lahirnya lembaga baru. Lembaga baru
dalam kaitan semangat reformasi dalam tinjauan demokrasi hukum antara
lain: Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, KPK. Dalam hal perwujudan
demokrasi politik dibentuklah lembaga antara lain KPU dan DPD. Dalam
perwujudan demokrasi ekonomi, maka KPPU merupakan salah satu
lembaga yang mengemban amanah terkait dengan demokrasi ekonomi.
Kaitan KPPU dengan demokrasi ekonomi tercantum dalam Pasal
2 yang isinya sebagai berikut ”Pelaku usaha di Indonesia dalam
menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan
kepentingan umum.”. Berrdasarkan catatan Penulis, UU yang menuliskan
istilah demokrasi ekonomi ada dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian, UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik
negara, UU no. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
Substansi UU No. 5 Tahun 1999 sebagai perwujudan demokrasi
ekonomi sangat terlihat jika kita bandingkan dengan tujuan UU persaingan
antar negara. UU No. 5 Tahun 1999 memuat tujuan yang lebih kompleks,
tidak bertumpu pada penciptaan efisiensi semata seperti yang ada dalam
negara lain. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam table berikut:
Tabel 1 - Tujuan Persaingan di Negara Asean
No

Negara

Tujuan

1

Jepang

Free and fair competition
Entrepreneurship
Employment and national income
Democracy and development
Consumer welfare

2

Korea

Entrepreneurship
Consumer Protection
Balanced Development
Free and Fair Competition
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3

Malaysia

Economic development
Process of Competition
Consumer welfare
Efficiency

4

Singapura

Efficiency
Competitivness of Economy

5

Thailand

Free and fair competition

6

Vietnam

Management over competition
Consumer Protection
Trade Remedies against imports

Sumber : Lee (2015) halaman 5-6
UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, istilah demokrasi ekonomi
ada dalam bagian hal yang menimbang, dituliskan “bahwa Badan Usaha
Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam
perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;”. Selain itu
Bagian Umum poin kesatu, dinyatakan “ bahwa Badan Usaha Milik Negara
merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian
nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam poin kedua bagian
umum dinyatakan.
“ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar
modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan
salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di
samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan
usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling
mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.”
Dalam Bagian Umum UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas
dinyatakan “Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan
berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di bagian
menimbang dinyatakan
“bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu
didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat”
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Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pasal 4 ayat d,
dituliskan “ Fungsi dan Peran koperasi adalah berusaha untuk mewujudkan
dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.”
Meskipun, seperti yang sudah umum diketahui UU No. 25 Tahun 1992
berlaku kembali pasca UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
dibatalkan oleh MK. Dalam UU tersebut, istilah demokrasi Ekonomi
telah berganti. Pasal 4 menyatakan “Koperasi bertujuan meningkatkan
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan
perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.”
UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM merupakan UU yang paling
banyak menuliskan istilah demokrasi ekonomi, yakni sebanyak enam
kali. Dalam bagian menimbang disebutkan bahwa masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan
perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi; dalam pasal 2
dinyatakan salah satu asas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah
demokrasi ekonomi. Dalam Pasal 3 dituliskan “Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya
dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan
demokrasi ekonomi yang berkeadilan.”
4.

Mewujudkan Demokrasi Ekonomi melalui Hukum Persaingan

Meski tidak menyebutkan secara langung kata persaingan, namun
salah satu substansi persaingan usaha, yang dianggap sebagai indikasi
adalah monopoli. Istilah ini dengan gambling disebut dalam dengan istilah
persaingan usaha dan demokrasi ekonomi dipersinggungkan oleh TAP
MPRS NO XXXIII Tahun 1966. Dalam pasal 7 poin ketiga, yaitu ciri-ciri yang
bukan demokrasi ekonomi yakni “monopoli jang merugikan masjarakat.”
Hal ini tentu membuktikan bahwa semangat persaingan usaha sudah
begitu lama ada dalam sejarah kehidupan negara Indonesia.
Sebagai aturan yang lebih rendah, maka regulasi UU dan yang lebih
rendah dituntut untuk hadir sebagai satu rangkaian sistem hukum.
Meskipun bukan satu-satunya upaya, namun hukum memiliki posisi
strategis untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Pendekatan
etik dan moral memang merupakan faktor kunci, namun jika kualitas
hidup masyarakat masih rendah, maka hukum dapat menjadi upaya
penguat terwujudnya apa yang diinginkan. Moral kekuasaan tidak boleh
hanya diserahkan pada niat, ataupun sifat-sifat pribadi seseorang yang
sedang memegangnya. Kekuasaan tetaplah harus diatur dan dibatasi
(Asshiddiqie:2005). Khusus dalam bidang bisnis, niat baik untuk
berkontribusi melalui hasrat untuk menguasai pasar, tidak dapat menjadi
alasan untuk menyerahkan sepenuhnya pada moralitas individu, namun
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harus disertai dengan perangkat sistem hukum yang dapat menciptakan
check and balance.
Lahirnya hukum persaingan usaha tidak terlepas dari berkembangnya
kehidupan. Perkembangan aktifitas usaha membuat semakin kompleks
persoalan. Dahulu, hukum mengatur urusan negara dengan warganya dan
urusan warga dengan sesama warga. Dalam perkembangannya, entitas
pelaku usaha menjadi satu anggota semesta yang memiliki eksistensi
dan arti penting.
Hubungan antar entitas pelaku usaha menjadi berpotensi semakin
buruk, jika tidak ada yang mengatur, begitu juga dengan hubungan pelaku
usaha dengan masyarakat dapat terjadi eksploitasi jika tidak atur batasan
apa yang boleh dan tidak boleh untuk pelaku usaha. Oleh karena itu aturan
dalam persaingan usaha dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu melindungi
pelaku usaha dan melindungi konsumen. Meskipun di Indonesia, lembaga
pengawas persaingan tidak dinamakan sebagai lembaga perlindungan
konsumen, seperti diberbagai negara seperti Australia dan Malaysia,
namun norma menyebutkan perlindungan konsumen.
Penyebutan perlindungan konsumen ada dalam bagian penjelasan
UU No. 5 Tahun 1999, yakni berbunyi.
“Undang-undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan
kepentingan umum dengan tujuan untuk: menjaga kepentingan umum
dan melindungi konsumen."
Substansi dalam norma persaingan usaha dalam UU 5 1999 merupakan
pengejewantahan upaya penciptaan demokrasi ekonomi. Dalam pasal
2 disebutkan “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan
usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan
keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan
umum.”. Berdasarkan hal ini, tanggung jawab pelaku usaha bukan serta
merta hanya menjadi yang kompetitif, namun juga memperhatikan upaya
untuk menciptakan demokrasi ekonomi. Hal ini menarik, karena dalam
UU ini, negara membebankan tugas negara kepada pelaku usaha, yaitu
memperhatikan kepentingan umum.
5.

Hukum Persaingan Usaha Sebagai Implementasi Perwujudan Usaha
Bersama atas Azas Kekeluargaan

Berdasarkan uraian di atas, Penulis mengambil kesimpulan
bahwa perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama dengan
asas kekeluargaan memiliki makna yang jauh lebih luas dari sekedar
menghadirkan eksistensi sama-sama berusaha dan sama-sama
berkeluarga. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan
asas kekeluargaan meliputi aspek yang lebih luas, yaitu dalam kesamaan
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berusaha ada asas kekeluargaan, yaitu dalam berkeluarga beban satu
sama lain tidak dihitung sama, tanggung jawab antara yang satu dengan
yang lain tidak dapat disamaratakan.
Dalam keluarga, anggota keluarga yang lebih kuat ekonominya
diberikan tanggung jawab yang lebih, dalam keluarga anggota keluarga
yang lebih lemah ekonominya dapat dikecualikan. Anggota keluarga yang
lebih kuat harus mempertanggungjawabkan kekuatannya untuk tidak
menyalahgunakan. Sebagai satu kesatuan usaha bersama dalam asas
kekeluargaan, satu sama lainnya mungkin saja berbeda peran. Ada yang
bagian memproduksi atau ada yang bagian mengkonsumsi. Karenanya,
ketika yang kuat berhadapan dengan yang lemah, maka ia tidak serta merta
melakukan tindakan sesuai maunya, meskipun itu tidak dipermasalahkan
dalam aturan yang umum.
Kontrol terhadap yang kuat tidak ada dalam hukum pidana dan
perdata. Seseorang yang membeli seluruh barang yang ada, agar orang lain
tidak dapat membeli tidak dapat dikenakan dalam hukum pidana perdata.
Persekongkolan antara beberapa anggota keluarga agar kelompoknya
yang memenangkan hati orang tuanya dibandingkan anggota keluarga
yang lain juga tidak ada dalam ranah hukum pidana dan perdata.
Karenanya, dalam konteks hubungan perekonomian dalam kehidupan
bersama harus dalam asas kekeluargaan. Kehidupan kekeluargaan tidak
diatur dalam pidana dan perdata. Namun, gerak gerik kepantasan dalam
usaha bersama itu harus berlandaskan dalam asas kekeluargaan.
Pemenang pasar atau pihak yang memiliki kekuatan di pasar tidak
akan dikenakan sanksi dalam pidana dan perdata jika ia menggunakan
kekuataannya itu untuk menghalangi perekonomian pelaku usaha lain
dalam satu kehidupan bersama. Namun, asas kekeluargaan dapat
menghakimi hal tersebut dianggap tidak layak. Dan semangat itulah
banyak menginspirasi dalam hukum persaingan usaha.
Menurut pandangan Penulis, tindakan kartel (khususnya untuk
harddore cartel) bukanlah ranah pidana. Karena sebagai pelaku usaha
bersama menentukan harga, area dan jumlah produksi dianggap sebagai
manifestasi usaha manusia dalam memaksimumkan utilitas yang ia
miliki. Hal tersebut bukanlah berasaskan kekeluargaan, dan juga bukan
yang dapat diterima dalam hukum persaingan. Pelaku usaha yang kuat
menentukan harga semaunya bukanlah ranah pidana, namun orang
yang kuat dianggap tidak sesuai dengan asas kekeluargaan, karena ia
bertindak bukan sebagai satu anggota keluarga. Karena keluarga tidak
mengeksploitasi sesama keluarga, ketika dalam situasi ia dapat mendikte.
Kembali lagi, substansi sifat kekeluargaan ini juga ada dalam hukum
persaingan.
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6.

Norma Pasal UUD No. 5 Tahun 1999 dan Esensi Usaha Bersama
dalam Azas kekeluargaan.

Norma dalam UU No. 5 Tahun 1999 sangat banyak mengatur tentang
tanggung jawab si besar. Menjadi besar dan memiliki posisi dominan
tidaklah menjadi sesuatu yang bebas. Dalam beberapa pasal dalam UU
5 1999 disebutkan jika pelaku usaha memiliki pangsa pasar. Karenanya,
dalam beberapa norma disebutkan persyaratan berlaku dengan ketentuan
sebagai berikut:
“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama
…….sebagaimana dimaksud dalam ayat …… 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.”
Ketentuan tersebut ada dalam aturan oligopsoni pasal 13, aturan
monopoli dalam pasal 17, aturan monopsoni dalam pasal 18 (khusus
untuk pasal 17 dan 18 hanya berlaku untuk satu pelaku usaha dengan
penguasaan pangsa pasar lebih dari 50%). aturan posisi dominan, dalam
pasal 25, aturan pemilikan saham dalam pasal 27.
Selain aturan bagi penguasa pangsa pasar, norma UU No. 5
Tahun 1999 juga sejalan dengan aturan bagi yang memiliki kekuatan
modal di pasar. Larangan menguasai produksi dan atau pemasaran di
pasal 4, dan larangan menguasai produksi dalam integrasi vertikal di
pasal 14, larangan menetapkan harga di bawah harga pasar di pasal 7,
larangan untuk melakukan pemboikotan di pasal 10, larangan dalam
hal penguasaan produksi atau pemasaran di pasal 17 dan larangan
menguasai pembelian di pasal 18 dan aturan-aturan yang dapat dipahami
sebagai wujud menjaga asas kekeluargaan dalam susunan perekonomian
dalam usaha bersama.
7.

Pekerjaan Rumah Bagi Perwujudan Demokrasi Ekonomi

Pada hakekatnya, demokrasi ekonomi adalah distribusi penguasaan
perekonomian. Harus diakui masih banyak PR besar kita untuk
mewujudkannya. Data komposisi jumlah tenaga kerja dan PDB menurut
kategori pelaku usaha masih cukup miris. Distribusi masih belum merata
dari sisi jumlah, dan kontribusi PDB.
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Gambar 1. Struktur Jumlah Unit Tenaga Kerja dan PDB Menurut
Kategori Pelaku Usaha

Sumber: diolah dari Kemenkop & UMKM (Diolah)

Realitas dari data dalam tabel diatas menunjukkan bahwa masih
diperlukan kerja keras kita untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi.
Meskipun, kita dapat berbeda pandangan mengenai apa itu Demokrasi
Ekonomi, namun berdasarkan data diatas, kita bersepakat bahwa
Demokrasi Ekonomi masih jauh. Berdasarkan sudut pandang partisipasi
dan emansipasi, maka diketahui bahwa pendistribusian kesempatan
berekonomi masih jauh, pendistribusian kesejahteraan juga masih jauh.
Karena, meski jumlahnya begitu besar, namun kue penguasaan PDB
masih tergolong kecil. Dapat dibayangkan, bagaimana kesejahteraan dari
banyak orang yang hidup dari UMKM dari penguasaan PDB yang sebesar
dalam tabel.
8.

Penutup

Jelaslah sudah, esensi demokrasi ekonomi bukanlah wujud dari
penguasaan negara melalui BUMN, atau pandangan ekstensialisme
untuk kehadiran koperasi, atau juga kehadiran pemilik modal. Konstitusi
tidak menempatkan ketiganya sebagai pihak yang paling diutamakan.
Penguasaan negara diwujudkan bukan dalam bentuk keberpihakannya,
melainkan bagaimana susunan perekonomian terbentuk melalui
mekanisme yang berkeadilan. Salah satu upaya tersebut ada dalam
substansi hukum persaingan usaha.
Oleh karena itu, misi besar perwujudan demokrasi adalah tanggung
jawab bersama. KPPU ada dalam bagian puzzle misi mulia tersebut.
Tantangan bagi KPPU dalam menjalankan norma hukum persaingan
usaha adalah, lembaga pengawas persaingan usaha (KPPU) tidak
diberikan kewenangan untuk memaksa. Dalam kultur birokrasi dan
kehidupan bisnis di Indonesia, di mana ketaatan hukum masih rendah,
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serta sentiment public terhadap isu pelanggaran persaingan usaha masih
rendah, maka penegakan hukum persaingan oleh KPPU menghadapi
tantangan yang tidak mudah baik dalam hal kerja advokasi persaingan
terhadap pemerintah, maupun penegakan hukum kepada pelaku usaha.
KPPU harus mampu berselancar dalam isu public untuk menciptakan
tekanan dari berbagai pihak. Beruntung, kehidupan media pemberitaan di
Indonesia begitu leluasa dan kehadran media online yang begitu responsive
dan luas. KPPU dapat menggunakan instrument demokrasi media sebagai
upaya dalam kegiatan sehari-hari.
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2.2
Meninjau Ulang Peranan
Komisi Pengawas
Persaingan Usaha
guna Mendorong
Pembangunan Nasional
Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Ph.D.1

1.

Pendahuluan

Pada tahun 1998 ketika penulis masih menjalankan tugas sebagai
Duta Besar Berkuasa Penuh RI di Wasington DC, penulis mendapatkan
tugas untuk membantu proses implementasi perjanjian Letter of Intent
(LoI) antara pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund (IMF),
di mana perjanjian ini bertujuan untuk mem-bail out perekonomian
Indonesia. Dalam LoI tersebut terdapat banyak conditional matters?, yang
bagi IMF merupakan kunci jika Indonesia ingin lepas dari situasi krisis
di tahun-tahun mendatang. Kemudian saat menjabat sebagai Menteri
Koordinator Perekonomian pada tahun 2001-2004, masih banyak LoI yang
harus dihadapi sebelum penutupan perjanjian pada tahun 2004. LoI antara
Pemerintah RI dan IMF tersebut memang banyak, termasuk pendirian
lembaga-lembaga yang belum ada sebelumnya, di antaranya adalah
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), KPK, PPATK, dan lainnya.
Persiapan pendirian lembaga-lembaga tersebut merupakan kerjasama
yang intens antara eksekutif dan legislatif pada periode tersebut dengan
IMF dan Bank Indonesia.
Pada tahun 1999 UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU
No.5/1999) diundangkan dan setahun kemudian berdirilah KPPU yang
memiliki kewenangan untuk menjalankan Undang-undang tersebut.
Tanpa terasa KPPU sudah merayakan HUT nya yang ke 20. Seyogyanya
harus banyak masukan yang diberikan kepada Pemerintah dan DPR
terkait dengan tugas dan wewenang lembaga independen ini. Apapun itu,
1

Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia
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sangat penting untuk meninjau ulang posisi KPPU di tengah kondisi yang
sudah berubah selama 20 tahun ini, di mana dalam 10 tahun terakhir kita
melihat gejolak ekonomi dunia yang mengakibatkan laju pertumbuhan
yang semakin menurun, bangkitnya populisme2, nasionalisme ekonomi,
dan sebagainya. Di saat yang sama, saat ini kita juga sedang menghadapi
pandemi covid-19 yang sangat berdampak terhadap seluruh sektor
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam satu dasawarsa terakhir, Pemerintah dan DPR RI berupaya
untuk meninjau ulang (amandemen) UU No. 5/1999, salah satu
tujuannya adalah untuk memposisikan lembaga tersebut sesuai dengan
perkembangan-perkembangan nyata dalam sistem perekonomian
nasional yang telah terjadi selama dua dasawarsa. Hal ini juga penting
untuk mengantisipasikan perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa
mendatang. Tentu, yang teramat penting adalah untuk memposisikan
KPPU sesuai dengan visi/misi/tujuan NKRI menuju ke pencapaian sasaran
strategis sebagai negara-bangsa yang “berdaulat, bersatu, adil dan
makmur”, sesuai amanah Mukadimah UUD 1945. Apa pun amandemen
terhadap UUD 1945 yang akan dilakukan di masa mendatang, posisi
konstitusional dari Mukadimah UUD 1945 adalah abadi, mutlak. Tidak lupa
perlu melihat tantangan dan peluang yang akan dihadapi oleh Indonesia.
Tugas pokok dan fungsi KPPU harus disesuaikan dengan tantangan yang
harus dihadapi di masa mendatang, termasuk bagaimana menghadapi
dampak pandemi Covid-19.
2.

Middle Income Trap dan Posisi Indonesia

Belum lama ini Bank Dunia menyatakan Indonesia sebagai negara
dengan status “upper-middle income” dan meninggalkan status “lowermiddle income”. Dengan status tersebut maka tujuan jangka-panjang yang
berikutnya adalah mencapai status sebagai negara “high income” yang
bila diselaraskan dengan target Indonesia Maju Tahun 2045 oleh Presiden
Jokowi sudah dipastikan bukanlah status negara yang mudah dicapai.
Jika kita lihat pada data anggota G20, Indonesia memang mencapai
rangking nomor 7 bila dilihat dari Gross Domestic Product (GDP) yang
dihitung menggunakan metode price purchasing parity. Namun jika dilihat
GDP per capita rangking Indonesia masih di urutan ke 101.

2

Populisme adalah paham yang mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan, dan
keutamaan rakyat kecil (KBBI Daring). Populisme juga dapat dianggap sebagai ancaman
dalam demokrasi, dalam wacana tersebut populisme diartikan sebagai sebagai semua
golongan orang, pikiran, gerakan, dan paham populer berhapah intoleran, https://majalah.
tempo.co/read/bahasa/154641/populisme
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Tabel 1 - GDP Per Kapita Negara-Negara G20 Tahun 2019
G20 GDP Ranking 2019

GDP 2019 (billions of $)
Country/Economy
China
United States
India
Japan
Germany
Russia
Indonesia
Brazil
United Kingdom
France
Mexico
Italy
Turkey
Korea
Spain
Saudi Arabia
Canada
Islamic Republic of Iran
Thailand
Egypt
World

A

THE RISE OF THE REST
GDP per capita 2019 ($)

GDP Growth (%)

Nominal

Rank

PPP

Rank

Nominal

Rank

PPP

Rank

2019

Rank

14.172.200
21.482.410
2.957.720
5.220.570
4.117.070
1.649.210
1.066.840
1.929.710
2.809.910
2.844.700
1.242.390
2.112.800
631.163
1.699.680
1.474.120
795.582
1.820.360
333.603
524.253
298.153
88.081.130

2
1
5
3
4
12
16
9
7
6
15
8
20
11
13
18
10
40
25
44

27.449.050
21.482.410
11.412.970
5.806.720
4.555.470
4.345.360
3.753.200
3.524.060
3.144.550
3.081.000
2.696.450
2.474.390
2.373.530
2.241.560
1.949.680
1.942.560
1.930.680
1.627.140
1.403.550
1.396.980
143.089.490

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

10.099
65.062
2.188
41.418
49.692
11.461
3.971
9.160
42.036
43.500
9.866
34.784
7.615
32.766
31.906
23.491
48.601
4.006
7.570
3.005
11.673

72
8
145
26
18
68
121
75
23
21
73
28
86
30
33
43
19
120
87
134

19.559
65.062
8.433
46.069
54.984
30.198
13.969
16.727
47.042
47.113
21.412
40.737
28.625
43.212
42.199
57.358
51.546
19.541
20.268
14.081
18.961

75
12
126
31
18
56
101
86
30
28
67
37
59
32
33
15
24
76
73
99

6.176
2.541
7.436
943
1.858
1.797
5.120
2.372
1.493
1.624
2.524
1.026
374
2.576
2.202
2.428
2.046
3.611
3.859
5.464
3.654

23
138
7
177
162
165
36
145
169
167
139
174
183
136
153
143
159
191
77
31

Sumber: Bank Dunia

Tabel 1 menunjukkan prestasi yang mengejutkan sekaligus menjadi
kabar baik bagi kita semua yang menandakan bahwa beberapa periode
reformasi yang ditandai oleh kepemimpinan BJ Habibie, Abdurrahman
Wahid, Megawati, SBY, hingga kini Jokowi telah berhasil membangkitkan
kembali perekonomian. Indonesia berhasil menggunakan peluangpeluang yang diberikan oleh IMF dengan program bail-out nya. Ini juga
merupakan petanda bahwa Indonesia dengan status barunya tidak
dapat menggunakan perangkat lembaga-lembaga dengan cara yang
sama seperti awal pembentukannya dulu, yakni untuk keluar dari krisis
multidimensi. Lembaga-lembaga tersebut harus dievaluasi kembali untuk
membangun ke arah landasan yang lebih moderen
Setelah mendapatkan status baru sebagai negara “upper-middle
income”, Indonesia perlu mempersiapkan diri menuju ke arah developed
country. Perjalanan masih jauh, di mana pada tahun 2019 tingkat “GNI
per capita” Indonesia masih sekitar USD 4.040. Negara di urutan teratas
dengan status “upper-middle income” memiliki GNI hingga USD 12.534.
Sementara kelompok negara “high income” adalah negara dengan tingkat
“income per capita” di atas USD 13.000 atau setara dengan tingkat “GNI per
capita” di atas USD 12.535. Oleh karena itu sasaran Indonesia berikutnya
adalah menuju status sebagai negara “high income”. Indonesia mungkin
memerlukan sekitar 25 tahun untuk mencapainya. Hal ini dapat dicapai
lebih cepat apabila laju pertumbuhan Indonesia dapat dipacu ke tingkatan
sekitar 6-7% atau lebih per tahunnya, dengan dukungan perubahanperubahan structural, perwilayahan, dan institusional yang sepadan secara
kuantitatif serta kualitatif. Ketiga perubahan tersebut harus dilakukan
secara serentak agar tidak muncul “mismatch”, yang berpotensi menjadi
penghambat di dalam perjalanan selama sekitar 15 tahun ke depan.
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Tantangan yang akan dihadapai oleh Indonesia untuk mencapai
negara kelompok negara “high income” tidak mudah. Indonesia harus
mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada, terutama tuntutan untuk
keluar dari negara di urutan teratas dengan status “upper-middle income”
menuju negara “high income”. Untuk menuju ke arah tersebut tidak hanya
butuh perhitungan income per capita saja, tetapi juga perubahan struktural
mendasar pada lembaga-lembaga pendukungnya. Jika disandingkan
dengan masa kerja kepresidenan, maka berarti dibutuhkan dua orang
presiden yang masing-masing akan memimpin negara dalam dua kali
masa kerja atau selama 20 tahun (dengan asumsi masing-masing
presiden menjalani maksimal 2 kali masa kepemimpinan). Andaikan
dua masa kepresidenan tersebut mampu memimpin maka kira-kira pada
“Tahun Emas 2045” NKRI telah muncul sebagai “Negara Maju” (Developed
Country), yang sarat dengan unsur-unsur modern di segala bidang
kehidupan berbangsa dan bernegara.
3.

Transformasi Nasional

Pemerintah harus berhasil membawa negara menjadi developed
country, oleh karena itu maka transformasi sangat diperlukan. Percepatan
perekonomian memang akan terlambat karena tidak mungkin dimulai di
tahun 2020 ini di tengah pandemi, akan tetapi ini merupakan tantangan
untuk membicarakan dimensi yang lain selain perhitungan kuantitatif, yakni
evaluasi pada lembaga-lembaga yang dibangun pada masa reformasi.
Hal ini penting, menilik pada pengalaman berberapa negara Amerika Latin
yang selama 60 tahun tidak berhasil keluar dari jebakan “middle income
trap”. Sekurangnya ada 3 negara tidak berhasil menjadi negara developed
country. Persoalan yang mereka hadapi adalah kelemahan pada lembagalembaganya.
Perekonomian nasional Indonesia akan menjalani proses
“transformasi nasional” yang mendasar sifatnya, baik dalam hal
jangkauannya atau pun kedalamannya. Sejumlah besar lembaga-lembaga
di pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya juga akan
terbawa oleh proses perubahan yang bersifat struktural. Pada masa
mendatang, suatu “Transformasi nasional” yang mendasar akan sangat
diharapkan kemunculannya, sebab sampai dengan tahun 2050 jumlah
penduduk Indonesia akan tetap merupakan salah satu “top-five largepopulation countries” di dunia seperti yang diproyeksikan oleh PBB. Yang
teramat penting artinya bagi potensi pertumbuhan perekonomian adalah
bagaimana Asia menghadapi jumlah penduduk yang terbesar di dunia
sampai dengan 2050. Hal tersebut akan tampak baik pada ketersediaan
tenaga kerja dan memperkuat potensi pasar domestik pada periode
tersebut.
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Tabel 2 - Jumlah Populasi Penduduk di 20 Negara3
TWENTY LARGEST COUNTRIES AND THEIR POPULATIONS, SELECTED YEARS
(millions)
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1950

2000

China
India
U.S.A.
Russian Federation
Japan
Indonesia
Germany
Brazil
United Kingdom
Italy
France
Banglasdesh
Pakistan
Ukraine
Nigeria
Spain
Mexico
Viet Nam
Poland
Egypt

554.8
357.6
157.8
102.7
83.6
79.5
68.4
54.0
49.8
47.1
41.8
41.8
39.7
37.3
29.8
28.0
27.7
27.4
24.8
21.8

China
India
U.S.A.
Indonesia
Brazil
Russian Federation
Pakistan
Bangladesh
Japan
Nigeria
Mexico
Germany
Viet Nam
Philippines
Turkey
Egypt
Iran
Ethiopia
Thailand
France

2050
1 275.2
1 016.9
285.0
211.6
171.8
145.6
142.7
138.0
127.0
114.7
98.9
82.3
78.1
75.7
68.3
67.8
66.4
65.6
60.9
59.3

India
China
U.S.A.
Pakistan
Indonesia
Nigeria
Banglasdesh
Brazil
Ethiopia
Congo, DR
Mexico
Egypt
Philippines
Viet Nam
Japan
Iran
Uganda
Russian Federation
Turkey
Yemen

1 531.4
1 395.2
408.7
348.7
293.8
258.5
254.6
233.1
171.0
151.6
140.2
127.4
127.0
117.7
109.7
105.5
103.2
101.5
97.8
84.4

Sumber: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Selain potensi jumlah penduduk yang besar, Indonesia juga menikmati
bonus demografi, akibat keberhasilan program Keluarga Berencana.
Indonesia tidak akan mengalami masalah aging, atau penuaan penduduk.
Setiap orang yang produktif di Indonesia hanya dibebani oleh kurang
dari satu orang, sehingga tingkat ketergantungan yang ditunjukan oleh
angka dependency ratio yang semakin menurun. Salah satu yang dinikmati
secara ekonomi makro adalah domestic save yang akan meningkat, dapat
digunakan untuk pertumbuhan ekonomi.

3

https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/
files/documents/2020/Jan/un_2002_world_population_to_2300.pdf
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Gambar 1 - Dependensi Rasio dan Populasi Terkait Struktur Usia di Indonesia
Sumber : Pemerintah Indonesia4
Government Indonesia (2011), “Master Plan: Acceleration and Expansion of Indonesia
Economic Development 2011-2025

Angka dependency ratio ini mulai akan menaik lagi di tahun 2050. Oleh
karena itu dalam kasus Indonesia, bagaimana agar sampai dengan tahun
2050 Indonesia tidak dihadapi oleh masalah besar “penduduk menua”
(aging society). Masalah-masalah demografi justru dialami oleh negaranegara maju yang umumnya mengalami masalah aging. Seluruh dunia,
kecuali beberapa negara di Asia dan Afrika, akan menghadapi isu besar
tersebut. Tampak bagaimana pada periode hingga tahun 2050, Indonesia
justru akan menikmati peristiwa yang dijuluki sebagai “bonus demografi”
yang jika dikelola dengan professional dan terarah, Indonesia termasuk
yang memiliki prospek menjanjikan di Asia saat itu.
Di dalam ilmu ekonomi, pembangunan merupakan hasil dari
kombinasi pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan saja tanpa adanya
perubahan maka kemungkinan pembangunan akan pincang. Upaya
pembangunan manusia seutuhnya, juga upaya swasembada pangan
telah dilakukan oleh Indonesia. Dewasa ini pembangunan sarana prasana
yang tertinggal akibat adanya krisis multidimensi tahun 1997 juga sedang
digalakan. Potensi ini ideal untuk melanjutkan pembangunan Indonesia di
masa depan.
4.

Peran Penting Otoritas Pengawas Persaingan Usaha

Masalah besar dan strategis yang akan dihadapi Indonesia di dalam
perjalanan menuju ke tahapan “Developed Country” ke tahapan “High
Income”, terletak pada gejala ketimpangan yang mulai mencuat di dalam
4

https://www.aseanbriefing.com/userfiles/resources-pdfs/Indonesia/FDI/ASEAN_
Indonesia_Master%20Plan%20Acceleration%20and%20Expansion%20of%20Indonesia%20
Economic%20Development%202011-2025.pdf
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pola distribusi pendapatan. Ini biasa ditunjukkan dari besaran Gini Ratio.
Tabel 3 - Gini Ratio Indonesia dan Negara di Asia Tahun
GINI RATIO 1990s & 2000s: Indonesia vs Negara Asia
Country

GINI RATIO (AVG)

DIFFERENCE

1990 - 1999

2000 - 2015

Indonesia

0,30

0,39

+0,09

China

0,34

0,45

+0,11

Laos

0,32

0,38

+0,06

India

0,34

0,39

+0,05

Vietnam

0,37

0,37

0,00

Cambodia

0,39

0,38

-0,01

Philippines

0,45

0,44

-0,01

Malaysia

0,49

0,47

-0,02

Thailand

0,46

0,41

-0,05

Gambar 2 - Gini Rasio Indonesia Tahun 1990 – 2017
Nilai Gini ratio Indonesia yang semakin memburuk pada periode
1990an sampai dengan sekitar 2016/2017. Berdasarkan data Word Bank,
Gini Ratio Indonesia pada tahun 1990an mencapai 0,30 dan meningkat
pada periode tahun 2000an menjadi 0,39. Gini Ratio merupakan salah
satu metode untuk mengetahui pola ketimpangan distribusi pendapatan.
Kejadian tersebut terjadi seperti yang disampaikan para pakar ekonomi,
di mana “semakin cepat peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, akan
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diikuti semakin memburuknya Gini Ratio”.
Para ekonom menyampaikan bahwa suatu perekonomian yang
berhasil dipacu laju pertumbuhan ekonomi-nya, maka merupakan hal yang
lumrah jika kemudian menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan
termasuk atas akses jasa-jasa publik, akses permodalan perbankan.
Gini koefisien yang tinggi berarti adanya masalah ketimpangan, di mana
perekonomian dinikmati oleh segelintir masyarakat yang ada di atas.
Contohnya di negara-negara Amerika Latin di mana institutional building
yang buruk sehingga tidak mampu menyelesaikan masalah ketimpangan
pendapatan, aset, perkreditan, akses publik sehingga middle class-nya
sangat lemah. Secara kelembagaaan situasi yang mereka sangat kontras
antara para elite yang berkuasa dengan mayoritas masyarakat miskin.
Gejala ketimpangan tersebut muncul dari kenyataan bahwa pihak
yang paling mampu memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi adalah
golongan masyarakat yang memiliki modal paling kuat, penguasaan
informasi pasar, akses ke berbagai teknologi mutakhir, akses ke berbagai
jasa publik serta jasa-jasa pada umumnya. Yang paling tertinggal adalah
masyarakat bawah, sementara golongan menengah paling rentan jatuh ke
bawah. Gini Ratio yang terburuk umumnya dijumpai pada pola distribusi
asset, seperti tanah dan rumah, pada akses ke jasa-jasa publik dan jasajasa pada umumnya, dan pada akses ke informasi. Di sinilah terletak isu
yang harus ditangani oleh Otoritas Pengawas Persaingan Usaha dalam
hal ini KPPU.
KPPU penting bagi rakyat Indonesia. KPPU diharapkan dapat menjadi
salah satu pilar yang kuat yang dapat menjaga rasa keadilan khususnya
di bidang ekonomi. Demokrasi ekonomi akan tercapai di antaranya dari
kemampuan dari KPPU melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Kontrak negara dalam demokrasi ekonomi terpatri di dalam Mukaddimah
UUD 1945, di mana tujuan negara Indonesia adalah membangun manusia
yang berdaulat, adil, bersatu dan makmur. Tidak bisa menjadi negara yang
bersatu jika tidak ada keadilan. Pembangunan manusia seutuhnya harus
tampak dari semakin baiknya keadilan.
Kondisi yang dihadapi Indonesia di tengah pandemi covid 19 dapat
menjadi modal pembangunan ke depannya. Indonesia memiliki tugas
yang sangat besar agar dapat keluar dari middle income trap dengan
potensi jumlah penduduk yang sangat banyak, dan tingkat ketergantungan
semakin menurun. Domestic save yang akan meningkat, dapat digunakan
untuk pertumbuhan ekonomi. Tantangan yang dihadapi adalah mengatasi
masalah ketimpangan distribusi pendapatan, akses jasa-jasa publik,
dan akses permodalan perbankan. Bahkan kondisi Indonesia jauh lebih
baik dari China di mana sistem Lenimisme dan Marxisme berlaku dan
ekonominya menganut sistem pasar. Di China ratusan BUMN digunakan
oleh partai komunis. Hasilnya adalah Gini Koefisien yang menuju
ketimpangan seperti yang juga dialami oleh negara-negara Amerika Latin
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Melakukan perubahan institusional tidak mudah sebab harus
menyelaraskan peranan dari pergerakan politik dan peranan dari sistem
ekonomi. Sistem politik dunia juga mulai bergerak ke arah populisme dan
kebijakan politik yang mengedepankan kepentingan diri sendiri seperti
sikap yang ditunjukan oleh Presiden Trump (USA) dan mengacuhkan
perjanjian multilateral. Hal ini terjadi di mana-mana, di mana sistem politik
seolah-olah berjalan ke arah mobilisasi meningalkan sistem demokrasi.
Persoalannya kita tidak dapat membawa sistem ekonomi murni dengan
gegabah. Misalnya saja di dalam demokrasi ekonomi, mencari kombinasi
di antara sistem politik dan ekonomi tersebut tidak mudah.

Gambar 3 - Peta Transformasi Ekonomi – Politik
Sumber: Disampaikan pada Ceramah Umum “Memahami Sistem Ekonomi-Politik
NKRI Kini dan Conjecture-nya ke-2045, Posisi Sumatra, dan Peran Masyarakat
Bisnis Sumatera Barat” di Universitas Negeri Padang, 2 April 2019.

Di setiap negara terjadi perubahan-perubahan sejak abad ke-20
selama 50 tahun terakhir. Perubahan idealisme negara didasarkan
landasan ideologi, pertimbangan ekonomi, dan sebagainya. Hal ini
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perlu dipertimbangkan juga bagi Indonesia dalam mengawal demokrasi
ekonomi.

Gambar 4 - Perubahan Sistem Politik
Sumber: Disampaikan pada Ceramah Umum “Memahami Sistem Ekonomi-Politik
NKRI Kini dan Conjecture-nya ke-2045, Posisi Sumatra, dan Peran Masyarakat
Bisnis Sumatera Barat” di Universitas Negeri Padang, 2 April 2019.

5.

PENUTUP

Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi dan
perubahan bagi KPPU. Indonesia masih memiliki waktu untuk melakukan
perubahan, sebelum laju pertumbuhan dapat dipacu kembali ke arah
menjadi 6% per tahun, yang kemungkinan baru dapat dicapai pada tahun
2022. KPPU harus disiapkan agar ke depan menjadi salah satu pilar
yang kuat menjaga demokrasi ekonomi dan memberikan keadilan di
masyarakat. Kurangnya rasa keadilan mengancam persatuan negara.
Ke depannya ini merupakan pertaruhan bangsa dan negara. Sudah 20
tahun kita menggunakan Undang-undang yang sama, zaman sudah
semakin berubah. Salah satu tandanya adalah meningkatnya globalisasi,
menuju arah de-globalisasi. Globalisasi menjadi sumber kegaduhan di
antara negara-negara karena dituding sebagai sumber ketidakadilan yang
berujung pada populisme dan sebagainya. Di tahun 2024, generasi milenial
akan mendominasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu
pada waktu ini saatnya meninggalkan peninggalan (legacy) tatanan yang
lebih baik untuk menuju “Tahun Emas 2045” NKRI.
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2.3
Demokrasi Ekonomi
dalam Kontek Hukum
Persaingan Usaha
Prof. Dr. Ine Minara S.Ruky1

1.

Demokrasi Ekonomi dalam UU N0 5 Tahun 1999

Sepadan dengan demokrasi politik yang diterapkan pada politik,
definisi demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang diterapkan pada
ekonomi. Menurut Laura Amico, Editor Senior Harvard Business Review,
bahwa di masa lalu orang memikirkan demokrasi dalam cakupan yang
terbatas. Mereka hanya berfokus pada serikat pekerja dan perundingan
bersama atau koperasi dan kebijakan kepemilikan karyawan. Diperlukan
definisi yang diperluas dan memaksa kita berpikir baru secara radikal
untuk mendemokrasikan ekonomi secara keseluruhan. Menurut Amico
ada 3 pilar penting yang saling terkait untuk demokrasi ekonomi, yaitu
hak ekonomi individu, kepemilikan kolektif demokrasi perusahaan yang
beragam, dan kebutuhan akan partisipasi publik yang lebih besar dalam
pengambilan keputusan ekonomi.
Undang-Undang No. 5 tahun 1999 lahir karena kondisi ekonomi
tertentu yang sekarang kondisinya jelas sangat berbeda. Dasar utama
dari demokrasi ekonomi adalah UUD 1945 Pasal 33 dan TAP MPR No.
XVI/MPR/1998. Di dalam TAP MPR tersebut dikatakan Demokrasi
Ekonomi yang menghendaki terlaksananya sistem ekonomi kerakyatan
yang berasaskan kekeluargaan yang menjamin tidak adanya perlakuan
diskriminatif di antara usaha kecil, menengah, koperasi dan usaha
berskala besar.
Langkah untuk mewujudkan demokrasi ekonomi adalah menghindari
terjadinya penumpukan aset dan pemusatan ekonomi pada segelintir
orang yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.
Pemusatan ekonomi aset nasional pada anggota masyarakat tertentu
dalam bentuk monopoli dan oligopoli telah menimbulkan kesenjangan
sosial ekonomi. Oleh karena itu bersama sama dengan DPR disusunlah
1
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UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat.
Pada bagian “Menimbang” UU No 5 Tahun 1999 dikatakan “bahwa
demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang
sama bagi setiap warga Negara untuk berpatisipasi di dalam proses produksi
dan pemasaran barang dan jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan
efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar.”
Ini dapat diperdebatkan apakah betul nilai demokrasi kita adalah equally
on opportunity, karena ketika itu diberlakukan maka kemampuan untuk
memanfaatkan peluang yang sama itu harus sama. Padahal kemampuan
masyarakat Indonesia tidak sama, sehingga ketika diberikan kesempatan
yang sama, maka hasilnya adalah ketimpangan. Pada point c dikatakan
bahwa “setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi
persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya
pemusatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu,” UU No 5 tahun 1999
berfokus pada bagaimana mengatasi pemusatan kekuatan ekonomi.
Apakah prinsip equally on opportunity itu sama dengan esensi
competititon law? Untuk itu kita perlu melihat tujuan UU No 5 tahun 1999
yakni untuk mencegah pemusatan ekonomi. Salah satu yang menarik
dibahas yakni mengenai oligopoli. Dalam Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999
Tentang Oligopoli disebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang membuat
perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan
penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat”, atau dengan kata lain disebutkan oligopoli sebagai salah satu
sumber pemusatan ekonomi dan ketimpangan. Di pasal ini ditulis bahwa
oligopoli adalah perjanjian yang dilarang. Padahal oligopoli bukanlah
perjanjian, akan tetapi merupakan suatu bentuk pasar. Pasal 4 UU No. 5
Tahun 1999 Tentang Oligopoli membuat konotasi apriori tentang oligopoli,
padahal oligopoli adalah keniscayaan bentuk struktur pasar yang timbul
secara alami pada industri dengan investment cost (biaya intestasi) yang
tinggi sehingga pelaku usaha lain susah untuk masuk kedalam pasar.
Ada karakteristik industri tertentu yang sensitif terhadap investment cost,
yaitu industri yang membutuhkan skala ekonomi tertentu untuk mencapai
efisiensi. Hal ini menyebabkan hanya segelintir pelaku usaha yang mampu
untuk masuk ke pasar. Sama halnya dengan superior entrepreneur, yakni
kewirausahaan yang unggul dan sudah memiliki posisi di pasar karena
sudah dipilih oleh konsumen. Ketika ada pelaku usaha semacam ini di
pasar maka pelaku usaha lain yang ingin masuk ke pasar harus menarik
perhatian konsumen, caranya adalah dengan beriklan agar konsumen
mengetahui bahwa mereknya lebih unggul daripada merek incumbent.
Sementara untuk beriklan membutuhkan biaya yang besar, sehingga iklan
menjadi sunk cost untuk masuk ke pasar. Dalam hal ini oligopoli menjadi
keniscayaan di pasar tersebut.
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Oligopoli harus dipelajari dengan benar oleh penegak hukum, dimana
oligopoli tidak bisa dipelajari secara parsial hanya karena oligopoli dapat
menyebabkan kolusi saja. Dalam oligopoli dikenal teori price leadership, di
mana ada pelaku usaha yang dianggap sebagai pemimpin (leader). Ketika
leader menentukan harga maka pelaku usaha lainnya akan mengikutinya,
maka bisa saja terjadi price paralism. Ini dapat menjadi perdebatan apakah
price paralism tersebut merupakan bukti dari kolusi atau merupakan
karakteristik alami yang rasional terkait hubungan antar pelaku usaha
dalam pasar yang berbentuk oligopoli. Oleh karena itu maka konotasi
apriori terhadap oligopoli tidak tepat di dalam konteks penegakan hukum
persaingan usaha. Tujuan pembentukan UU ini adalah agar tidak terjadi
pemusatan ekonomi. Berdasarkan pasal 1 UU No 5 Tahun 1999, definisi
pemusatan ekonomi adalah penguasaan nyata atas suatu barang atau
jasa di pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga
dapat menentukan harga barang dan jasa. Untuk menjawab apakah
tujuan pembentukan hukum ini, yaitu mencegah pemusatan ekonomi,
sudah pas dengan konsep pemusatan ekonomi, maka kita perlu melihat
kembali pada esensi hukum persaingan usaha.
2.

Esensi Hukum Persaingan Usaha

Esensi competition law mengadopsi UU anti trust Amerika dimodifikasi
sesuai dengan kondisi politik negara masing-masing. Antitrust adalah
kebijakan negara yang diciptakan secara demokratis untuk memenuhi
prefensi agregat dan meningkatkan kesejahteraan. Faktanya, antitrust
dipilih tidak hanya karena efek ekonominya, tetapi juga untuk konten
demokrasinya. Gagasan bahwa persaingan di antara banyak perusahaan
lebih baik daripada persaingan di antara sedikit pesaing, terlepas dari
harga dan output yang dihasilkan. Antitrust adalah tentang persaingan.
Otonomi dan kebebasan memilih jauh lebih penting daripada harga, dan
persaingan diharapkan untuk memastikannya baik sebagai nilai–nilai
demokrasi dan sebagai kontribusi terhadap efisiensi ekonomi. Argumen
nilai-nilai demokrasi terkait kuat dengan pandangan bahwa persaingan
adalah nilai yang dilindungi, tidak hanya sebagai proksi untuk hasil
ekonomi yang diharapkan, tetapi bahwa proses persaingan itu sendiri
adalah penting.
Kemudian hukum persaingan mengakomodasi dua konteks berbeda
di mana ilmu ekonomi dapat diterapkan, masing-masing ditentukan
oleh jenis hubungan sebab-akibat yang berbeda. Pertama, efek
hukum persaingan usaha terhadap perilaku bisnis (efek pencegahan),
mewujudkan fakta bahwa bisnis memperhitungkan sanksi hukum saat
merencanakan tindakan mereka. Bidang yang mempelajari ini adalah An
Economic Analysis of Law. Kedua, efek perilaku bisnis pada persaingan
(efek kompetitif), yaitu pengaruh perilaku bisnis terhadap kekuatan pasar
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pada perilaku pelanggan, pemasok dan pesaing mereka. Pengaruh ini
dianalisis dalam ilmu Organisasi Industri (Industrial Organization)
Competition law bukan semata-mata hukum, tidak bisa diartikan
sesuai dengan kalimat tertulis dalam pasalnya. Sebaiknya kita jangan
melihat pasal yang ditentukan, namun pertama kita menentukan dulu
bukti-bukti yang sudah terkumpul untuk menggunakan pasal yang tepat
dalam suatu perkara persaingan usaha. Pengaruh ini dianalisis oleh
bidang ilmu organisasi industri.
Demokratisasi kekuatan pasar melalui competition law terwujud dalam
bentuk pengalihan peran konsumen dan pemangku kepentingan lainnya
agar tidak lagi menjadi sasaran penyalahgunaan kekuatan pelaku usaha.
Ini menjadi tujuan dari pemulihan peran para stakeholder (stakeholder
remedies). Konsumen tidak lagi menjadi penerima pasif dari hasil pasar,
di mana hanya terdapat satu pilihan yakni “tidak membeli produk” atau
“membeli produk lain”. Konsumen dan pemangku kepentingan lainnya
dapat diberdayakan sebagai peserta aktif dalam tata kelola pasar yang
demokratis. Memecah perusahaan dominan (trust busting) bukanlah
solusi yang tepat atau merupakan upaya yang berlebihan. Kekuatan pasar
dapat diperbaiki dengan memberikan akses kepada konsumen, pekerja,
dan pemangku kepentingan lainnya ke dalam tata kelola perusahaan
agar mereka dapat berinteraksi secara kolektif dan kooperatif dalam
mengimbangi pelaku usaha dominan. Demokrasi ekonomi memperluas
pilihan yang tersedia bagi pelaku usaha dalam mengatasi masalah
kekuatan pasar dan memungkinkan kita mencapai skala ekonomi sambil
menahan kerugian yang ditimbulkan oleh kekuatan pasar.
Competition law mengatur hubungan di antara pelaku usaha yang
memiliki kekuatan pasar, karena hanya pelaku usaha yang memiliki
kekuatan pasar yang perilakunya dapat berdampak sigfinikan terhadap
persaingan. Jika dipelajari lebih jauh, hubungan antar pelaku usaha ini
akan terbentuk secara berbeda tergantung sistem ekonomi di negara
tersebut. Sebagai contoh hubungan antar pelaku usaha di Amerika Serikat
akan berbeda dengan hubungan antar pelaku usaha di Inggris dan Jepang.
Amerika Serikat (AS) adalah contoh klasik dari ekonomi pasar yang
tidak terkoordinasi (Meyer 2005a: 279 ff.), yang secara tradisional dan
konservatif mengakui liberalisme pasar, skeptisisme terkait intervensi
negara dan individualisme. Sistem ekonomi Amerika berorientasi pada
tujuan melayani konsumerisme (“memberi konsumen apa yang mereka
inginkan”) dan meningkatkan kekayaan, dengan mengorbankan hak-hak
sosial dasar (Gilpin 2001: 150 dalam Vaut et l.2011). Hubungan antar
perusahaan di AS lebih banyak bersaing daripada perusahaan dalam
ekonomi pasar terkoordinasi, seperti Swedia atau Jerman, yang berfokus
pada kerja sama dengan perusahaan lain, dengan negara, dan dengan
serikat pekerja (Hinchmann 2006: 350). Perusahaan terintegrasi hanya
pada tingkat yang lebih kecil. Sementara baik bank maupun perusahaan
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lain tidak memiliki kursi di dewan pengawas atau komisaris mereka. Di AS,
gagasan kebebasan ekonomi selalu dominan sehingga negara melakukan
intervensi di pasar hanya untuk mempertahankan fungsinya, misalnya,
untuk mencegah pembentukan kartel. Undang-undang anti-trust yang
kuat dirancang untuk mencegah perusahaan terlibat dalam intervensi
pasar, misalnya, penetapan harga.
Inggris sering digambarkan sebagai pelopor kapitalisme. Jenis
kapitalisme Inggris jauh lebih dekat dengan sistem ekonomi AS daripada
ekonomi benua Eropa. Industrialisasi, perdagangan bebas dan liberalisme
berkembang di sana lebih awal daripada di banyak negara lain. Hubungan
antar pelaku usaha didasarkan pada hubungan di pasar dan hukum
formal. Perusahaan hampir tidak terintegrasi satu sama lain.
Sementara Jepang dianggap sebagai contoh khas dari ekonomi pasar
terkoordinasi. Dalam spektrum ekonomi pasar terkoordinasi, Hall dan
Soskice (2001: 34) memperkuat industri dalam istilah Jepang “koordinasi
berbasis kelompok”. Artinya, koordinasi kegiatan ekonomi berlangsung
melalui konglomerat bisnis lintas sektor - yang disebut keiretsu.
Seperti Jerman, Jepang dianggap sebagai model bagaimana mencapai
kemakmuran ekonomi dan pada saat yang bersamaan juga mewujudkan
kesetaraan sosial (Kevenhörster, Pascha dan Shire 2003). Ada berbagai
macam hubungan antara perusahaan Jepang yang diamati oleh para
pengamat, di antaranya banyak yang berbicara tentang ekonomi jaringan
(Lincoln dan Gerlach 2004). Konglomerasi horizontal, yang dilakukan
oleh grup–grup perusahaan besar, terkait melalui pertukaran personel,
modal, dan mekanisme lainnya, namun saling bersaing. Konglomerat
vertikal menjalin hubungan di sepanjang rantai nilai. Masing-masing
memikul tanggung jawab pada lininya. Piramida pemasok seperti itu
memungkinkan fleksibilitas dan keserbagunaan yang tinggi, bahkan jika
tingkat yang lebih rendah harus memikul beban yang cukup besar ketika
kesulitan ekonomi terjadi.
Pada masa-masa awal perkembangan competition law, konsepnya
didasari oleh ketakutan publik mengenai kekuatan ekonomi. Mencegah
kekuatan ekonomi berlebih dan perusahaan yang “Too Big To Fail” (TBTF)
adalah tugas yang awal yang dipercayakan kepada lembaga antitrust
(Competition Authority). Kekuatan Ekonomi menjadi inti dari antitrust.
Oligopoli yang sudah sangat berkembang dan berubah menjadi oligarki
menjadi perhatian competititon law. Bigness adalah konsep kabur dan
rentan terhadap kesalahpahaman, misalnya dikaitkan dengan konsentrasi
pasar. Kekuatan ekonomi lebih sulit untuk digambarkan daripada kekuatan
pasar, yang memiliki seperangkat alat analisis yang siap digunakan oleh
ekonom untuk melihat luasnya. Menurut Ayal (2013), fokus antitrust
pada market power didefinisikan secara sempit, dan ini menghasilkan
bias seleksi, di mana yang ditangani hanya bahaya yang terkait dengan
kemampuan untuk menaikkan harga dan mengurangi produksi/output,
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sementara konsekuensi politik dan kerugian sosial yang disebabkan oleh
kekuatan ekonomi diabaikan.
‘Bigness dan kekuatan ekonomi’ adalah konsep yang luas. Jika hukum
persaingan kita khawatir tentang pengaruh economic power yang terlalu
besar tersebut, maka definisi tentang kekuatan ekonomi harus dirumuskan
dengan jelas. Jika tidak, akan menimbulkan kesewenang-wenangan yang
pada akhirnya, akan berefek merugikan, bahkan dapat lebih besar dari
efek kekuatan ekonomi itu sendiri. Menurut Ayal (2013), antitrust bukan
harus menargetkan ukuran/size perusahaan, namun ‘Bigness, itu harus
dimungkinkan untuk diukur, dalam arti kekuatan ekonomi yang menyeluruh
adalah masalah antitrust yang serius.
3.

Demokrasi Ekonomi dalam Konteks Hukum Persaingan Usaha

Hubungan antara UU Antitrust dan pertumbuhan ekonomi tampaknya
terjadi secara langsung, karenanya pasar ekonomi yang berfungsi lebih
baik juga harus meningkatkan kesejahteraan umum. Sebaliknya, efek
positif potensial dari keberadaan lembaga antitrust pada demokrasi
tampaknya lebih bisa dijelaskan dengan intuisi. Ada dua argumen
tentang hal ini. Pertama, dikatakan bahwa UU Antitrust berkontribusi
untuk mencegah konsentrasi yang terlalu kuat dari sumber daya ekonomi
dalam masyarakat. Kedua, penurunan konsentrasi sumber daya ekonomi
membuat masyarakat lebih mungkin melakukan transisi ke demokrasi
dan menstabilkan demokrasi. Hal ini disebabkan oleh dua alasan: di satu
sisi, penyebaran sumber daya mengarah pada keseimbangan kekuasaan
masyarakat. Di sisi lain, dorongan para elit ekonomi untuk menentang
demokrasi juga semakin kuat.
Hubungan positif antara pembangunan ekonomi dan demokratisasi
telah dikonfirmasi dalam beberapa studi empiris (Bollen 1979; Bollen
dan Jackman 1985; Diamond 1992; Londregan dan Poole 1996; Barro
1996, 1999; Boix dan Stokes 2003; Epstein et al.2006). Hal ini seharusnya
dicermati karena tingkat perkembangan ekonomi yang lebih tinggi
mengarah pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan masyarakat yang
lebih beragam. Diversifikasi tersebut mengarah pada permintaan yang
lebih besar terhadap institusi yang mentolerir pluralisme, dan pendidikan
mengajarkan toleransi terhadap nilai-nilai pluralistik. Kedua faktor
tersebut meningkatkan permintaan akan pemerintahan yang demokratis
(Lipset 1959: 78-85).
Daron Acemoglu dan James Robinson (2006) juga menyebut
distribusi kekayaan sebagai faktor kunci kualitas demokrasi. Mereka
berpendapat bahwa ada saling ketergantungan yang lebih besar dalam
masyarakat industri dengan kesetaraan material yang lebih besar. Juga
ada beberapa penjelasan budaya, yang menyatakan bahwa stabilitas
demokrasi bergantung pada internalisasi nilai-nilai demokrasi oleh
penduduk dan elit politik (Almond dan Verba 1963; Diamond dan Linz
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1989). Internalisasi nilai-nilai demokrasi ini diperkuat oleh pengalaman
berdemokrasi. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki suatu negara
dengan pemerintahan demokratis, semakin mungkin negara tersebut
akan mempertahankan demokrasi (Persson dan Tabellini 2009).
Argumen teoretis tentang mengapa pembentukan rezim antitrust
harus berdampak positif pada kualitas demokrasi memiliki dua langkah.
Pertama, rezim antitrust seharusnya mencegah konsentrasi kekuatan
ekonomi di tangan segelintir orang. Dalam pasar yang kompetitif, suatu
produk akan ditawarkan dengan harga yang didasarkan pada persaingan
antara pemasok yang berbeda. Dalam ekonomi yang dimonopoli atau
dikartelisasi, produsen barang atau penyedia jasa memiliki kemampuan
untuk menentukan harga secara mandiri. Tidak ada pesaing yang akan
menurunkan harga jika terlalu tinggi. Oleh karena itu, seorang monopoli
atau kartel akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan
menawarkan produknya dengan harga yang lebih tinggi daripada di pasar
yang kompetitif. Jika ada lebih dari satu pemain, manfaat ekonomi dari
memasok pasar tidak akan terkonsentrasi di satu sisi.
Kedua, dekonsentrasi ekonomi meningkatkan kemungkinan bahwa
suatu negara akan beralih ke demokrasi, atau memperkuat stabilitas
demokrasi yang sudah mapan. Argumen ini memiliki dua dimensi: di satu
sisi, elit ekonomi harus memiliki kekuatan untuk mempengaruhi politik,
dan pengaruh ini semakin besar semakin tinggi konsentrasi kekayaan
ekonominya. Di sisi lain, elit ekonomi dan politik harus memiliki insentif
untuk memungkinkan transisi menuju demokrasi atau tidak untuk
menentang demokrasi yang sudah ada jika ada tingkat kesetaraan materi
yang lebih tinggi.
Demokrasi secara umum dipahami sebagai sistem politik
yang memperluas selektorat, yakni sekelompok orang yang dapat
menggunakan kekuasaan politik. Jika kekayaan ekonomi terkonsentrasi
di tangan segelintir orang dan jika orang yang tidak kaya memiliki suara
mayoritas dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis, maka
demokrasi seringkali memiliki efek redistributif. Mayoritas yang miskin
akan menggunakan suara mereka untuk mendirikan lembaga redistributif.
Competition law bertujuan untuk mempromosikan persaingan. Elemen
yang dibutuhkan dalam promosini tentunya adalah “a competition culture”.
Namun, kebijakan persaingan tidak akan efektif tanpa instrumen legislatif
yang mengartikulasikan kebijakan tersebut dalam istilah normatif,
memberikan kekuasaan kepada badan penegak hukum untuk menyelidiki
pengaduan, dan menyelesaikan penanganan perkara yang disengketakan,
untuk kemudian mengambil keputusan dan memberikan hukuman yang
sesuai bagi mereka yang melanggar hukum. Alat legislatif untuk mencapai
pemenuhan pilihan kebijakan ini adalah “hukum persaingan atau antitrust”.
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4.

Kebijakan Persaingan: Komitmen Politik untuk Pasar

Persaingan adalah konsep ekonomi yang mendalilkan bahwa sumber
daya ekonomi akan digunakan secara paling efisien ketika pasar produk
tertentu diperebutkan oleh pesaing. Semakin besar jumlah pesaing, alokasi
sumber daya akan semakin efisien. Adanya ancaman kerugian bisnis
dari para pesaing, mendorong perusahaan individu untuk meningkatkan
efisiensi. Masyarakat mendapat manfaat karena perusahaan akan
membawa produk baru ke pasar dengan harapan inovasi mereka akan
dihargai dengan pangsa pasar yang lebih besar dan keuntungan yang
lebih tinggi. Konsumen juga mendapatkan keuntungan dari ketersediaan
pilihan yang lebih banyak.
Ilmu ekonomi klasik menyatakan bahwa semakin dekat suatu
perekonomian dengan keadaan persaingan sempurna, semakin mungkin
hasil optimal dari harga yang lebih rendah dan pilihan yang lebih banyak.
Namun kenyataannya adalah bahwa pasar atomistik seperti itu tidak ada
di dunia nyata. Di dunia kita, yang ada adalah persaingan tidak sempurna
(Monopoli, Oligopoli, dan Monopolistic Competition).
Sasaran utama dari kebijakan persaingan adalah untuk
mempertahankan mekanisme persaingan, bukan untuk melindungi
masing-masing pesaing. Individu yang dirugikan oleh praktik antipersaingan atau perilaku abusive perusahaan dominan, dapat menerima
perlindungan atau bahkan kompensasi finansial sebagai akibat dari
ketentuan perlindungan dari undang-undang persaingan.
Perlu dicatat bahwa kesepakatan mengenai tujuan kebijakan dan
hukum persaingan sama sekali tidak seragam. Desain hukum persaingan
di antara negara berbeda tergantung dari tujuan politik, ekonomi dan
sosialnya yang sangat berbeda, Hukum persaingan tak pelak lagi diresapi
nilai-nilai masyarakat yang mengadopsinya, dan nilai-nilai tersebut perlu
dihormati dan dilindungi sebagaimana mestinya.
Konsep hukum persaingan pada dasarnya luas dan tunduk pada itikad
baik. Hukum persaingan memastikan bahwa penegakan hukum yang adil
dan tidak memihak akan benar-benar terjadi dalam praktiknya. Di negara
berkembang mungkin perlu memasukkan perhatian distributif eksplisit
ke dalam agenda kebijakan antitrust. Efisiensi distributif adalah konsep
kompleks yang mungkin mencakup “kewajiban untuk menjaga anggota
masyarakat yang paling lemah”, atau” jaminan bahwa setiap orang akan
memiliki kesempatan yang sama untuk berjuang sendiri ”, atau kombinasi
keduanya (Colino, 2019)
Inti masalah dari penerapan UU Persaingan Usaha yang efektif adalah
politik. “Penegakan hukum yang efektif dan tidak memihak adalah lingkungan
politik; tanpa reformasi politik, yang membutuhkan demokrasi yang berfungsi
penuh dengan pemisahan kekuasaan, peradilan yang efektif, pengacara
independen, penghormatan terhadap supremasi hukum, pers yang aktif dan
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bebas, masyarakat sipil yang mampu melobi untuk kepentingan konsumen
dan aturan perdagangan yang adil, reformasi regulasi ekonomi yang efektif
tidak mungkin dilakuka”(Mark Wiliam).
5.

Value atau Nilai yang Mendasari Competition Law z

Banyak perspektif tentang kolaborasi/kerjasama. Kolaborasi memiliki
arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Ada berbagai pandangan
tentang arti kolaborasi, dengan perspektif yang berbeda-beda antara
pimpinan perusahaan, pemerintah, dan akademisi. Ada juga pandangan
berbeda lintas disiplin ilmu, termasuk ekonomi, teknologi informasi, dan
seni kreatif. Pada saat yang sama, bentuk kegiatan kolaboratif bervariasi
sesuai dengan konteks, baik itu bisnis tradisional, perusahaan baru
atau lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Kolaborasi juga memiliki
relevansi dengan hubungan antar perusahaan, dan untuk konsumen di
sisi permintaan.
Adler dkk. (2011) menulis “Komunitas kolaboratif mendorong orang
untuk terus menerapkan bakat unik mereka ke proyek kelompok dan
menjadi termotivasi oleh misi kolektif, bukan hanya keuntungan pribadi
atau kesenangan intrinsik dari kreativitas otonom.” Frost dan Sullivan
(2006) mencatat bahwa kolaborasi merupakan pendorong utama dalam
beberapa elemen kinerja perusahaan, termasuk produktivitas tenaga
kerja, pertumbuhan penjualan dan kepuasan pelanggan.
Sistem sosial adalah keseimbangan antara kekuatan kompetitif dan
kooperatif. Namun persaingan harus selalu sehat dan adil. Hanya dengan
demikian persaingan dapat menguntungkan baik untuk kemajuan individu
dan kesejahteraan kelompok. Dapat juga dicatat bahwa tren organisasi
atau kelompok saat ini mengarah pada bentuk kontrol dan cenderung
mengurangi daripada mendorong persaingan antar kelompok. Tidak ada
masyarakat yang secara eksklusif kompetitif atau hanya bekerja sama
secara eksklusif. Dalam konteks demokrasi ekonomi harus diperjelas
bagaimana competititon values masyarakat Indonesia yang sesuai dengan
demokrasi ekonomi.
Persaingan bersifat universal, di mana persaingan ditemukan di
setiap masyarakat dan di setiap zaman. Menurut Anderson dan Parker2,
“Persaingan adalah bentuk tindakan sosial di mana kita berjuang melawan
satu sama lain untuk memiliki atau menggunakan barang materi atau
non-materi yang sangat terbatas.” Persaingan dipandang dalam derajat
berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Derajatnya ditentukan
oleh nilai-nilai sosial dan struktur sosial. Ini adalah proses berpola budaya.
2

Shah, Shelly., Competition: Characteristic, Value and Function., https://www.sociologydiscussion.com/sociology/competition-characteristics-value-and-function/2218.,
diunduh
08/08/2020 -21.50.
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Persaingan, seperti halnya kerja sama, sangatlah diperlukan dalam
kehidupan sosial. Beberapa sosiolog berpandangan bahwa persaingan
adalah proses yang lebih mendasar daripada kerjasama. Teori “survival
of the fittest” yang berkembang sebagai hasil dari teori evolusi Darwin
juga menekankan pentingnya persaingan dalam masyarakat. Namun,
persaingan tidak dapat dianggap sebagai prasyarat untuk kemajuan
sosial. Mazumdar (Shah, 2020), telah menyebutkan tiga fungsi negatifnya.
Pertama, ini dapat menyebabkan neurosis karena frustrasi; kedua, hal itu
dapat mengarah pada monopoli, dan ketiga dapat menyebabkan konflik.
Persaingan bisa menjadi ganas baik untuk individu maupun kelompok.
6.

Koperasi dan Demokrasi Ekonomi

Koperasi merupakan bentuk usaha yang sejalan dengan demokrasi
ekonomi. Selama ini koperasi tidak berkembang karena menghadapi
kondisi lingkungan sosial budaya yang berubah. Koperasi yang sukses
menghasilkan pendapatan bagi anggotanya melalui transaksi bisnis.
Koperasi merupakan organisasi layanan anggota yang dikontrol secara
demokratis yang diatur oleh seperangkat prinsip kesetaraan di antara
anggota.
Kesetaraan antar anggota dianggap penting dalam menjaga
solidaritas kelompok dan dijamin melalui prinsip satu anggota satu
suara. Manfaat didistribusikan sesuai dengan ‘perlindungan’ masingmasing anggota atau penggunaan layanan koperasi, bukan jumlah dana
yang mereka masukkan ke dalam bisnis. Hal ini membantu menjaga
keseimbangan tertentu di antara anggota dengan membatasi keuntungan
yang dapat diperoleh anggota hanya dengan memberikan dana investasi
kepada koperasi. Sistem ini menciptakan insentif bagi loyalitas
anggota dan memperkuat posisi kompetitif koperasi. Prinsip-prinsip ini
membentuk identitas koperasi dan menggambarkan tujuan akhir mereka
untuk membantu diri sendiri secara kolektif. Prinsip-prinsip ini telah
menginspirasi para pemimpin dan anggota koperasi di seluruh dunia.
Dukungan kepada koperasi telah diberikan dalam bentuk uang dan
bantuan teknis serta hak dan tanggung jawab khusus. Hak istimewa
termasuk hak khusus atau eksklusif untuk berurusan dengan barang
atau komoditas tertentu, harga tetap yang menguntungkan koperasi atau
anggotanya; pinjaman dengan tingkat bunga rendah; grants (dukungan
pemerintah atau lembaga donor) dan tunjangan pajak. Tanggung jawab
sering kali mencakup pemrosesan, pemasaran atau penyediaan barang
dan jasa seperti yang diminta oleh pemerintah atau lembaga donor.
Hasil dari dukungan ini beragam. Dukungan sering kali menimbulkan
ketergantungan yang mengancam stabilitas koperasi ketika ada perubahan
harga atau tingkat dukungan pemerintah atau donor. Dalam banyak kasus,
hal itu juga merusak kemandirian keuangan dan pengelolaan koperasi,
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membuat anggota menganggap koperasi sebagai milik pemerintah atau
badan lain daripada diri mereka sendiri.
Singkatnya, dengan tingkat dukungan keuangan yang lebih rendah
daripada sebelumnya koperasi harus lebih mandiri, dan diwajibkan untuk
bersaing di pasar terbuka. Koperasi perlu beradaptasi dengan tren baru ini,
mencari cara untuk membiayai operasi mereka dan terus bersaing, sambil
mempertahankan prinsip dan identitas koperasi. Koperasi yang tidak
beradaptasi, dan terus bergantung pada pengurangan hak istimewa dan
dukungan keuangan dari sumber non-anggota eksternal akan semakin
tidak dapat bersaing dengan jenis bisnis lain yang lebih efisien.
7.

UU N0. 5 Tahun 1999 dan Demokrasi Ekonomi

Di dalam konteks perkembangan strategi atau value perusahaan, tidak
ada lagi perusahaan yang murni bersaing tanpa bekerjasama (cooperate).
Oleh karena itu tidak tepat jika KPPU menerapkan keseluruhan pasalpasalnya secara per se illegal. Saat ini bahkan perusahaan takut untuk
asosiasi. Padahal di dalam teori, untuk mencapai kemajuan yang lebih baik,
tidak hanya dibutuhkan persaingan, tetapi juga bekerjasama (Coopetition).
Swasono (2015:218) menyebutkan bahwa coopetititon sebagai satu
nilai dalam kehidupan ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi Indonesia,
dan nilai ini terbukti telah dijalankan sebagai strategi perusahaan besar
skala global. Coopetition dianggap sebagai fenomena kerjasama antar
organisasi, baik bilateral maupun multilateral, yang berkembang intensif
selama beberapa tahun terakhir. Sebagai wilayah penelitian yang relatif
baru, koopetisi berakar dari the field of cooperative strategies/bidang
strategi kerja sama, baik dalam dimensi tunggal (aliansi bilateral) maupun
multilateral (jaringan, klaster). Dekade terakhir ini ditandai dengan
pertumbuhan koopetisi yang dinamis di seluruh dunia. Jenis hubungan
baru (bisnis, politik, ekonomi, dan sosial) perlu diantisipasi karena akan
menjadi semakin penting di masa depan. Strategi yang digerakkan oleh
coopetition membantu perusahaan kecil dan besar untuk mengembangkan
bisnis yang berkelanjutan.
Demokrasi Indonesia yang berdasar kebersamaan/kekolektivan,
“demokrasi politik” saja tidak cukup, harus pula berlaku “demokrasi
ekonomi” yang meliputi konteks demokrasi sosial (Hatta, “Demokrasi
Kita”, 1960, dalam Swasono, 2015:196). Dalam kehidupan ekonomi,
Cooperativism dan Coopetition berdasarkan paham demokrasi ekonomi
(Swasono, 2015:218). Jadi demokrasi ekonomi salah satu pahamnya
adalah coopetition, yakni demokrasi yang berdasar kebersamaan yang
berasas kekeluargaan. Oleh karena itu jika KPPU ingin menjalankan
demokrasi, maka harus ada redesign peraturan yang dijalankan KPPU.
Berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa, “
Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan menitikberatkan kesebandingan antara
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kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Untuk mengakomodir
unsur “coopetition” agar sesuai dengan demokrasi ekonomi, maka isi Pasal
2 ini, diusulkan untuk dirubah menjadi: “Pelaku usaha di Indonesia dalam
menjalankan kegiatan usahanya berasaskan ”persaingan dan kerjasama”
dengan menitikberatkan kesebandingan antara kepentingan pelaku usaha dan
kepentingan umum”.
Pemikiran bagaimana negara akan mengembangkan dan menerapkan
demokrasi ekonomi dalam tata kelola ekonomi yang sesuai dengan
amanat Pasal 33 UUD 45, harus menjadi dasar dalam mendesain hukum
persaingan usaha Indonesia. Dengan demikian, demokrasi ekonomi
menjadi asas Undang-undang. Nilai-nilai, lingkungan internal dan eksternal
yang dihadapi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang berubah
signifikan membutuhkan dialog nasional tentang demokrasi ekonomi
Indonesia yang disepakati bersama, yang implementatif, namun sesuai
dengan Pasal 33 UUD 45. Ini adalah pekerjaan rumah bersama untuk
diwariskan sebagai landasan yang kokoh, yang dipegang teguh pewaris
bangsa ini, generasi milenial, X, Z dan seterusnya.
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2.4
Demokratisasi Ekonomi
Suroto1

Latar Belakang
Ketika kita ingin serius membangun masyarakat demokratis, maka
kita tak boleh lupa bahwa demokrasi politik saja tidaklah cukup. Disamping
demokrasi politik, demokrasi ekonomi haruslah berjalan seiring sejalan.
Konstitusi kita, UUD 1945 terutama pasal 33 jelas menyebut bahwa sistem
perekonomian kita menganut asas demokrasi ekonomi. Sebuah sistem
perekonomian yang berarti menuntut sistem produksi, distribusi dan
konsumsinya diselenggarakan dengan proses pelibatan seluruh anggota
masyarakat secara adil.
Indonesia sebagai negara demokrasi telah mencapai kemerdekaan
yang ke-75 tahun. Namun telah ditemukan masalah serius dalam
kehidupan demokrasi secara utuh. Demokrasi politik berjalan hingga
menjadi ultra liberal, tapi demokrasi ekonominya tertinggal di buritan.
Dalam banyak strategi pembangunan ekonomi, selain menciptakan
pekerjaan yang penting bagi kehidupan masyarakat, penting juga
untuk menciptakan kesempatan bagi warga negara untuk mengkreasi
pendapatan dan kesejahteraan. Untuk menciptakan kesempatan
mengkreasikan kesejahteraan tersebut, maka salah satu pilar pentingnya
adalah adanya jaminan keadilan dalam sistem perekonomian dan bisnis.
Untuk itulah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai
produk reformasi dibentuk karena memiliki arti penting guna menjamin
berlangsungnya sistem bisnis yang sehat dengan tujuan akhir terciptanya
keadilan ekonomi.
Indonesia sejak kurang lebih 50 tahun lalu telah membangun dengan
fokus pada pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi yang
dicapai rata-rata 5 persen setiap tahunnya ternyata belum mampu
menciptakan modalitas ekonomi untuk menciptakan keadilan dalam
kehidupan keseharian masyarakat. Perbedaan pendapatan yang terjadi
justru semakin lebar, penguasaan asset semakin konsentratif, akumulatif
dan kemudian menjadi monopolistik.
Menurut Global Wealth Databook tahun 2019, sekitar 82 persen dari
173 penduduk dewasa di Indonesia memiliki kesejahteraan kurang dari US
1

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) dan Direktur Induk Koperasi Usaha
Rakyat (INKUR)
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$ 10.000. Jauh di bawah rata-rata dunia yang hanya 58 persen. Hanya 1,1
persen penduduk dewasa yang memiliki yang memiliki asset di atas US $
100.000. Lagi-lagi jauh di atas rata-rata dunia yang besarnya 10,6 persen.
Sementara Gini Ratio kesejahteraannya 0,83 dengan jumlah kepemilikkan
kesejahteraan dari 1 persen jumlah elit kayanya hingga 45 persen dari
total kesejahteraan nasional.
Indonesia terjebak dalam model pembangunan dengan pertumbuhan
ekonomi konstan. Modularnya dimulai dari komitmen hutang untuk
membiayai infrastruktur fisik bagi daya dukung investasi asing. Kemudian
menjadi bergantung pada investasi asing yang didominasi dalam komoditi
ekstraktif yang berupa pertambangan dan perkebunan monokultur yang
harga di pasaranya dikuasai secara oligopsoni oleh pasaran internasional.
Pada tujuan akhirnya kita masuk pada jebakan konsumsi, di mana
pertambangan dan perkebunan monokultur yang masif telah menggusur
tanah rakyat. Hingga petani-petani di Indonesia saat ini, 74 persen
hanyalah tinggal petani gurem alias hanya buruh tani dan sisanya hanya
menguasai lahan rata-rata 0,33 ha saja. Motivasi mereka juga dijatuhkan
dengan importasi pangan bahkan pada saat-saat musim panen. Hal ini
dapat kita lihat dampaknya yang cukup signifikan di mana kita menderita
defisit neraca perdagangan terburuk sejak 30 tahun terakhir pada tahun
2018 hingga 8,57 milyar US Dollar.
Dalam situasi demikian, pada akhirnya ekonomi kita menjadi terjebak
dalam konsumsi yang sepenuhnya dikendalikan oleh bangsa lain. Pada
akhirnya negara memiliki kecenderungan hanya bertindak untuk melayani
kepentingan pasar yang didominasi oleh para pemilik modal besar.
Negara menjadi penyokong kredit, pelindung investasi asing beserta hakhak istimewanya.
Sub-Ordinasi Plutokarkhi
Disadari atau tidak, praktik sistem demokrasi ekonomi atau sistem
ekonomi saat ini telah menyimpang jauh dari Konstitusi, dan tersandera
cara pandang fundamentalisme pasar yang berlebih-lebihan. Mulanya
secara politik apa yang menjadi urusan publik (respublika) dianggap melulu
urusan negara dan urusan bisnis (ekonomi) dianggap sebagai urusan
pribadi (resprivat). Cara berfikir fundamentalis demikian menganggap
masalah tanggung jawab publik, atau ruang hidup bersama menjadi
urusan negara semata. Sementara ruang bisnis terlepas dari tanggung
jawab publiknya.
Pola hubungan hubungan masyarakat sipil, negara, serta pasar
akhirnya berada dalam kondisi asimetrik. Negara dan masyarakat disubordinasi oleh kepentingan bisnis (pasar) yang telah dikuasai segelintir
pemilik kapital besar. Negara pada akhirnya jatuh pada dominasi
pasar. Ekonomi Indonesia akhirnya dikuasai oleh segelintir elit kaya
(plutokrasi) dan negara menjadi pelayan bagi kepentingan kapitalisme.
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Kondisinya bahkan sudah semakin akut dan terjebak masuk dalam sistem
plutokharkhi2.
Rakyat telah berubah menjadi alat kepentingan segelintir elit dan
kehilangan partisipasinya. Masalah-masalah serius sosial ekonomi
masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, kebodohan, kerusakan
lingkungan, kebangkrutan, keterjebakkan pada utang, ketergantungan
importasi pangan, defisit fiskal, krisis dan lain sebagainya pada akhirnya
tidak pernah menemukan solusinya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) sebagai pilar penting dari proses perwujudan demokrasi ekonomi
juga mengalami proses pengebirian. Hal ini terlihat dari masih lemahnya
regulasi.
Pada akhirnya, masalah-masalah soal mafia kartel pangan tidak
mendapat penanganan serius, dan persoalan persaingan usaha menjadi
tidak sehat menyeruak dan indikator umumnya terlihat dari kesenjangan
ekonomi baik dalam pendapatan dan kesejahteraan yang justru
membumbung tinggi sejak reformasi. Masalah lama setiap saat selalu
mendapat solusi resep sama.
Masalah-masalah sosial ikutan tampil mengemuka seperti:
kriminalitas, ketidakadilan hukum, kerusuhan, dan masalah residu
kemanusiaan lainnya dalam seluruh sektor kehidupan masyarakat.
Terjadi kesulitan mengatasi persoalan serius ini secara purna, bersifat
karitatif dan minus partisipasi.
Kuasa bisnis menjadi semakin monopolistik, melampaui kepentingan
negara, kepentingan masyarakat. Dapat dilihat dalam setiap kasus
kemanusiaan yang timbul di masyarakat sebagai tindakan kriminal yang
sulit sekali ditemukan pelakunya bilamana sudah berurusan dengan
kejahatan korporasi.
Pemikiran ekonomi klasik, neo-klasik dan neo-liberalis Smithian
mengasumsikan hukum bisnis mengandai “tangan tersembunyi”. Pasar
dengan sendirinya akan membentuk harga tanpa banyak intervensi
negara. Mengikuti saran guru besar ekonomi pasar, Milton Friedman,
bahwa hanya satu tanggung jawab bisnis itu, ialah mengejar keuntungan.
Persaingan bisnis pada akhirnya hanya bergantung pada yang kuat
menguasai yang lemah.
Masalah kehidupan sehari-hari, masalah bisnis dan penghidupan
berada dalam cengkeraman plutokharki, maka pada akhirnya pembangunan
dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi hanya lahirkan kondisi diametral
terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat banyak. Ruang hidup seharihari rakyat tetap berada di bawah kekuasaan autokrasi, tanpa kemampuan
melawan sama sekali.
2

Plutokharkhi adalah sebuah istilah baru untuk menjelaskan model perselinggkuhan antara
plutokrasi atau kekuasaan ditangan segelintir elit orang kaya dan oligarkhi atau segelintir elit
politik yang berkuasa.
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Strategi pembangunan dengan mengharapkan tetesan pertumbuhan
dari atas ke bawah (trickle down effect) tidak memberikan harapan dan yang
terjadi justru akumulasi semakin besar. Keserakahan ternyata tidak ada
batasnya hingga benar apa yang dikatakan Mahatma Gandhi (1869-1948),
bahwa seluruh dunia ini tidak akan cukup untuk menuruti keserakahan
satu orang. Pengejaran keuntungan ekonomi semata telah ciptakan
kondisi alam yang semakin rusak, dunia terancam oleh perubahan iklim
yang semakin ekstrim. Manusia telah kehilangan hubungan harmoni
dengan alamnya dan defisit kearifan lokal.
Norma Baru Demokrasi Ekonomi
Pada saat pandemi Covid-19 sekarang terjadi telah menjadi koreksi
mendasar tata ekonomi dunia.. Dibutuhkan tatanan baru bukan hanya
normal baru. Vaksin baru harus mampu diciptakan bagi tata ekonomi
nasional dengan norma baru, tata aturan baru agar tidak terjebak pada
kenormalan baru yang sejatinya berisi norma lama. Norma baru tersebut
adalah agenda demokratisasi ekonomi, sistem ekonomi konstitusi kita.
Demokrasi ekonomi atau biasa disebut dengan sosio-demokrasi
atau ekonomi solidaritas sebetulnya adalah sebuah sistem yang juga
relatif baru di belahan dunia. Sistem ini betapa telah diperdebatkan oleh
para pendiri republik ini jauh sebelum Indonesia merdeka, namun baru
menjadi wacana para pakar-pakar ekonomi dunia pada tahun 1970-an.
Di mana kesetaraan politik harus diimbangi dengan hak setara dalam
akses terhadap sumberdaya ekonomi. Segelintir orang tidak boleh
memarginalkan sebagian besar masyarakat seperti yang terjadi dalam
sistem demokrasi liberal kapitalistik. Secara sistem, demokrasi ekonomi
itu bertumpu pada dua hal besar, yaitu persoalan akses kepemilikan
atas alat produksi dan juga sistem pendapatan. Dua hal pokok ini perlu
mendapatkan penanganan serius, kalau diinginkan melakukan perubahan
mendasar.
Dalam sistem masyarakat yang demokratis dengan demikian, akses
terhadap kepemilikan alat produksi dan juga sistem penggajian perlu
diatur sedemikian rupa. Masyarakat perlu terlibat dalam kepemilikan dan
pengawasan perusahaan secara langsung dalam skema ESOP (employee
share ownership plan). Rasio gaji yang terendah dan tertinggi disatu sisi
juga harus dibatasi agar tidak terjadi kesenjangan yang tajam. Demokrasi
ekonomi dalam praktik seperti; koperasi, bisnis mutual, kepemilikan lokal
(local ownership), dan ESOP (employee share ownership plan) memiliki peran
penting. Melalui jalan ini setiap individu memiliki peluang yang sama untuk
terlibat dalam proses produksi, konsumsi dan distribusinya. Selain juga
mengurangi keserakahan dan mempertinggi modal sosial yang penting
bagi pembangunan. Fungsi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) pada akhirnya juga akan berjalan lebih efektif.
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Keputusan ekonomi dalam sistem bisnis inklusif harus dibuat oleh
masyarakat luas melalui demokrasi yang partisipatif. Karena dengan
demikian pertumbuhan ekonomi akan menguntungkan sejumlah besar
warga negara. Pandemi Covid-19 dan mampetnya demokrasi saat ini
adalah momentum tepat untuk menengok bisnis inklusif. Dengan harapan
keadilan dan kesejahteraan bersama itu menjadi nyata bagi masyarakat
luas.
Agenda Demokratisasi Ekonomi di Indonesia
Istilah demokrasi ekonomi disebut dalam konstitusi kita, demokratisasi
ekonomi selalu dijadikan konsideran undang-undang yang mengatur
persoalan perekonomian. Dalam urgensinya telah menjadi ketetapan
khusus Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam ketetapan TAP
MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Ekonomi Politik dalam rangka
Demokratisasi Ekonomi. Namun struktur ekonomi dualistik kita tidak
berubah sejak jaman kolonial Belanda. Kesenjangan struktural yang dilihat
oleh para pendiri republik ini tidak mengalami proses transformasi sama
sekali. Struktur ekonomi tetap terbelah menjadi dua. Deretan kemakmuran
segelintir orang di atas, dan barisan besar rakyat dalam kemiskinan dan
kesengsaraan. Demokrasi politik prosedural, bahkan berjalan secara
ultra liberal. Sementara, demokrasi ekonomi sebagai salah satu agenda
reformasi yang penting dalam kehidupan berdemokrasi ditinggal jauh tak
tersentuh di belakang.
Meminjam istilah Prof Dawam Rahardjo---negara kapitalis (stateled capitalism) yang menjadikan negara sebagai penjaga malam, hanya
berubah profesinya sebagai pembersih toilet dalam pola kapitalisme
pasar (market-led capitalism). Tugas negara membersihkan kotoran
kapitalisme yang berupa kebangkrutan dengan bail-out, konflik dengan
“kompromosi” tanpa di bawa kearah kerjasama, kerusakan lingkungan
dengan kompensasi, kemiskinan dengan charity, kebodohan dengan
pendidikan gratis. Semuanya tentu dibayar dengan pajak rakyat sendiri,
dan sementara korporasi besar kapitalistik dibiarkan terus melakukan
ekploitasi.
Tidak ada perubahan permanen. Panduan sistem ekonomi bukan lagi
Konstitusi, sumber hukum bukan lagi Pancasila, tapi berupa pasar yang
telah didominasi oleh pemilik modal besar lokal dan asing. Demokrasi
ekonomi justru secara cepat telah dipreteli oleh berbagai Undang-Undang
(UU) yang mengarah pada penguasaan pada segelintir orang dan kuasa
asing. Sebut saja UU BUMN, UU Perbankkan, UU Penanaman Modal, UU
Perkoperasian, UU Minerba, UU Ketenagakerjaan dan lain sebagainya.
Kesenjangan ekonomi telah jatuh dititik akut akibat liberalisasi
ekonomi. Demokrasi Ekonomi yang juga berarti pemerataan akses
ekonomi, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan diabaikan.
Perekonomian Indonesia berada dalam titik yang rapuh, seperti istana
pasir yang rentan terhadap goncangan setiap datang badai krisis yang
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setiap saat mengancam. Konsentrasi kesejahteraan pada sejumlah
kecil orang adalah membahayakan bagi kepentingan bangsa dan juga
sekaligus mengancam keberlangsungan dari kehidupan berdemokrasi
kita. Sebab segelintir orang kaya itu bisa melakukan upaya apapun untuk
semakin meningkatkan akumulasi kesejahteraannya yang bersumber dari
keserakahan. Hukum bahkan akan terbeli karenanya dan rakyat banyak
beserta kedaulatan rakyat hanya akan menjadi jargon semata.
Konsep pembangunan berkelanjutan sebagai konsep yang maju dari
paradigma pembangunan telah menempatkan beberapa aspek penting
dalam pembangunan. Aspek tersebut adalah menyangkut keamanan
ekonomi, keseimbangan ekologikal, keadilan sosial, dan stabilitas politik
(Hagen Hendry, 2012). Sejak tahun 1997, International Court of Justice
(ICJ) juga telah mengakui konsep pembangunan yang berkelanjutan.
Pengakuan secara tegas juga telah ada dalam Konstitusi kita terutama
pasal 33. Semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan
termasuk Indonesia juga telah berkomitmen dalam platform pembangunan
berkelanjutan ini guna mencapai target tujuan Sustainable Development
Goal (SDG’s). Itu berarti dimensi pembangunan harus diarahkan kedalam
agenda demokratisasi ekonomi.
Untuk itu, beberapa agenda penting demokratisasi ekonomi di
Indonesia adalah :
Pertama, melakukan refoma regulasi dengan revisi seluruh undangundang menyangkut masalah perekonomian dan kemasyarakatan yang
sudah liberal kapitalistik melalui agenda uji legislasi, kemudian uji materi
lagi ke Mahkamah Konstitusi dan dikeluarkan undang-undang Sistem
Perekonomian Nasional yang sudah jadi mandat Konstitusi sebagai
undang-undang payung penyelenggaraan demokrasi ekonomi. Termasuk
di dalamnya adalah memperkuat peran KPPU dalam menegakkan sistem
pengawasan persaingan usaha.
Kedua, melakukan agenda reformasi agraria secara progresif dengan
mengembalikan sistem pertanian keluarga. Kondisi para petani menurut
statistik 74 persennya adalah para petani gurem alias sudah tidak memiliki
lahan garap atau hanya sebagai buruh tani. Sementara sisanya, menurut
Susenas, tahun 1980 kepemilikkan lahan petani masih 1, 05 hektar
perkapita, kemudian tahun 1990 menurun jadi 0,75 Hektar perkapita dan
saat ini tinggal 0,23 hektar perkapita.
Ketiga, menciptakan kendali bisnis di tangan banyak orang, terutama
mereka yang hanya punya modal tenaga melalui Program ESOP (employee
share ownership plan) dan koperasi yang genuine. Pergerakan modal harus
dikendalikan agar tidak meninggalkan aspek kemanusiaan, lingkungan,
dan juga keadilan.
Keempat, perlu dilakukan pembatasan rasio gaji tertinggi dan terendah.
Batas gaji Upah Minimum itu tidaklah dapat menjadi solusi karena pada
dasarnya perusahaan menjauhkannya dari mereka yang bekerja, dan
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menghasilkan keuntungan untuk para pemilik modal yang digerakkan
oleh satu motif saja, hanya mengejar keuntungan bagi diri mereka sendiri.
Kelima, Menerapkan kebijakan alokasi fiskal Pendapatan Minimum Warga
Negara (PMWN) untuk menjamin terwujudnya kebutuhan mendasar
rakyat.
Penutup
Undang-Undang Dasar sebetulnya telah menaruh landasan yang kokoh
tentang demokrasi ekonomi ini, tapi seperti macan kertas, praktik ekonomi
keseharian adalah sangat kapitalistik sehingga keadilan sosial–ekonomi
yang berarti mementingkan kemakmuran bagi banyak orang menjadi nihil.
Kalau ingin serius membangun masyarakat demokratis, maka tak boleh
lupa bahwa demokrasi politik saja tidaklah cukup. Disamping demokrasi
politik, demokrasi ekonomi haruslah berjalan. Regulasi-regulasi yang tidak
imperatif terhadap praktik demokrasi ekonomi musti dirombak total.
Secara ekonomi, ada dua sebab kemiskinan yang mendasar, adalah
tidak adanya akses kepemilikan atas alat produksi dan juga sistem
pendapatan yang tidak adil. Dua hal pokok ini perlu mendapatkan
penanganan serius kalau kita benar-benar ingin melakukan perubahan
mendasar kearah sistem demokrasi ekonomi. Di dalam sistem demokrasi
ekonomi, masyarakat harus diberikan peluang untuk mengkreasi
kesejahteraan dalam bentuk kepemilikan dan mendapatkan sistem
pembagian yang adil dalam pendapatan.
Dalam sistem ekonomi Pancasila, pembangunan adalah suatu proses
yang “inner will”, yaitu proses emansipasi diri, inisiatif dan partisipasi
kreatif masyarakat. Dengan demikian, demokrasi ekonomi musti menjadi
landasan pembangunan yang hadir dalam ruang hidup keseharian warga
negara. Dalam sistem demokrasi ekonomi, rakyat hadir dalam ruang
–ruang keputusan sosial ekonomi mereka, bukan hanya negara yang
hadir. Negara harus berfungsi secara subsidiar terhadap kepentingan
masyarakat.
Demokrasi ekonomi adalah jaminan atas peran partisipasi
seluruh masyarakat dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi.
Perekonomian yang dalam arti mikro adalah perusahaan itu menghendaki
agar memberikan peluang terhadap setiap warga negara untuk terlibat
sebagai subyek dan bukan obyek ekonomi. Demokrasi ekonomi itu adalah
sebuah perubahan permanen. Perubahan kearah keadilan sosial bagi
seluruh rakyat. Bukan segelintir orang.
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2.5
Persaingan Usaha yang
Sehat Meningkatkan
Perekonomian Indonesia
Prof. Dr. Alum Simbolon, S.H., M. Hum.1

Pendahuluan
Persaingan yang sehat merupakan suatu hal yang sangat terpuji,
keadaan yang sehat sangat diutamakan setiap orang, agar terhindar
dari Covid 19 yang terjadi, dengan berbagai cara misalnya melakukan
olahraga, makanan yang bagus sehat bergizi, dan hidup teratur. Kondisi
perekonomian Indonesia menurun sejak masa Covid 19
yang telah
berjalan selama kurang lebih satu tahun, maka percepatan pemulihan
ekonomi nasional masa Covid-19 harus segera diatasi dan ditingkatkan.
Pada pemulihan ini salah satu yang berperan adalah Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU), pelaksanaan tugas KPPU agar tetap menjaga
kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai
upaya mensejahterakan rakyat, menjamin kesempatan berusaha yang
sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil, serta mencegah
praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Mengawasi
efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha yang harus dilakukan para pelaku
usaha, KPPU harus mendorong pelaku usaha besar maupun menengah
untuk terus berupaya dan bertahan melakukan kemitraan dengan para
pelaku usaha mikro agar mampu bangkit menjalankan usaha dan bertahan
dari situasi pandemi saat ini sehingga tenaga kerja tetap dapat bekerja
tanpa harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan.
Pada masa pandemi Persaingan Usaha di Indonesia diharapkan dapat
dilakukan dan berjalan secara Kompetitif dan Inovatif, Peran Hukum dan
Kebijakan Persaingan Usaha dalam mendorong perekonomian nasional
sangat dibutuhkan. Melalui peran KPPU dalam mengawasi pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UULPM), iklim usaha yang
kondusifdiharapkan berjalan dengan baik.

1

Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu
Hukum UPH Kampus Medan
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Demokrasi ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama
bagi setiap warganegara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi
dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat,
efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar2. Demokrasi ekonomi ini akan
meningkatkan perekonomian Indonesia karena semua berada dalam
pasar yang sama untuk menggerakkan perekonomian Indonesia, tanpa
ada halangan satu sama lain dalam menjalankan kegiatan usahanya dan
kendala pada masa Covid 19 hanyalah pada konsumen atau masyarakat
yang kurang pergerakan untuk keluar sehingga pasar menjadi sangat
melemah karena permintaan yang berkurang dari masyarakat. Hal ini
yang menjadi kerumitan dalam pengembangan ekonomi atau untuk
meningkatkan perekonomian selama masa Covid 19 yang sedang
mengalami pelemahan. KPPU dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
nya tetap melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan yang diatur dalam UULPM,
tetap melakukan pemeriksaanan atas segala perkara yang disampaikan
berdasarkan hasil laporan maupun insiatif.
UULPM merupakan UU yang mengatur bidang ekonomi, maka salah
satu bidang yang dapat digunakan untuk menjelaskan kesulitan dalam
hukum persaingan adalah ilmu ekonomi, seperti ditegaskan oleh Cooter
dan Ulen bahwa: interaksi antara para ahli hukum dan ahli ekonomi
telah melahirkan kebijakan pengaturan hukum persaingan (antitrust) dan
pengaturan berbagai kebijakan ekonomi negara. Selanjutnya, menurut
keduanya bahwa analisis ekonomi terhadap hukum adalah suatu mata
pelajaran interdisipliner yang bukan saja menarik bagi peminat hukum
dan ekonomi, tetapi juga bagi para peminat kebijakan publik (public policy)
merupakan undang-undang yang mengatur bidang ekonomi, maka salah
satu bidang yang dapat digunakan untuk menjelaskan kesulitan dalam
hukum persaingan adalah ilmu ekonomi, seperti ditegaskan oleh Cooter
dan Ulen bahwa: interaksi antara para ahli hukum dan ahli ekonomi
telah melahirkan kebijakan pengaturan hukum persaingan (antitrust) dan
pengaturan berbagai kebijakan ekonomi negara. Selanjutnya, menurut
keduanya bahwa analisis ekonomi terhadap hukum adalah suatu mata
pelajaran interdisipliner yang bukan saja menarik bagi peminat hukum dan
ekonomi, tetapi juga bagi para peminat kebijakan publik (public policy) 3
KPPU memiliki tugas sebagai pengawas pelaksanaan UULPM,
dimana status hukumnya adalah sebagai lembaga yang independen
yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah dan pihak lain
karena Anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas
2

Insan Budi Maulana, 2000, Catatan Singkat UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3-4.

3

Robert Cooter dan Thomas Ulen, 1998, Law and Economic, Scott, Foresman and Company,
Glenview, Illionis, hlm. i.
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persetujuan DPR. Oleh karena itu KPPU dalam menjalankan tugasnya
bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini sejalan dengan praktik di
AS di mana Federal Trade Commission (FTC) bertanggung jawab kepada
Presiden. Ketentuan ini wajar karena KPPU melaksanakan sebagian dari
tugas-tugas pemerintah, sedangkan kekuasaan tertinggi pemerintahan
ada di bawah Presiden. Namun KPPU dalam menjalankan tugasnya
dapat bebas dari campur tangan pemerintah, independensi tetap dijaga
dengan keterlibatan DPR untuk turut serta menentukan dan mengontrol
pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPU.
KPPU dalam menjalankan tugas dan wewenang Penegakan Hukum
Persaingan Usaha telah memeriksa dan memutus perkara persaingan
usaha. Putusan perkara sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019
berjumlah 137 putusan dengan berbagai jenis pelanggaran terhadap
UULPM. Ringkasan hasil penelitian tentang penegakan hukum yang
dilakukan KPPU diuraikan dalam bentuk Tabel 1 yang merupakan contohcontoh perkara yang diputuskan KPPU pada tahun 2016 dan sanksi
denda dari 137 putusan tersebut seperti dapat dilihat pada Tabel 2 untuk
setiap tahun perkara yang diperiksa dan diputus KPPU. Terlihat bahwa
dari jumlah angka pembayaran denda yang harus dibayarkan oleh pelaku
usaha kepada negara bervariasi, tergantung hasil penilaian KPPU untuk
besarannya dengan memperhatikan dampak kerugian bagi masyarakat.
KPPU mempunyai rumus untuk menghitung dendanya, Penulis
menyampaikan sebaiknya KPPU menjatuhkan sanksi administrasif
yang maksimal jika terbukti pelaku usaha melakukan pelanggaran
terhadap UULPM. Untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha
dan selanjutnya agar tidak melakukan pelanggaran terhadap UULPM
yang berdampak kepada perekonomian nasional dan mempunyai dampak
negatif kepada masyarakat.
Hukum Persaingan Usaha (HPU) telah lama diberlakukan, yakni
sejak tahun 2000 hingga tahun 2020 saat ini, dan dilahirkan setelah
masa Orde Reformasi di Indonesia dalam kondisi perekonomian yang
kurang baik saat itu. Hukum persaingan usaha adalah peraturan yang
mengatur perilaku para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis
dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang tersedia sehingga
tercipta iklim usaha yang kondusif. Apabila pelaku usaha menjalankan
kegiatan usahanya dengan baik, tidak melakukan praktik monopoli, dan
melakukan pelanggaran terhadap Hukum Persaingan Usaha, maka kondisi
perekonomian Negara besar kemungkinan akan menjadi lebih kondusif
dan ang diuntungkan tentunya adalah pelaku usaha itu sendiri, pelaku
usaha lain dan tentunya perekonomian Negara Indonesia akan meningkat
sekaligus dengan daya saing internasionalnya yang juga akan membaik.
UULPM ini bertujuan menjaga kepentingan umum, serta melindungi
konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang sehat; menjamin kepastian
kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktik
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh
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pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan
usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai
salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat4.
Kehadiran UULPM disambut dengan baik oleh seluruh masyarakat
Indonesia, banyak dampak positif yang dirasakan dalam bidang ekonomi,
kesempatan, maupun konsumen. Salah satunya adalah mencegah
terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang
mengarah kepada perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekaligus
mengharapkan agar pengaturan dapat dilaksanakan dengan baik
oleh pelaku usaha, KPPU dapat menerapkan penegakan hukumnya
dan stakeholders dapat melaksanakan peran sesuai dengan apa yang
diketahui misalnya ada diketahui seorang atau beberapa orang pelaku
usaha melakukan perjanjian yang dilarang, melakukan praktik monopoli,
atau menyalahgunakan posisi dominan diharapkan segera melaporkan
ke KPPU. Mengingat salah satu tujuan UULPM adalah memberikan
kesejahteraan bagi masyarakat. Kebijakan persaingan di Indonesia
merupakan instrumen untuk mengatur persaingan dengan batasanbatasan yang luwes.
Rakyat Indonesia sangat dikenal dengan budaya yang berlandaskan
kebersamaan, gotong royong, dan senasib sepenanggungan dan semua itu
merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi. Akibatnya kata persaingan
menjadi kata yang tidak biasa, karena persaingan merupakan tindakan
yang berseberangan dengan arti kebersamaan tersebut5. Kebersamaan
adalah nilai Pancasila yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap orang
orang di Indonesia, terutama para pelaku usaha agar tujuan mulia yang
terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dapat tercapai dengan baik, bersama
berusaha melakukan setiap kegiatan usaha, bersama membangun
bangsa dan negara melalui setiap kegiatan usaha apapun yang dilakukan
oleh pelaku usaha, menjalankan usaha yang kondusif untuk tidak saling
melakukan persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu UULPM
ini hadir untuk mencegah diskriminasi yang berdampak negatif terhadap
efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan dan menghindarkan perilaku
yang menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan yang
pada akhirnya merugikan negara dan rakyat. UULPM akan diberlakukan
kepada semua pelaku usaha yang melanggarnya.
Penganut utilitiarisme memandang hukum sebagai alat untuk tujuan
mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang sebanyakbanyaknya (greatest happiness for greatest number) dimana dalam hukum
public, penghukuman tidak dipandang lagi sebagai penistaan, tetapi
dipandang berfungsi sebagai efek penjeraan (deterrence effect) agar
4

Pasal 3 UULPM

5

Ayudha D Prayoga, et.al. (Ed.), 1999, Persaingan Usaha Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia,
Elips Project & Patnership for Business Competition, hlm 1.
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pelanggaran atau kejahatan yang sama tidak terulang dikemudian hari
oleh orang lain, maka setelah dilakukan penghukuman atas pelanggaran
yang sama dapat dicegah6. Negara menginginkan agar ada keseimbangan
antara pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil
dapat berada dalam pasar sama tanpa ada pelaku usaha yang melakukan
pelanggaran terhadap UULPM.Untuk mengawasi pelaksanaan UULPM
dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisioner
KPPU ini diangkat oleh presiden setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). Penugasan KPPU ini adalah atas instruksi Pasal 30 ayat (1)
UULPM, menentukan bahwa KPPU mengawasi pelaksanaan UULPM; dan
pada ayat (2) menentukan bahwa KPPU merupakan lembaga independen
yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain,
dan ayat (3) menentukan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya KPPU
bertanggung jawab kepada Presiden.
Indonesia pasca Krisis Moneter Global awal tahun 2000 berusaha
membangkitkan kembali perekonomiannya dengan bantuan IMF.
Pembaruan struktural yang di gagas IMF melalui LoI nya dilaksanakan oleh
Indonesia dengan melakukan deregulasi di berbagai sektor, mengubah
ekonomi biaya tinggi, Indonesia menjadi ekonomi yang lebih terbuka,
kompetitif, efisien. Pembaruan struktural mensyaratkan bahwa berbagai
rintangan artificial yang menghambat persaingan harus dihapuskan. Hal
ini memerlukan seperangkat aturan hukum baru yang mampu menetapkan
suatu bentuk persaingan usaha yang sehat, mempunyai suatu instrumen
untuk mengawasi hukum tersebut. Melihat momen tersebut, DPR
mengajukan usul inisiatif pembentukan undang-undang antimonopoli.
Akhirnya terbentuklah UULPM yang ditandatangani oleh Presiden
B.J. Habibie pada tanggal 5 Maret 19997. Banyak Pelanggaran yang
dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga penulis berkeingan untuk meneliti
bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU dengan melalui
putusan yang dilakukan dalam penegakan hukum persaingan usaha.
Alum Simbolon telah melakukan penelitian yang dimuat dalam Disertasi
untuk Penyelesaian Doktor dengan melihat Kedudukan KPPU Dalam
Penegakan Hukum Persaingan Usaha dari tahun 2000 sampai dengan
2009. Mengingat pentingnya penelitian hal ini penulis meneruskannya
dengan menelaah putusan KPPU dari tahun 2012 sampai dengan tahun
2019.

6

John H.Shenefield & Irwin M.Stelzer, 2001, The Anti Trust Law A Primer, Four Edition Publisher
for the American Enterprice Institute. Washinton, DC, hlm 158.

7

Stefino Anggara, 2009, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Peradilan Khusus (Kedudukan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 TentangKekuasan
Kehakiman), Jurnal Komisi Pengawas Persaingan Usaha, edisi 1.
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1.

Tugas dan Wewenang KPPU Dalam Penegakan Hukum Persaingan
Usaha

KPPU dalam pelaksanaan tugasnya melakukan penegakan hukum
persaingan usaha yang diatur dengan baik dalam UULPM. UULPM
menyebutkan tentang tugas dari KPPU, Pasal 35 UULPM menyebutkan:
(i) Melakukan penilaian terhadap perjanjian sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16; (ii) Melakukan penilaian terhadap
kegiatan usaha dan atau pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 17 sampai dengan Pasal 24; (iii) Melakukan penilaian terhadap ada
atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28; (iv) Mengambil tindakan
sesuai wewenang komisi sesuai dengan Pasal 36; (v) Memberikan saran
dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan
praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (vi) Menyusun
pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang
ini; dan (vii) Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi
kepada Presiden dan DPR.
Pelaksanaan wewenang yang dilakukan oleh KPPU telah berjalan
dengan baik misalnya telah melakukan saran dan pertimbangan terhadap
pemerintah terkait SKK Migas, telah membuat banyak peraturan KPPU
yang berkaitan dengan kegiatan bisnis di Indonesia agar semua berjalan
dengan baik karena kegiatan bisnis sangat menopang perekonomian
nasional sehingga perlu pengawalan dengan regulasi yang baik. Peraturan
yang dibuat oleh KPPU ini disebut dengan Peraturan Komisi. KPPU harus
melaporkan semua kegiatan kepada Presiden dan DPR, agar DPR dan
presiden dapat mengetahui hasil kinerja dari KPPU dalam hal pengawasan
terhadap pelaksanaan UULPM. Melihat kinerja KPPU pada tahun 2012
sampai dengan 2019 sangat banyak perkara yang masuk sebagai laporan
ke KPPU yang diselesaikan melalui putusannya, ada sejumlah 137
putusan dengan berbagai jenis pelanggaran terhadap UULPM.
KPPU dalam melaksanakan tugas tersebut dapat dilihat dari berapa
jumlah perkara yang diperiksa dan diputus oleh KPPU sejak tahun 2012
sampai dengan 2019. Dalam melaksanakan tugas tersebut KPPU antara
lain melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dilarang sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UULPM. Seluruh perjanjian
yang dilarang diatur dalam UULPM tidak boleh dilakukan oleh pelaku
usaha dan jika dilakukan, maka Pasal 47 UULPM telah menyiapkan sanksi
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut.
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2. Sanksi8
Kedudukan KPPU mempunyai kewenangan yang melekat padanya
adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan
merupakan sanksi administratif seperti yang diatur dalam Pasa 47
UULPM. Pasal 47 menyatakan9:
1. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan
administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan
Undang-undang ini.
2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat berupa:
a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal
16 dan atau
b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi
vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan
yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau
menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau
merugikan masyarakat; dan atau
d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan
penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan
badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00
(satu
miliar
rupiah)
dan
setinggi-tingginya
Rp
25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
Pelaksanaan Pasal 47 pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilaksanakan
KPPU dalam menjatuhkan sanksi adminitratif pada putusan pada
tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 terhadap pelaku usaha yang
melakukan pelanggaran terhadap UULPM10. Bahwa sanki administratif
yang dijatuhkan KPPU akan pengenaan denda atas perilaku pelaku usaha
yang melakukan pelanggaran sangat sedikit ataupun rendah menurut
penulis, dan sanksi yang tersedia dalam UULPM pengenaan denda
hanya serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan
8

Pembahasan mengenai sanksi ini menggunakan aturan-aturan yang masih menggunakan
UU No. 5 Tahun 1999, karena sejak Desember 2020, pasal mengenai sanksi ini telah diubah
oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

9

Pasal 47 ayat (1) UULPM

10

Pasal 47 ayat( 2) huruf g UULPM
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setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
Berikut penulis akan menampilkan putusan KPPU pada tahun 2016
untuk melihat dan menganalisis pengenaan denda yang dijatuhkan KPPU
melalui putusannya.
Table I: Putusan KPPU Tahun 2016
No

No Perkara

1

Dugaan Pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 terkait Pekerjaan Peningkatan
01/KPPU-L/2016 Jalan Pesut pada Satuan Kerja Dinas
Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
Anggaran 2015

2
02/KPPU-I/2016

3

Pokok Perkara

Tempat

Kutai
Kertanegara

Dugaan Pelanggaran Pasal 11
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 terkait Pengaturan Produksi
Bibit Ayam Pedaging (Broiler) di
Indonesia

Dugaan Pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
03/KPPU-L/2016 1999 terkait Tender/Lelang Jack-Up
Drilling Rig Services for BD (Nomor:
PT 2140720/PT 2140720R)

4
04/KPPU-I/2016

Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat
1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat dalam Industri Sepeda
Motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC
di Indonesia

5

Dugaan Pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
terkait 4 (empat) Paket Pemborongan
Rantau Prapat
05/KPPU-L/2016
Pekerjaan Pelayanan Teknik pada
PLN (Persero) Area Rantau Prapat
Tahun 2015-2020

6

Dugaan Pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 terkait Paket Pekerjaan
Pembangunan Bendung DI
06/KPPU-L/2016 Sidilanitano 2420 HA Kabupaten
Tapanuli Utara dan Paket Pekerjaan
Bendung DI Sitakkurak 1000 HA
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun
Anggaran 2015-2017 (Multiyears)
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7

Dugaan Pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Sulawesi
07/KPPU-L/2016
Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Selatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Anggaran 2015

8
08/KPPUL/2016

pelanggaran Pasal 17 ayat 1 dan
2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 berkaitan dengan Praktek
Monopoli yang Dilakukan Oleh PT
Angkasa Pura Logistik di Terminal
Kargo Bandar Udara Internasional
Sultan Hasanuddin Makassar

09/KPPUL/2016

Dugaan Pelanggaran Pasal 17
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 terkait Praktek
Monopoli dalam Penentuan
Harga Gas Industri di Area Medan,
Sumatera Utara

9

Makassar

10

Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat
(2), Pasal 17 dan Pasal 25 ayat
(1) huruf a dan c Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri
10/KPPU- I/2016
Telekomunikasi terkait Jasa Telepon
Tetap, Jasa Internet dan Jasa IP TV
di Indonesia oleh PT Telekomunikasi
Indonesia, Tbk.

11

Dugaan Pelanggaran Pasal
22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 Pada Pembangunan
(Pengembangan) Fasilitas Pelabuhan
Kabupaten
Laut Benteng Kabupaten Selayar
14/KPPU-L/2016
Selayar
APBN Tahun Anggaran 2015 dan
Pembangunan Pengembangan)
Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng
Kabupaten Selayar APBN-P Tahun
Anggaran 2015

12

Dugaan Pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 terkait Paket Pelelangan
Proyek Peningkatan Struktur Jalan
Putussibau-Nanga Era, Peningkatan
Kalimantan
Struktur Jalan Putussibau-Nanga
Timur
Era-Bts.Kaltim, Proyek Pelebaran
Jalan Nanga Semangut-Bts.Kota
Putussibau-Tanjung Kerja dan Proyek
Pelebaran Jalan Nanga SemangutPutussibau Kalimantan Barat

15/KPPU-I/2016
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13

16/KPPU-I/2016

dugaan pelanggaran Pasal 22
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
berkaitan dengan Paket Pengadaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kalimantan
Pendidikan Unit Pelaksana Teknis
Timur
Daerah (UPTD) Sekolah Khusus
Olahragawan Internasional (SKOI)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun
Anggaran 2013

17/KPPU-I/2016

Dugaan Pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Peningkatan Jalan
Jongkang Menuju Jalan Jakarta
Samarinda Karang Paci (Ring Road
III) Kecamatan Tenggarong Seberang

Tenggarong

18/KPPU-I/2016

Dugaan Pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Pada Paket Pekerjaan Preservasi
dan Pelebaran Bts. Provinsi RiauMerlung-Sp.
Niam APBN Tahun Anggaran 2016

Riau

20/KPPU-I/2016

Dugaan Pelanggaran Pasal 5
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 terkait Penetapan Tarif
Handling yang Dilakukan oleh PT
Artha Samudra Kontindo dan PT
Sarana Gemilang pada Kawasan
Tempat Penimbunan Pabean (TPP)
KPP Bea Cukai Belawan

Belawan

23/KPPU-I/2016

Dugaan Pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 terkait Pengadaan Barang dan
Jasa Nomor PS2137135R-Charter
Hire of One (1) Unit Floating Storage
Offloading for Cinta Terminal

24/KPPU-I/2016

4 (empat) Paket Pengadaan Alat
Kedokteran di RSUD Abdul Wahab
Sjahranie Samarinda, Kalimantan
Timur Tahun Anggaran 2012 dan
2013

14

15

16

17

18

Samarinda,
Kalimantan
Timur

Sumber: KPPU (diolah)

Penjatuhan sanksi administratif sebagai pengenaan denda bagi
pelaku usaha yang melanggar UULPM meningkatkan perekonomian
Indonesia. Jika semua pelaku usaha dikenai denda sebagai sanksi
administratif dengan ganti rugi, maka perekonomian Indonesia semakin
meningkat, dan pelaku usaha akan melakukan kegiatan usahanya secara
baik dan kompetitif dengan secara otomatis kegiatan usaha berjalan
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dengan kondusif di Indonesia dan persaingan usaha yang sehat diterapkan
dengan baik maka secara otomatis saja peningkatan perekomian terjadi
dengan baik.
Ada tiga jenis sanksi yang ditetapkan dalam Pasal 47 UULPM, yaitu
tindakan administratif, pidana pokok, dan pidana tambahan. Komisi
Pengawas Persiangan Usaha KPPU hanya berwenang memberikan sanksi
tindakan administratif. Sedangkan pidana pokok dan pidana tambahan
dijatuhkan oleh lembaga peradilan. Yang dimaksud dengan tindakan
administratif adalah11:
1. penetapan pembatalan perjanjian;
2. perintah untuk menghentikan integrasi vertikal;
3. perintah untuk menghentikan kegiatan yang terbukti
menyebabkan praktik monopoli dan anti-persaingan dan/atau
merugikan masyarakat;
4. perintah untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
5. penetapan pembatalan penggabungan/peleburan badan usaha/
pengambilalihan saham;
6. penetapan pembayaran ganti rugi;
7. pengenaan denda dari 1 milyar sampai dengan 25 milyar rupiah.
Berikut akan di lakukan analisis terhadap satu pasal terhadap perjanjian
yang dilarang. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi
dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
(Pasal 4 ayat (1) UULPM). Kemudian Pelaku usaha patut diduga atau
dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan
atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1),
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 (Pasal 4 ayat (2) UULPM). Pasal ini menekankan
bahwa setiap pelaku usaha baik sendiri maupun bersama dengan pelaku
usaha lainnya dengan sengaja dan jelas merencanakan untuk melakukan
penguasaan produksi dan atau pemasaran suatu barang, hal ini tidak boleh
karena akan menggangu atau pada akhirnya menghambat pelaku usaha
lain masuk pada pasar bersangkutan. Perilaku pelaku usaha seperti ini
pada akhirnya akan menimbulkan kondisi bisnis menjadi tidak kondusif.
Oleh karena itu, perjanjian seperti ini akan dibatalkan oleh KPPU dan akan
dijatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha, yaitu pembatalan
perjanjian dan sanksi denda yang harus dibayarkan ke kas Negara sebagai
penghasilan Negara bukan pajak.
11

Shidarta, 2013, https://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha/, diunduh, hari Senin, pukul 3.46 WIB 2020
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Munculnya aliran pemikiran di Amerika Serikat (American Realism)
yang bertumpu pada pengamatan terhadap apa yang diputuskan hakim
di pengadilan antara lain menjelaskan bahwa banyak faktor non hukum
(non legal factor) seperti ilmu ekonomi12. Harus diakui bahwa Perkara
persaingan usaha merupakan salah satu perkara hukum yang cukup
rumit penanganannya dibandingkan perkara hukum lainnya, di mana
analisis dari segi ekonomi untuk beberapa perkara sangat diperlukan
dalam membantu pada saat melakukan proses pembuktian. Karena yang
di bahas dalam hukum persaingan adalah masalah hukum di bidang
ekonomi, sehingga para anggota Komisioner lebih banyak latar belakang
ilmu ekonomni, bahkan pada periode pertama yang memiliki pendidikan
hukum hanya satu orang, selebihnya adalah bidang ilmu ekonomi.
Selanjutnya, KPPU dalam pelaksanaan wewenang melakukan
penegakan hukum persaingan usaha diatur dengan baik dalam UULPM.
UULPM menyebutkan tentang wewenang dari KPPU (Pasal 36 UULPM)
meliputi; menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha tentang
dugaan terjadinya praktik monopoli persaingan usaha tidak sehat,
melakukan penelitian tentang dugaan tersebut, melakukan penyelidikan
atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli, menyimpulkan
hasil penyelidikan, memanggil pelaku usaha, menghadirkan saksi,
memeriksa alat bukti, memutus menetapkan ada atau tidak adanya
kerugian di pihak pelaku usaha lain masyarakat, memberitahukan putusan
komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli
atau persaingan usaha tidak sehat, menjatuhkan sanksi berupa tindakan
administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UULPM.
Jumlah denda administratif hasil penegakan hukum yang dilakukan
KPPU diringkaskan dalam bentuk Tabel II untuk setiap tahun untuk
setiap perkara yang diperiksa dan diputus KPPU. Jumlah pembayaran
denda yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha kepada negara senilai
Rp1.059.004.770.959,00 (Satu Triliun Lima Puluh Sembilan Miliar
Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh
Sembilan Rupiah. Dengan demikian jelas bahwa persaingan usaha
yang sehat meningkatkan perekonomian Indonesia, para pelaku usaha
silahkan menjalankan kegiatan usaha dengan baik agar meningkatkan
perekonomian Indonesia. Bahwa dalam Tabel II terlihat sejumlah 137
Perkara Persaingan Usaha yang telah diputus oleh KPPU sejak tahun
2012 hingga 2019.

12

Hilaire Mc.Coubrey dan Nigel D.White, 1996, Textbook on Jurisprudence, Second Edition,
Blackstone Press Ltd.,London, hlm.240.
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Tabel II
Jumlah Putusan dan Total Denda atas Putusan KPPU Tahun 2012-2019

No

Tahun

Jumlah Perkara yang
Diputus

Jumlah Denda

1

2012

8 Perkara

Rp58.245.107.500,00

2

2013

12 Perkara

Rp70.910.921.971,00

3

2014

19 Perkara

Rp323.982.494.936,00

4

2015

22 Perkara

Rp208.815.630.462,00

5

2016

18 Perkara

Rp163.414.929.902

6

2017

11 Perkara

Rp36.529.385.880,00

7

2018

23 Perkara

Rp117.705.300.308

8

2019

24 Perkara

Rp79.401.000.000

137 Perkara

Rp1.059.004.770.959,00

Total

3. Kesimpulan
KPPU dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha bertujuan untuk
meningkatkan perekonomian Indonesia. Kinerja KPUU menunjukkan
bahwa KPPU memeriksa dan memutus perkara persaingan usaha dalam
kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 berjumlah 137 putusan
dengan berbagai jenis pelanggaran terhadap UULPM. Hasil penelitian
tentang penegakan hukum yang dilakukan KPPU diuraikan dalam bentuk
Tabel di atas untuk setiap tahun dan setiap perkara yang diperiksa dan
diputus KPPU sehingga selama delapan tahun adalah sejumlah 137
perkara persaingan usaha yang telah diperiksa lalu diputus oleh KPPU.
Kelihatan dari jumlah angka pembayaran denda yang harus dibayarkan
oleh pelaku usaha kepada negara sejumlah Rp 1.059.004.770.959,00
(Satu Triliun Lima Puluh Sembilan Miliar Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh
Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) di mana besaran
denda dikenakan bervariasi, tergantung hasil penilaian KPPU dan melihat
dampak kerugian bagi masyarakat. KPPU mempunyai rumus untuk
menghitungnya, dan penulis sendiri menyarankan agar KPPU menjatuhkan
sanksi administrasif yang maksimal jika terbukti pelaku usaha melakukan
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pelanggaran. Hal ini penulis sampaikan agar menimbulkan efek jera
kepada pelaku usaha berikutnya untuk tidak melakukan pelanggaran
terhadap UULPM dan berdampak buruk pada perekonomian nasional.
Pelaku usaha harus berani menjalankan kegiatan usaha secara sehat
walaupun memperoleh untung yang tidak sebesar ketika dilakukan
persaingan tidak sehat. Prinsip utama dalam membangun bangsa dalam
hal ini oleh para pelaku harus diutamakan dengan menjalankan setiap
kegiatan usaha dengan baik sesuai dengan prinsip dan tujuan dibuat
UULPM ini. Pelaku usaha harus bersedia dan mampu menahan diri
dengan melakukan setiap kegiatan usaha dengan baik dan benar untuk
mendukung pemerintah meningkatkan perekonomian negara, agar dapat
melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk menjamin kepastian
berusaha bagi banyak orang sehingga tenaga kerja semakin baik
diberdayakan oleh pengusaha. Perilaku seperti ini akan mensejahterakan
masyarakat
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KOORDINASI
PELAKU USAHA
DAN TANTANGAN
PEMBUKTIAN

123

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

3.1
“Tantangan Pembuktian
Ekonomi dalam
Penanganan Kasus
Kartel”
Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D.1

Latar Belakang
Peristiwa hukum bukan hanya sekedar tentang perilaku yang
mematuhi atau melanggar hukum melainkan juga tentang perilaku
manusia yang secara nurani dikuasai dua kekuatan yang saling
berlawanan yaitu ‘pleasure’ dan ‘pains’ (Bentham, 1823)2- perilaku manusia
selalu berusaha mencapai atau memenuhi kesenangannya dan mencegah
atau menghindari penderitaan. Intinya, setiap perilaku manusia termasuk
perilaku mematuhi dan melanggar hukum akan selalu mempertimbangkan
kalkulasi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan beban
kerugian sekecil-kecilnya.3 Kekuatan ilmu hukum sejatinya terletak pada
apakah ketentuan hukum atau undang-undang, ditaati atau dilanggar oleh
manusia, kemudian apakah kemanfataannya dirasakan secara nyata baik
oleh pelapor, masyarakat, terlapor, atau negara?
Memahami kegunaan (kekuatan) hukum bagi setiap orang merupakan
faktor yang bersifat ‘sufficient’ bukan bersifat ‘necessary’ dalam menentukan
apakah seseorang mentaati atau tidak mentaati hukum, pengecualian
tentunya bagi seorang psikopat atau kleptomania. Untuk menentukan
ada atau tidak adanya pelanggaran hukum persaingan usaha khususnya
praktik Kartel dan menentukan siapa saja yang bertanggung jawab atas
pelanggaran kartel, merupakan tugas hukum persaingan usaha. Untuk
1

Komisioner KPPU Periode 2018-2023

2

Jeremy Bentham, ”An Introducton to the Principles of Morals and Legislation” (1823) https://
www.coursehero.com/file/73834987/An-Introduction-to-the-Principles-of-Morals-andLegislationpdf/

3

Mirip dengan konsep Efisiensi dalam ekonomi yang mengacu pada keterbatasan/kendala
kepemilikan sumber daya. Karenanya upaya efisiensi banyak diartikan sebagai upaya
maksimalisasi output dengan kendala input terbatas, atau minimisasi input dengan kendala
output yang ditargetkan.
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menentukan apakah beberapa pelaku usaha yang diduga telah melakukan
pelanggaran kartel itu bertanggung jawab atas perbuatannya, hukum
menggunakan penilaian benar (right) atau salah (wrong) atau penilaian
yang bersifat ex ante. Sementara itu penilaian sudut ekonomi lebih
dititikberatkan pada risiko (cost) dan manfaat (benefit) yang dhasilkan
dari pelanggaran, penanganan hingga putusan. Kedua jenis penilaian
tersebut jelas menggunakan alat-alat bukti yang dihasilkan dari proses
prosedural Hukum yaitu “proses pembuktian”, dengan demikian sangatlah
umum menggunakan pembuktian Hukum konvensional (bukti langsung“direct evidence”) dan pembuktian ekonomi (bukti tidak langsung-“indirect
evidence”) dalam Hukum Persaingan Usaha.
Masalahnya di Indonesia penggunaan bukti ekonomi masih tetap
berada dalam situasi debat berkepanjangan karena secara umum
pemerintah (ekeskutif) dan DPR (legislatif) bahkan ahli-ahli dan
praktisi hukum di Indoensia sementara ini belum setuju dengan usulan
mencantumkan alat bukti ekonomi tersebut dalam Amademen atau
Revisi Undang-Undang karena masih berpendapat bahwa sistem hukum
Indonesia tidak mengenal adanya bukti lain selain bukti yang selama ini
dikenal dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP seperti saksi, ahli, surat dan
dokumen, petunjuk, serta keterangan terdakwa yang dalam UU 5/1999
disesuaikan menjadi saksi, ahli, surat dan dokumen, petunjuk, serta
keterangan terlapor. Karenanya KPPU memasukkan alat bukti ekonomi
ini sebagai norma dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 yang
kemudian diubah Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 di mana bukti
ekonomi merupakan bagian dari bukti petunjuk. Cara yang ditempuh KPPU
ini juga dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan pembuktian
langsung karena kewenangan KPPU yang terbatas seperti tidak adanya
kewenangan menggeledah termasuk menyita surat atau dokumen dari
dari pelaku usaha khususnya yang menjadi terlapor.
Tulisan ini bertujuan membahas tantangan-tantangan terkini
terhadap upaya pembuktian ekonomi dalam dugaan pelanggaran
kartel selain dari belum tercapainya upaya mencantumkan pembuktian
ekonomi sebagai alat bukti selain alat bukti yang diserap dari KUHAP.
Selain itu tulisan ini juga mencoba memberikan rekomendasi kebijakan
bagaimana pembuktian ekonomi semakin dapat diterima sebagai sebuah
alat pembuktian dalam penanganan perkara hukum persaingan usaha
khususnya penanganan perkara kartel.
Kartel dan Peran Hukum Persaingan Usaha
Perjanjian kartel merupakan salah satu perjanjian yang kerap kali
terjadi dalam tindak monopoli. Secara sederhana, kartel adalah perjanjian
satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan
persaingan di antara mereka. Dengan perkataan lain, kartel adalah kerja
sama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk
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mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan
monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.4 Secara teori dasar
Richard Postner mengartikan Kartel sebagai:
“A contract among competing seller to fix the price of product they sell
(or, what is the small thing, to limit their output) is likely any other contract in
the sense that the parties would not sign it unless they expected it to make
them all better off”5
Definisi Kartel yang lebih umum terihat dalam Kamus Hukum Ekonomi
ELIPS (1997:21) yang mengartikan kartel sebagai “persekongkolan
atau persekutuan di antara beberapa produsen produk sejenis dengan
maksud untuk mengontrol produksi, harga, dan penjualannya, serta untuk
memperoleh posisi monopoli”. Dengan demikian, kartel merupakan salah
satu bentuk monopoli, di mana beberapa pelaku usaha (produsen) bersatu
untuk mengontrol produksi, menentukan harga, dan/ wilayah pemasaran
atas suatu barang dan/ atau jasa, sehingga di antara mereka tidak ada
lagi persaingan.6
Peranan negara dalam konsep negara kesejahteraan yang juga
dianut Indonesia menurut Asa Briggs (1961) adalah “…to modify the play of
market force” (untuk memodifikasikan berbagai kekuatan pasar). Perlunya
pengendalian dan pembatasan terhadap bekerjanya kekuatan-kekuatan
pasar tersebut adalah untuk mengatasi unsur-unsur negatif yang tidak
diharapkan sebagai hasil atau akibat bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar
tersebut. Lebih lanjut Goodin (1988) mengingatkan nilai-nilai yang harus
dijaga dalam menghadapi perilaku pasar bebas:
“The market has a ‘corrosive effect’ on values, debasing what was
formerly precious and apart from mundane world, by allowing everything to be
exchange for everything else. In the end we are left with nothing but a ‘vending
machine society’ where everything is available for a price”.
Goodin pada intinya mengemukakan bahwa pasar memiliki dampak
yang merusak nilai-nilai, merendahkan derajat terhadap apa yang
sebelumnya mulia dan telah dianggap sebagai kebiasaan, yaitu jika
membiarkan segala sesuatu dapat dipertukarkan dengan segala sesuatu
yang lainnya. Pada akhirnya, mekanisme pasar yang efisien dengan
adanya peran dan posisi tawar dari konsumen hanya menjadi mekanisme
dominasi sepihak dari produsen yang menetapkan harga.7
4

Briggs, Asa. “The Welfare State in Historical Perspective.” European Journal of Sociology /
Archives Européennes De Sociologie / Europäisches Archiv Für Soziologie 2, no. 2 (1961): 221-58.
Accessed November 23, 2020. http://www.jstor.org/stable/23987939..

5

Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, Fourth Edition, (Boston: Little, Brown and
Company), hlm. 285.

6

Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, 2004, PT Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, Hal. 55

7

Goodin Robert E., “Reasons for Welfare: The Political Theory of the Welfare State”, Princeton
University Press, 21 Agustus 1988.
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Dengan demikian penting untuk merefer Sri Rejeki Hartono (2007)
yang berpendapat bahwa kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat
membutuhkan campur tangan negara, mengingat tujuan dasar kegiatan
ekonomi itu sendiri adalah mencari keuntungan. Sasaran tersebut
mendorong terjadinya berbagai penyimpangan bahkan kecurangan yang
dapat merugikan pihak-pihak tertentu, bahkan semua pihak. Oleh karena
itu, Hartono lebih lanjut menegaskan bahwa campur tangan negara
terhadap kegiatan ekonomi secara umum dalam rangka hubungan hukum
yang terjadi tetap dalam batas-batas keseimbangan kepentingan umum
semua pihak. Campur tangan negara dalam hal ini adalah dalam rangka
menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak dalam masyarakat,
melindungi kepentingan produsen dan konsumen, sekaligus melindungi
kepentingan negara dan kepentingan umum terhadap kepentingan
perusahaan atau pribadi.8 KPPU sebagai Lembaga Negara Bantu memiliki
tugas untuk campur tangan menangani perilaku kartel yang memiliki
kemungkinan terhadap persaingan tidak sehat yang bisa merugikan
konsumen secara luas.
Kartel, “Rule of Reason” dan Analisis Ekonomi
Penilaian ekonomi dalam penentuan pelanggaran Kartel sejatinya
telah dijustifikasi oleh penggunaan prinsip “Rule of Reason” selain prinsip
“per se Illegal” dalam UU Persaingan Usaha Indonesia (UU No. 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat). Pendekatan “Rule of Reason” adalah suatu pendekatan yang
digunakan oleh mayoritas lembaga otoritas persaingan usaha untuk
membuat evaluasi dan penilaian mengenai akibat perjanjian atau kegiatan
usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan
tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.
Khusus untuk di Indonesia yang menganut prinsip “rule of reason”
dalam penanganan perkara kartel,9 KPPU sering menggunakan
pembuktian ekonomi berupa analisis terhadap hasil pengolahan data
statistik dan akuntansi keuangan perusahaan yang mencerminkan
terjadinya supernormal profit bukan karena peningkatan efisiensi dan
produktivitas perusahaan. Pembuktian ekonomi juga pernah dilakukan
penafsiran ekonomi dan bisnis terkait kondisi pasar yang diperkuat
dengan teori ekonomi bahwa terjadi perilaku antara para pelaku usaha
yang merujuk terjadinya suatu kolusi via analisis statistik divergensi harga
yang ditetapkan beberapa pelaku usaha di pasar terhadap konsumennya.
Pembuktian ekonomi berdasarkan fenomena dari perilaku pelaku
usaha yang melanggar melalui penguatan sisi teoretis (analisis ekonomi
8

Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Malang:Bayumedia Publising, 2007,

9

Mayoritas otoritas persaingan usaha di negara-negara lain menganut prinsip “per se illegal”
untuk perkara kartel bahkan secara eksplisit mengkategorikan kartel sebagai kejahatan
pidana.
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normatif) maupun penafsiran ekonomi dan bisnis melalui interpretrasi
analisis permodelan statistik dan analisis manajemen dan akuntansi
keuangan (analisis ekonomi positif) menurut Romli Atmasasmita dan
Kodrat Wibowo (2014) sangatlah relevan digunakan sebagai model baru
dalam analisis kebijakan (pembentukan) hukum (undang-undang) dan
penegakan Hukum.10 Lebih Lanjut dinyatakan juga oleh mereka berdua
bahwa kedua bentuk analisis ekonomi tersebut bersama-sama dengan
analisis positivisme hukum merupakan “Mixed Model Analysis of Law and
Economics in Indonesian Legal System”. Model campuran ini dipastikan
dapat memperkuat proses legislasi dan penegakan hukum dalam
mewujudkan cita-cita yang tercantum dalam Mukadimah dan Pasal 33
UUD 1945. Keyakinan Romli dan Kodrat mengenai relevansi “mixed model”
ini sangat penting dihubungkan dengan sangat kuatnya politik ekonomi
global saat ini dalam mempengaruhi proses legislasi dan penegakan
hukum di Indonesia.
Cooter dan Ullen (2004)11 secara teoretik telah mengemukakan 3
(tiga) dampak positif dari penggunaan analisis ekonomi tentang Hukum,
sebagai berikut:
1. Ekonomi menyediakan suatu teori ilmiah untuk memprediksi
efek sanksi terhadap perilaku manusia
2. Ekonomi menyediakan standar normatif yang bermanfaat untuk
evaluasi hukum dan kebijakan, dan
3. Ekonomi dapat memperediksi suatu kebijakan tentang nilai
penting lain: sebaran pendapatan dan kesejahteraan sosial.
Tentunya dalam upaya menggunakan pembuktian ekonomi dalam
penanganan perkara kartel dampak yang paling relevan terhadap
kesejahteraan lebih terlihat pada dampak kedua dan ketiga. Standar
normatif dimaksud adalah, bahwa ekonomi menyediakan metode empiris
baik kualitatif dan kuantitatif yang berisikan standar yang akurat dan
terukur mengenai suatu fenomena sosial termasuk peristiwa hukum masa
kini dan di kemudian hari, dan hasil penerapan metoda tersebut dapat
digunakan untuk memprediksi efek kebijakan hukum dalam kehidupan
hukum masyarakat. Menjadi pertanyaan, apakah penetapan harga yang
tinggi untuk kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan, merupakan
suatu pelanggaran? Jawaban terhadap pertanyaan ini harus ditinjau
dari aspek analisis ekonomi terhadap fungsi hukum persaingan usaha
dalam mengatur dan menetapkan perilaku pelaku usaha sebagai suatu
pelanggaran.
Dampak ketiga menurut penulis sangat relevan jika dihubungkan
dengan situasi Indonesia dalam membangun politik hukum persaingan
10

Romli Atmasasmita & Kodrat Wibowo. Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana
Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

11

Cooter Robert dan Thomas Ullen, “Law and Economics”; Pearsons ltd; 2004
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usaha di tengah era globalisasi ekonomi abad 21 pasca Pandemi
Covid-19. Hal ini disebabkan beberapa pertimbangan, yaitu Indonesia
adalah negeri yang kaya sumber daya baik alam dan sumber daya
manusia sebanyak tidak kurang dari 260 juta orang sebagai konsumen
dan pelaku usaha diberbagai sektor. Sementara itu kemajuan teknologi
informasi khususnya kegiatan bisnis dan ekonomi digital makin masif
perkembangannya. Potensi dan tantangan tersebut tentu memerlukan
pemeliharaan yang teratur, sistematis, berencana, dan berkesinambungan
sehingga terdapat keseimbangan eko-sistem dalam penataan kehidupan
bangsa ini sekarang dan di masa yang akan datang. Penataan kehidupan
dimaksud tidak dapat dicapai hanya dengan dan diatur oleh suatu jenis
regulasi yang berkarakter represif dengan tujuan menghukum sebanyak
mungkin pelaku usaha yang terbukti melanggar larangan-larangan dalam
hukum persaingan usaha, melainkan justru harus dibangun politik hukum
persaingan usaha yang dapat memelihara suatu eko-sistem dalam proses
peradilan Hukum Persaingan usaha khususnya penanganan perkara
Kartel. Keseimbangan eko-sistem suatu peradilan Hukum persaingan
usaha merupakan tantangan sekaligus penentu keberhasilan hukum
persaingan usaha menjalankan fungsinya dalam mencapai tujuan
kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
Pembuktian ekonomi dengan analisis positif yang biasanya
menggunakan pemodelan statistik dan data akuntansi serta keuangan
perusahaan beserta analisisnya yang umum dijadikan alat pembuktian
empiris ranah ekonomi, bahkan sudah lama dianggap sebagai kemajuan
dunia ilmu Hukum. Kemampuan analisis statistik dan akuntansi juga
keuangan perusahaan dalam menyediakan prediksi merupakan kelebihan
pembuktian ekonomi yang juga mampu menyediakan pertimbanganpertimbangan ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan untuk
penyusunan aturan dan regulasi terhadap pelaku usaha kedepan. Bahkan
Oliver Wendell Holmes (1897)12, seorang mantan Hakim Agung Amerika
Serikat dan praktisi hukum Amerika Serikat yang terkenal sepanjang
sejarah Hukum di Amerika Serikat menyatakan:
“For the rational study of the law the black-letter man may be the man of the
present, but the man of the future is the man of statistics and the master of
economics”.
Pertanyaan awam yang relevan adalah tentang bagaimana hukum
dapat berfungsi dan memiliki peranan untuk memberikan manfaat terhadap
perkembangan kemajuan masyarakat di masa depan, sedangkan hukum
dalam kenyataan, hanya menjawab masa sekarang (to the present), dan tidak
diharapkan dapat menjawab persoalan hukum di masa yang akan datang.
Jika Hukum persaingan usaha memiliki kemampuan prediksi yang akurat
dan terukur dengan berlandaskan pada pertimbangan (empirik) ekonomi,
12

Holmes Oliver W., “The Path of the Law”, Harvard Law Review pp. 457, 469, dan 474 (1897).
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niscaya harapan yang dicita-citakan yatu hukum persaingan usaha di
Indonesia di masa yang akan datang- kepastian, keadilan dan kemanfaatan
serta kesejahteraan masyarakat- dapat terwujud. Meminjam pernyataan
Megan and Hadfield (1997)13, Penulis percaya bahwa arogansi terhadap
disiplin ilmu di mana pembuktian hukum dianggap tidak membutuhkan
ekonomi dalam proses pembuktiannya tidak akan menghasilkan putusan
yang perpektif dan sintesanya mampu juga produktif dalam menemukan
solusi terbaik guna pemecahan masalah dalam problem-problem bisnis
dan kegiatan ekonomi yang kian kompleks
Tantangan Penggunaan Ilmu Ekonomi dalam Hukum
Penggunaan pola pikir ilmu ekonomi dalam hukum memang sejak
awal telah membuat kegalauan pemikiran ahli-ahli hukum dunia, Posner
(2003)14 bahkan menyampaikan kegalauannya mengenai kemungkinan
tentang akibat buruk dari keberhasilan analisis ekonomi tentang hukum
sebagaimana diuraikan secara garis besarnya dalam 5 (lima) kritik
sebagai berikut:
1. Analisis ekonomi terhadap hukum telah membangkitkan
antagonisme pada ahli hukum yang tidak setuju bahwa
logika hukum adalah ekonomi karena cara pandang mereka
menganggap bahwa analisis ekonomi telah mereduksi inti
filosofi hukum
2. Analisis ekonomi terhadap hukum telah menimbulkan kebencian
atau sikap anti atau tidak menyenangkan, dan sulit dipahami
sehingga sistem hukum akan sulit menerimanya.
3. Analisis ekonomi tentang hukum gagal menjelaskan setiap
aturan yang penting seperti: doktrin hukum, kelembagaan, dan
hasil daya guna sistem hukum.
4. Analisis ekonomi telah mencerminkan suatu politik konservatif
yang bias terhadap dinamika ilmu hukum.
5. Analisis ekonomi tentang hukum dipandang mengabaikan
keadilan distributif yang justru merupakan unsur kualitas yang
terbaik dalam sudut pandang ekonomi.
Romli dan Kodrat (2014) mencoba menyanggah kegalauan Posner
tersebut dalam kacamata Ilmu hukum dan ekonomi. Pertama, kritik
Posner mengenai munculnya antagonisme yang diterjemahkan sebagai
pertentangan; mereka berpendapat bahwa kritik tersebut tidak sepenuhnya
benar karena sejak awal kelahiran kedua ilmu tersebut memiliki perbedaan
metoda analisis, yaitu hukum menggunakan metoda abstraksi-logis dan
13

Megan Richardson and Gillian Hadfield, “The Second Wave of Law and Economics”; The
Federation Press, 1999

14

Richard A. Posner, “The Economic Approach to Law,” 53 Texas Law Review 757 (1975).
Hlm.772-778
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sistematis, sedangkan ekonomi menggunakan metoda empiris. Bagi
penulis perbedaan metoda tersebut bukan merupakan “pertentangan”
atau konflik, melainkan harus dipandang sebagai saling melengkapi dan
dengan tujuan yang sama yaitu menciptakan kesejahteraan bagi umat
manusia.
Kritik Posner kedua mengenai analisis ekonomi telah menimbulkan
kebencian atau sikap antipati dianggap berlebihan karena letak persoalan
sesungguhnya adalah pada perbedaan persepsi para ahli kedua disiplin
ilmu tersebut mengenai metoda analisis yang tepat digunakan untuk
mencapai satu tujuan yang sama, yaitu menemukan kebenaran keilmuan
yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.
Kritik Posner yang ketiga mengenai kegagalan analisis ekonomi
tentang hukum juga absurd karena tidak didasarkan pada fakta ilmiah
atau penelitian serta kajian dari bidang ilmu ekonomi dan ilmu hukum
yang mendukung pernyataan Posner tersebut.
Kritik keempat Posner mengenai analisis ekonomi telah mencerminkan
politik konservatif yang bias, dengan contoh hukuman mati yang tidak
berdampak penjeraan, atau hukum untuk melindungi konsumen yang
sering berakhir dengan keputusasaan konsumen yang tidak terlindungi.
Masalah ini bagi Romli dan Kodrat bukan terletak pada kebijakan hukum
sebagai hasil analisis ekonomi melainkan masalah pengawasan yang
belum tersistem dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan suatu
kebijakan hukum.
Kritik Posner kelima mengenai keadilan distributif yang diabaikan
oleh analisis ekonomi padahal keadilan merupakan filosofi yang memiliki
kualitas terbaik dalam pandangan para ahli ekonomi justru sejalan dengan
tujuan keadilan dalam ilmu tujuan hukum khususnya hukum persaingan
usaha yaitu menemukan keadilan material atau keadilan retributif yang
cenderung bersifat pembalasan (vengeance). Hukum persaingan usaha
sampai saat ini masih terlihat mempertahankan asas keadilan retributive,
bahkan karena prinsip “rule of reason” yang digunakan hukum persaingan
usaha, maka keadilan distributif sangat kentara spirit-nya. Sangat tidak
mungkin otoritas persaingan usaha membuat putusan hukum yang
seketika dapat membuat pelaku usaha yang menjadi terlapor dan terhukum
menjadi bangkrut dan karenanya membuat ratusan bahkan ribuan pekerja
kehilangan pekerjaan mereka, dan negara kehilangan potensi penerimaan
pajak PPn dan PPh.
Tantangan Pembuktian Ekonomi ke Depan
Penggunaan Bukti Ekonomi atau Bukti Tidak Langsung (Indirect
Evidence) oleh KPPU ini bukannya tidak mendapat kritikan, putusanputusan KPPU dalam perkara kartel yang menggunakan alat bukti
tidak langsung selalu menjadi bahan perdebatan utamanya di kalangan
para lawyer dan pengamat, baik yang terkait substansi maupun formil
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hukum beracara. Unsur yang selalu mendapatkan kritikan adalah unsur
pembuktian ada tidaknya perjanjian tidak tertulis karena pemahaman para
lawyer yang umumnya masih menekankan pentingnya otentisitas sebuah
alat bukti seperti yang umum digunakan dalam Hukum Pidana. Jenis
perjanjian secara diam-diam (tacit agreement) memang dipandang bukan
merupakan tindakan illegal dan secara Hukum tidak bisa dikategorikan
sebagai bentuk perjanjian. Terkait debat Panjang tentang tacit agreement
Supreme Court AS dalam perkara Atlantic Corp. v. Twombly15 menyatakan
sebagai berikut:16
“Inadequacy of showing parallel conduct or interdependence, without more,
mirrors the ambiguity of the behavior: consistent with conspiracy, but as
just as much in line with a wide swath of rational and competitive business
strategy unilaterally prompted by common perceptions of the market.”
Keberadaan tacit agreement yang tidak dapat dipandang sebagai
perjanjian tersebut juga serupa dengan konsep perjanjian dalam hukum
Indonesia. Tacit agreement tersebut sulit untuk dikategorikan sebagai
suatu bentuk perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)17 dan juga tidak
bisa dinyatakan sebagai suatu bentuk perikatan.18 Belum lagi bila debat
dilanjutkan pada konsep parallelism, yang dalam kacamata Hukum juga
dikategorikan bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran. Pemberian
harga yang identik atau parallel behavior yang timbul dari bentuk kesadaran
ini juga bisa jadi terjadi karena observasi independen maupun reaksi
pelaku usaha atas apa yang dilakukan oleh pesaingnya. Kasus Atlantic
Corp. v. Twombly secara eksplisit memperlihatkan bahwa US Supreme
Court juga berpendapat bahwa conscious parallelism sejatinya juga tidak
melanggar Hukum. Baru kemudian Winston Zheng (2019) menyatakan:
“a unity of purpose or a common design and understanding, or a meeting of
the minds, in an unlawful arrangement.”
Pelanggaran baru dapat dianggap terjadi apabila terdapat kesatuan
maksud (concerted), niat dan kesepahaman, kesesuaian pikiran dalam
suatu pengaturan terlarang,19 serta plus factors. Hal tersebut secara
15

Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544 (2007)

16

William H. Page, “Tacit Agreement under Section 1 of The Sherman Act,” Research Paper,
University of Florida Levin College of Law, Gainesville, 2016, hlm. 3-4.

17

Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih
lainnya.

18

Yang dimaksud dengan perikatan dalam hal ini adalah mengacu pada istilah “verbintenis”
yang berarti hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Abdulkadir
Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 198.

19

Wenton Zheng, “A Knowledge Theory of Tacit Agreement,” Harvard Business Law Review, Vol.
9 No. 2, Harvard Law School, 2019
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umum memiliki kesamaan dengan konsep mens rea (sikap kalbu) dalam
hukum pidana.20 Sebetulnya penjelasan di atas cukup menjadi penjelasan
mengapa Majelis Komisi pada beberapa perkara Kartel meyakini adanya
sebuah perjanjian Kartel namun tidak dipungkiri bahwa faktor-faktor
tambahan (plus factors) dan argument concerted actions sebagai pendukung
kebijakan majelis bahwa terbukti sah dan meyakinkan adanya perjanjian
didasarkan pula pada bukti-bukti ekonomi empiris yang seringkali sulit
dipahami oleh praktisi Hukum.
Untuk syarat adanya concerted action bahkan lebih mudah lagi
pembuktiannya karena bukti komunikasi (communication evidence) dan
bukti fasilitasi (quasi-communication evidence) dalam definisi OECD21
sudah terlihat dari hubungan para pelaku usaha dalam sebuah asosiasi
professional atau forum paguyuban pelaku usaha disektor yang sama
dalam pertemuan-pertemuan yang tidak perlu materi pertemuannya
langsung membicarakan substansi langkah-langkah kartel. Karenanya
menempatkan bukti komunikasi adanya pertukaran informasi harga22
sebagai contoh kedalam plus factors tidaklah tepat karena jelas akan
mendegradasi kekuatan bukti ekonomi menjadi hanya bukti langsung yang
harus dibuktikan hubungan kausalitas bagaimana pertukaran informasi
mengenai harga dan/atau informasi pemasaran dapat mengakibatkan
sebuah persekongkolan atau kartel.
Sesuai dengan keunikan posisi bukti ekonomi yang dalam
keabsahannya sebagai alat bukti dikategorikan sebagai bagian dari
bukti petunjuk, maka proses pembuktian plus factors dalam pemeriksaan
perkara kartel sangat kental diperdebatkan dalam persidangan dan
karenanya sesuai dengan doktrin Hukum yang dikuatkan ketentuan Pasal
5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman23 yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat.
20

Cooter Robert dan Thomas Ullen dalam bukunya “Law and Economics”; Pearsons ltd; 2004.
sedari awal menyadari bahwa konsep ”mens rea“ sejatinya hanya berlaku untuk “rational
actor” manusia (orang) dan tidak mudah diterapkan untuk perilaku suatu korporasi. Namun
penjelasan tentang bagaimana mens rea dapat dimiliki pelaku usaha atau korporasi dengan
jelas dapat dilihat dalam buku Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Tindak Pidana
Korporasi, Grafiti Pres, Jakarta, 2007, hlm. 37.

21

Teks aslinya: .....“Circumstantial communication evidence is evidence that communications
between competitors took place, although not necessarily of their content”.... dalam OECD,
“Prosecuting Cartels without Direct Evidence of Agreement”, OECD Journal: Competition Law
and Policy, vol. 9/3, 2009, https://doi.org/10.1787/clp-v9-art11-en.

22

Pertukaran informasi yang bermasalah termasuk yang berisi informasi tentang harga saat
ini, biaya, rencana bisnis, pemanfaatan kapasitas, atau informasi sensitif bisnis nonpublik
lainnya. Penggunaan pertukaran informasi dalam memfasilitasi kartel jelas membantu baik
dalam menetapkan ketentuan perjanjian maupun dalam memantau kepatuhan terhadap
hukum persaingan usaha.

23

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076.
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Sah tidaknya plus factors dalam memperkuat sebuah tacit agreement
adalah sebuah perjanjian yang melanggar menjadi kewenangan mutlak
majelis komisi karena penilaian atas kekuatan bukti petunjuk dilakukan
majelis secara arif dan bijaksana setelah memeriksa dengan cermat dan
seksama berdasarkan hati nurani seperti yang tertulis dalam Pasal 188
Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang memang juga diadopsi
terkait dengan jenis alat bukti Hukum pidana yang memiliki kemiripan
dengan alat bukti Hukum persaingan usaha.
Belum lagi sulitnya membahasakan seperangkat plus factors ini
dalam kosa kata dan pengertian ilmu Hukum di Indonesia. Beberapa plus
factors yang umum digunakan sebagai contoh adalah sebagai berikut:
(1) Penetapan harga secara paralel yang ditandai oleh perubahan harga
dan pesaing secara identik dan simultan,
(2) Pengadopsian persyaratan penjualan standar yang seragam,
(3) Pola rotasi musiman pemenangan tender,
(4) Pola pergerakan harga dan penjualan musiman yang nyata berbeda
dibandingkan situasi normal.
(5) Pola penjualan per wilayah yang mencurigakan
(6) Kinerja industri yang ditandai oleh adanya kenaikan laba secara
abnormal,
(7) Pangsa pasar yang stabil secara kontinyu,
(8) Rekam jejak pelanggaran hukum persaingan usaha dari pelaku
usaha.,
(9) dll.
Yang kemudian menjadi tantangan yang lebih berat adalah
bahwa komponen-komponen atau variabel-variabel yang digunakan
dalam “plus factors” ini mulai berubah bentuk dan proksinya seiring
dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia yang mengalami
perkembangan luar biasa pesat pada 5 tahun terakhir ini. Contoh
perubahan bentuk dan proksi dari variabel-variabel ekonomi yang umum
menjadi komponen “plus factors” adalah harga yang dibayarkan konsumen.
Penentuan harga yang dibayar oleh konsumen dalam era digital sekarang
mulai dilakukan dengan pendekatan dynamic price atau sub-class pricing
yang notabene secara Hukum bukanlah tindakan menurunkan atau
menaikkan harga secara langsung karena tidak terlihat adanya perubahan
signifikan pada biaya produksi secara metodologi dan tujuan utamanya
bukanlah maksimisasi profit, tapi hanya langkah revenue management.
Integrasi dan sinergitas serta penentuan harga dengan metode dynamic
pricing ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi otorita persaingan
usaha dalam pembuktian perkara terkait kartel karena unsur dalam pasal
yang mengatur larangan praktik kartel biasanya bercirikan adanya upaya
melakukan perjanjian dengan para pesaingnya untuk mempengaruhi dan/
atau menentukan harga.
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Perkara Dugaan kartel Tiket Maskapai Penerbangan berjadwal niaga
penumpang kelas ekonomi di Indonesia tahun periode November 2018
s.d. Mei 2019 adalah salah satu contoh perkara yang gagal membuktikan
adanya pelanggaran Hard-Core kartel karena terdapat perilaku penerapan
sub-class pricing yang notabene adalah nama lain dari metode Dynamic
Pricing yang umum dipraktikkan sebelumnya oleh para pelaku Bisnis
digital dan ecommerce.24 Belum lagi urgency bagi otorita persaingan
usaha untuk memahami penggunaan variabel-variabel baru di luar
variabel konvensional “penjualan” yang spesifik hanya umum digunakan
dalam bisnis penerbangan seperti Seat Load Factor (SLF), Average Seat Per
Kilometer (ASK) dll.
Tantangan lain terkait pesatnya perkembangan ekonomin dan bisnis
digital adalah penentuan pasar relevan dalam sebuah perkara kartel
karena struktur pasar di sektor e-commerce umumnya didentifikasikan
dengan platform yang saling berdekatan, bahkan beririsan sehingga
dalam melakukan pengukuran struktur pasar dan penanganan perkara
di bidang penegakan hukum melibatkan lebih dari satu market relevant
(multi-sided market). Padahal praktik integrasi dan sinergi dalam beberapa
platform berbeda atau serupa sebagai bentuk dari multi-sided market
jelas bertujuan agar pelaku usaha dominan dapat mengendalikan pelaku
usaha lain yang terintegasi dengannya, suatu perilaku pelanggaran
persaingan usaha tidak sehat yang sudah dapat terbaca dari strategi
Bisnis digital sekarang. Bila integrasi dilakukan tanpa menggunakan fee
khusus, maka perilaku kartel juga dapat tercium karena terdapat indikasi
adanya perjanjian illegal guna mengamankan integrasi para pelaku usaha
tersebut. Urgency agar otoritas persaingan Indonesia mampu membaca
pasar relevan dalam bisnis digital tentu tidak akan sulit karena pengadilan
negeri Amerika Serikat pada tahun 2004 untuk bisnis konvensional saja
mampu memisahkan dua pasar relevan yang saling beririsan dalam kasus
Flat Glass dengan memutuskan penanganan perkara kartel untuk pasar
terpisah dan dengan sejumlah terlapor yang sama, satu untuk kaca datar
dan satu untuk kaca pengganti otomotif.25
Hal yang tak kalah penting juga adalah bagaimana investigator
penuntut dalam upaya argumentasi pembuktian tidak menggunakan
plus factors sebagai layaknya bukti langsung untuk membuktikan adanya
pelanggaran kartel, namun difokuskan sebagai unsur penentu tacit
24

Pada awal tahun 2000, Amazon memulai eksperimen dengan penetapan harga dinamis:
pengguna melihat harga yang berbeda untuk item yang sama setelah menghapus cookie
browser mereka. Ini sebagian besar digunakan untuk tujuan loyalitas, pelanggan yang sudah
ada diakui dan menawarkan penawaran yang lebih baik. Hasilnya, timbul perasaan menjadi
‘istimewa’ dan peningkatan loyalitas pengguna pada bisnis tersebut. Maskapai penerbangan
diseluruh dunia pada perkembangannya juga mengikuti pola penetapan harga dinamis
tersebut dengan membagi konsumennya menjadi beberapa kelas, dari kelas tertinggi yaitu
tiket termahal hingga kelas terendah yaitu tiket promo yang biasanya diborong oleh para
travel agent online dengan memanfaatkan data algoritma dan teknologi informasi.
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In re Flat Glass Antitrust Litig., 385 F 3d 350, 359-60 (3d Cir. 2004).
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arguments yang terindikasi melanggar melalui bukti ekonomi, khususnya
bukti komunikasi dapat dibuktikan lebih lanjut tingkat kesengajaannya
(mens rea). Karenanya pengetahuan ekonomi baik teori juga aplikasi
para investigator baik penyelidik maupun penuntutan membutuhkan
pengkayaan dan penyegaran secara kontinyu. Alat analisis “Game Theory”
secara khusus mendapatkan penekanan untuk dapat dikuasai otoritas
persaingan usaha oleh OECD:26
“Economics, including the use of game theory, can be instructive on how to
make this judgment. It appears that in most countries, however, that kind of
analysis is not yet employed. ….”
Rekomendasi Kedepan
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka upaya ke depan setelah
20 tahun KPPU berkiprah, dalam upaya memperkuat konsep pembuktian
ekonomi dalam penanganan perkara kartel adalah mensosialisasikan
pengertian-pengertian dari istilah umum yang ada di otoritas hukum
persaingan internasional, disiplin ilmu lain khususnya ilmu ekonomi,
keuangan, akuntansi dan statistik beserta perkembangannya di era
digital, lalu membawa semuanya itu menjadi ranah istilah Hukum yang
dapat dipahami praktisi Hukum, bukan hanya bidang Hukum persaingan
usaha tapi juga bidang Hukum pidana, perdata termasuk kejaksaan,
KPK, Kepolisian, dll. Hal ini sangat diperlukan karena perdebatan tentang
keabsahan bukti ekonomi dalam penanganan perkara kartel juga masih
terus terjadi di negara-negara maju, bahkan di Amerika Serikat yang
menjadi pionir penegakan Hukum persaingan usaha, upaya sosialisasi
pembuktian ekonomi ini masih terus diupayakan terutama terhadap
hakim-hakim di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mereka.
Seperti kritik dari Cristopher R. Leslie (2020) bahwa Pengadilan
Negeri dan Supreme Court (Mahkamah Agung) Amerika Serikat masih
mewajibkan pihak investigator penuntut untuk memiliki bukti langsung
dari kesepakatan agar pengadilan dapat memutus perkara.27 Pengadilan
negeri mereka pada dasarnya masih melarang penuntut untuk
mengajukan klaim konspirasi kartel yang didasarkan pada bukti tidak
langsung seperti putusan mereka terhadap ajuan banding pada In re Baby
Food.28 Mahkamah Agung juga masih mempersulit otoritas persaingan
usaha untuk mengajukan kasus penetapan harga berdasarkan bukti
tidak langsung seperti terlihat pada kasus Matsushita Electric Industrial

26

OECD op.cit.

27

Cristopher R.Leslie, The Decline and Fall of Circumstantial Evidence in Antitrust Law, American
University Law Review, American University Washington College of Law, Vol. 69, Issue 6, 2020.

28

In re Baby Food Antitrust Litig., 166 F.3d 112, 125 (3d Circuit 1999)
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Co. v. Zenith Radio Corp29, di mana pendapat yudisial mereka masih sering
menghilangkan bukti tidak langsung dari nilai fungsi pembuktiannya.
Keputusan mereka memenangkan banding, bahkan menguatkan para
pelaku kartel dan cenderung memperkuat praktik kartel pengaturan
harga. Lebih lanjut Leslie menyarankan agar Mahkamah Agung, AS harus
melakukan pekerjaan yang lebih baik dengan mengakui bahwa ketika
mereka menggunakan kerangka plus factors, mereka tidak boleh meminta
penuntut untuk menunjukkan bukti langsung dari suatu kesepakatan.
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3.2
Pendekatan Law and
Economics dalam Hukum
Persaingan Usaha
Dr. Maria G.S. Soetopo, B.Sc., M.B.A.1

I.

Latar Belakang

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat2 (UU No.
5/1999) pada tanggal 5 Maret 1999, implementasi persaingan usaha
yang sehat belum terlaksana secara optimal dalam menjaga kepentingan
umum, meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim
usaha yang kondusif, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha.
Undang-undang tersebut sebenarnya merupakan bentuk penjabaran
lebih lanjut dari Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa
perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan
kesatuan ekonomi nasional.
Korelasi antara UU No. 5/1999 dengan UUD 1945 tersebut berkenaan
dengan kedudukan Pancasila selaku weltanschauung3/volksgeist4/
stadtfundamentalnorm, dan UUD 1945 sebagai staadtsgrundgesetz5.
1

Dr. Maria G.S. Soetopo, B.Sc., M.B.A adalah Dosen Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan

2

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3817.

3

Mengacu pada pandangan Sukarno yang memandang Pancasila sebagai philosofische
grondslag yang menjadi dasar dari konsep kebangsaan sekaligus dasar dari Indonesia
sebagai nationale staat yang membedakannya dengan negara lain seperti konsep San Min
Chu I dari Republik Tiongkok (Taiwan). Lihat Soekarno, Tjamkan Pantja Sila! (Pantja Sila Dasar
Falsafah Negara), Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pantja Sila, Djakarta, 1964, hlm. 16-20.

4

Mengacu pada teori von Savigny mengenai hukum sebagai cerminan karakter dari suatu
bangsa. Lihat Bernard L. Tanya, et. al., Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan
Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 94-97.

5

Pandangan mengenai Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm dan UUD 1945 sebagai
staatsgrundgesetz ini didasarkan pada konsep hierarki norma hukum negara (die theorie vom
stufenordnung der rechtsnormen) Hans Nawiasky. Lihat Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-
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Dua sumber hukum tersebut memberikan penjelasan eksplisit mengenai
unsur-unsur demokrasi ekonomi yang ideal dan kesejahteraan konsumen
(consumer welfare) yang selama ini menjadi landasan bagi pengaturan
hukum persaingan usaha di berbagai negara6. Adapun yang dimaksud
dengan consumer welfare dalam tulisan ini adalah mengacu pada
penjelasan implisit Robert H. Bork yang mengartikannya sebagai “the sum
of the welfare, or surplus, enjoyed by both consumers and producers.”7
Dalam menjelaskan konsepnya tersebut, Bork menunjukkan bahwa
consumer welfare adalah faktor utama yang harus dipahami oleh pembuat
kebijakan persaingan usaha. Seiring meningkatnya jumlah perkara
persaingan usaha yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU), Pengadilan Negeri (PN), dan Mahkamah Agung (MA),
pengutamaan terhadap konsep consumer welfare masih mengalami
berbagai ganjalan8. Permasalahan termasuk penanggulangan terhadap
praktik kartel9 yang dilakukan oleh pelaku usaha guna menguasai dan/
atau mempertahankan pasar.10 Meskipun secara normatif tindakan
ini dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU No. 5/1999,11 proses
pembuktian yang ada seringkali menemui hambatan karena tindakan
tersebut umumnya tersamar dalam konsep tacit agreement (kesepakatan
Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Buku I, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 44-45.
6

Contohnya lihat Joe Kennedy, “Why The Consumer Welfare Standard Should Remain the
Bedrock of Antitrust Policy,” Research Paper, Information Technology & Innovation Foundation,
Washington DC, 2018, hlm. 2.

7

Dikatakan penjelasan implisit karena Bork tidak pernah menggunakan istilah consumer
welfare untuk menjelaskan terminologi tersebut. Lihat Herbert J. Hovenkamp, “Is Antitrust’s
Consumer Welfare Principle Imperiled?,” Artikel Penelitian, Faculty Scholarship at Penn Law,
Pennsylvania, 1985, hlm. 101.

8

Mengacu pada total 350 putusan yang dikeluarkan oleh KPPU dari tahun 2001-2020 dimana
dari jumlah tersebut, setidaknya terdapat 80 putusan yang diajukan keberatan hingga ke MA.

9

Secara sederhana, kartel adalah dua atau lebih pelaku usaha yang melakukan suatu
koordinasi perilaku melalui suatu perjanjian untuk menutup persaingan diantara mereka di
pasar yang bersangkutan. Dengan kata lain, perjanjian antara pelaku usaha untuk tidak saling
bersaing diantara mereka. M. Udin Silalahi, M. Udin Silalahi, “Indirect Evidence dalam Hukum
Persaingan Usaha,” Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 32 No. 5, Yayasan Pengembangan Hukum
Bisnis, 2013, hlm. 379.

10

Mengacu pada definisi “cartel” yang oleh Christoper Pass da Bryan Lowes dinyatakan
sebagai suatu bentuk kolusi atau persekongkolan antara suatu kelompok pemasok yang
bertujuan untuk mencegah persaingan sesama mereka secara keseluruhan atau sebagian.
Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2009,
hlm. 32-33.

11

Ketentuan Pasal 11 UU No. 5/1999 tersebut berbunyi sebagai berikut: “Pelaku usaha
dilarang membuat perjanjan, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi
harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”
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secara diam-diam)12 dalam bentuk conscious parallelism (paralelisme
secara sadar)13 yang hakikatnya bukan sebuah pelanggaran hukum.
Selain sifat perbuatannya yang bukan merupakan pelanggaran hukum,
kesepakatan secara diam-diam seringkali menimbulkan kesulitan bagi
sejumlah pihak. Bagi KPPU, keberadaan bentuk kartel ini menyebabkan
pembuktian sulit dilakukan apabila harus menggunakan mekanisme
pembuktian dengan menggunakan alat bukti biasa. Di sisi lainnya, PN dan
MA seringkali dihadapkan dengan dilema pada saat penilaian keberatan
terhadap putusan KPPU. Hal ini dapat diatasi apabila persoalan mengenai
kartel berbentuk tacit agreement dianalisis menggunakan pendekatan
law and economics dengan tetap mengacu pada peraturan perundangundangan yang ada. Langkah tersebut telah digunakan oleh beberapa
negara sebagai dasar pertimbangan dan putusan untuk membuktikan
adanya pelanggaran hukum dalam suatu perkara persaingan usaha.
Tulisan ini diharapkan dapat membantu optimalisasi peran KPPU, PN, dan
MA dalam menjalankan tugas-tugasnya yang diamanatkan oleh Pasal 44
dan Pasal 45 UU No. 5/1999 dengan menggunakan pendekatan law and
economics.
II. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya,
maka rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah “bagaimana
implementasi pendekatan law and economics untuk mengoptimalkan
penegakan hukum persaingan usaha dalam mewujudkan kesejahteraan
konsumen?”
III. Landasan Teori
Tulisan ini mendasarkan pandangannya pada teori efisiensi
berkeadilan dan consumer welfare. Kedua teori tersebut dipilih berdasarkan
pemahaman bahwa demokrasi ekonomi hakikatnya terkait erat dengan
kedaulatan rakyat di bidang ekonomi14 untuk mewujudkan efisiensi
berkeadilan dan kesejahteraan konsumen. Seperti yang diartikan oleh
Simon Blackburn, demokrasi diartikan sebagai “diperintah oleh rakyat
langsung”15. Istilah demokrasi ekonomi berkenaan dengan perekonomian

12

Lihat M. Udin Silalahi, Loc. Cit., hlm. 380.

13

Katrina Marcellina, “Penggunaan Analisa Ekonomi dalam Pembuktian Kasus-Kasus Kartel
oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia,” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Depok, 2011, hlm. 43.

14

Jimly Asshiddiqie, “Demokrasi Ekonomi,” http://www.jimly.com/makalah/namafile/60/
Demokrasi_Ekonomi.pdf, diakses tanggal 14 Juli 2020, Pukul 18.05 WIB.

15

Simon Blackburn, Kamus Filsafat, terj. Yudi Santoso, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm.
226.
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yang dijalankan dengan peran aktif masyarakat16. Ekonomi yang
menempatkan masyarakat sebagai pusatnya mewujudkan kesejahteraan
dalam negara hukum yang berbasis keadilan.17 Adapun konstruksi kedua
teori itu dalam hukum persaingan usaha adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Teori Kesejahteraan dan Efisiensi Berkeadilan dalam Hukum
Persaingan Usaha

Untuk pemahaman teori efisiensi berkeadilan, teori ini secara umum
mengacu dari pandangan United Nations Educational Scientific and Cultural
Organization (UNESCO) yang mengutarakan bahwa demokrasi memiliki
ketidakjelasan karena konsep tersebut tergantung dengan ideologi dan
sistem masyarakat yang mendasari pemaknaannya.18 Pada konteks
Indonesia, konsep tersebut kemudian dipertegas dengan ketentuan Pasal
33 Ayat (4) UUD 1945 yang secara implisit menyatakan bahwa demokrasi
ekonomi terdiri dari beberapa asas, yaitu:
(1) Kebersamaan;
(2) Efisiensi berkeadilan;
(3) Berkelanjutan;
(4) Berwawasan lingkungan;
(5) Kemandirian; dan
(6) Menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Jika dikaji lebih lanjut, didapati bahwa inti dari demokrasi ekonomi
adalah efisiensi berkeadilan. Hal ini disebabkan karena teori tersebut
secara umum menghendaki adanya konfigurasi sumber daya sehingga

18

Lihat Miriam Budiarjo, Op. Cit., hlm. 105.
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kesejahteraan dapat terwujud secara optimal19. Efisiensi berkeadilan juga
merupakan bentuk konkrit dari konsep keadilan sebagaimana tercermin
dalam pandangan Richard A. Posner, “the most common meaning of justice
is efficiency”.20 Jika keadilan sama dengan efisiensi, maka ketidakadilan
adalah inefisiensi yang membebani masyarakat.21 Teori ini kemudian
menjadi dasar dari pendekatan law and economics, yang sejak era 1970an telah dikembangkan oleh Posner dengan istilah economic analysis
of law (EAL).22 Dalam konteks persaingan usaha, efisiensi berkeadilan
mengacu pada consumer welfare yang harus dijadikan parameter utama
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari kelompok
produsen dan konsumen. Secara terminologis, istilah “consumer” memiliki
arti “a person who buys goods or uses services”.23
Berdasarkan pemahaman tentang efisiensi berkeadilan, terdapatlah
kesinambungan dengan teori consumer welfare yang terus mengalami
perkembangan. Fokus utama dari teori tersebut adalah output yang
dihasilkan apabila mengacu pada penjelasan Herbert J. Hovenkamp
sebagai berikut:24
“consumer welfare focuses entirely on output and, correspondingly, low prices.
If consumers lose from a practice, then it is counted as anticompetitive, even if
the consumer losses are completely offset by producer gains.”
Argumentasi Hovenkamp di atas secara umum sejalan dengan
pandangan Christine S. Wilson, dengan sedikit perbedaan karena Wilson
mengarahkan perspektif konsumen sebagai pengguna barang dan jasa:25
“The consumer welfare standard equates with consumers’ surplus in economic
terms – technically, the difference between what each consumer actually pays
and what he or she would be willing to pay. Generally speaking, conduct is
evaluated only by looking at the surplus that goes to consumers, ignoring what
goes to sellers.”
19

Mengacu pada pandangan H. H. Liebhafsky. Lihat H.H. Liebhafsky, Hakekat Teori Harga, terj.
P. Sitohang, Bhratara, Djakarta, 1970, hlm. 25.

20

Maria G.S. Soetopo Conboy, Indonesia Getting Its Second Wind: Law and Economics for
Welfare Maximization, Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm. 120; Maria G.S. Soetopo Conboy,
Indriyanto Seno Adji, Economic Analysis of Law: Krisis Keuangan dan Kebijakan Pemerintah,
Diadit Media, Jakarta, 2015, hlm. 28.

21

Lihat Maria G.S. Soetopo Conboy, Ibid., hlm. 120; Maria G.S. Soetopo Conboy, Indriyanto Seno
Adji, Ibid., hlm. 28.

22

Lihat Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, Aspen Publisher, Inc., New York, 1998,
hlm. 1-31.

23

A.S. Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University Press, Oxford, 2000, hlm.
280.

24

Herbert J. Hovenkamp, Op. Cit., hlm. 104.

25

Christine S. Wilson, “Welfare Standards Underlying Antitrust Enforcement: What You
Measure is What You Get,” Luncheon Keynote Address at George Mason Law Review 22nd Annual
Antitrust Symposiom: Antitrust at the Crossroads?, Federal Trade Commssion, Arlington, 2019,
hlm. 4.
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Pemahaman yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa penilaian
terhadap consumer welfare harus didasarkan pada sejumlah standar
yang dapat dipertanggungjawabkan26. Acuan yang digunakan terhadap
teori tersebut memberikan panduan bagi para pengambil keputusan dan
pembuat kebijakan. Standar consumer welfare memberikan efek positif
bagi perekonomian karena melindungi konsumen dan pelaku usaha dalam
mewujudkan pasar terbuka dan meningkatkan kebebasan berwirausaha27.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa eksistensi teori consumer
welfare pada hukum persaingan usaha bertujuan untuk memberi efisiensi
berkeadilan yang berorientasi pada total welfare sesuai yang diamanatkan
dalam UUD 1945.
IV. Pembahasan
A.

Konsep Pendekatan Law and Economics

Pendekatan law and economics, atau economic analysis of law (EAL),
secara umum adalah sebuah metode untuk menganalisis hukum dengan
menggunakan teori-teori ilmu ekonomi28. Sebagai sebuah pendekatan, EAL
merupakan sarana uji atas pengetahuan29 yang bersifat netral terhadap
berbagai bidang ilmu hukum di masyarakat.30 Walaupun pendekatan ini
digunakan untuk menganalisis dampak dari suatu peraturan terhadap
masyarakat, pendekatan EAL tidak sama dengan hukum ekonomi yang
selama ini identik dengan bidang hukum bisnis.
Sebagai model pendekatan, EAL mengacu pada efisiensi dalam
suatu tindakan (kebijakan atau keputusan) yang dikeluarkan oleh negara.
Efisiensi dapat dikatakan terjadi apabila manfaat yang dihasilkan lebih
besar daripada biaya yang dikeluarkan. Adapun dalam kaitannya dengan
proses pembuatan kebijakan dan perbaikan tata kelola peraturan di
Indonesia, pendekatan ini telah diakomodir dalam sejumlah peraturan
perundang-undangan (PUU) yang mewajibkan penggunaan Cost
Benefit Analysis (CBA) atau Regulatory Impact Assessment (RIA), yaitu
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional (Peraturan Menteri PPN/
26

Joe Kennedy, Op. Cit., hlm. 2.

27

Pendapat ini didasarkan pada pandangan American Antitrust Institute. Lihat Joe Kennedy,
Ibid., hlm. 10.

28

Lihat Maria G.S. Soetopo, “Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi,” Bahan Ajar Untuk
Program Magister Hukum Universitas Pelita Harapan 29 Januari 2020, UPH-IEALP, Jakarta,
2020, hlm. 45; Fajar Sugianto, Economic Approach to Law, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 4.

29

Lihat C.A. van Peursen, Filsafat Ilmu, terj. B. Arief Sidharta, Pusat Kajian Humaniora Universitas
Katolik Parahyangan, Bandung, 2009, hlm. 89.

30

Lihat Maria G.S. Soetopo, “Economic Analysis of Law dan Parameter Keyakinan Hakim
dalam Memberikan Putusan,” Bahan Paparan Mahkamah Agung 24 Oktober 2019, UPH-IEALP,
Jakarta, 2019, hlm. 6.
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Bappenas); Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman
Persiapan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet (Inpres
No. 7/2017); Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet
(Perseskab No. 1/2018); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan31 (UU No. 15/2019); Peraturan Presiden
Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 202032
(Perpres No. 61/2019), Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-202433
(Perpres No. 18/2020), Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020
tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja
No. 15/2020), dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang
Pemberantasan Korupsi (Perma No. 1/2020).
Dilihat dari bingkai sejarah, pendekatan EAL bukan merupakan
suatu hal yang baru mengingat pendekatan ini sebenarnya merupakan
kelanjutan dari teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham34
serta beberapa postulat yang diutarakan oleh sejumlah ahli, seperti
Thomas Hobbes35 dan Leon Petrazhycki.36 Dalam hukum Amerika Serikat
(AS), pendekatan ini berawal dari pandangan beberapa ahli hukum, antara
lain Oliver Wendell Holmes Jr.37 dan kemudian digunakan secara resmi
dalam sistem yudisial sejak tahun 1930. Pendekatan ini kemudian terus
dikembangkan oleh sejumlah pakar seperti Aaron Director, Edward H.
Levi, Gary S. Becker, Robert H. Bork, Frank Easterbook, Robert Cooter, dan
Thomas Ulen.
31

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6398.

32

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174.

33

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10.

34

Fajar Sugiarto, Op. Cit., hlm. 3.

35

Mengacu pada upaya Hobbes untuk memandang manusia dan segala perilakunya secara
more geometrico (pendekatan ilmu ukur). Lihat Franz Magnis-Suseno, Etika Politik: Prinsip
Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 249.

36

Mengacu pada salah satu karya Petrazhycki yang berjudul “Politika Prava” (Policy of Law)
dimana dalam tulisannya tersebut, Petrazhycki berpandangan bahwa ranah hukum kebijakan
harus dipelajari dengan menggunakan metode dan teori ekonomi politik selaku ilmu kajian
sosial yang paling baik dan memenuhi syarat. Gadis Gadzhiev, “Economic Analysis of Law as
Implementation of Petrazhycki’s Project for Externalist Theory of Legal Policy, terj. Edoardo
Fittipaldi”, Pravo: Zhurnal Vysshey Shkoly Ekonomiki, No. 4, National Research University
Higher School of Economics, 2017, hlm. 33-35.

37

Mengacu pada pandangan Oliver Wendell Holmes, Jr. yang menyatakan bahwa untuk
merasionalisasi pendidikan hukum, masa kini adalah milik orang yang menguasai ilmu hukum.
Namun, masa depan adalah bagi mereka yang menguasai ilmu ekonomi dan statistika. Maria G.S.
Soetopo, “Economic Analysis of Law dan Parameter Keyakinan Hakim dalam Memberikan
Keputusan,” Op. Cit., hlm. 11.
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B.

Pendekatan Law and Economics dalam Hukum Persaingan Usaha

Pendekatan EAL dalam persaingan usaha berorientasi pada consumer
welfare yang bertujuan untuk mewujudkan economic efficiency guna
mencapai kesejahteraan umum atau total welfare. Hal ini sejalan dengan
konsep Bork yang menyamakan consumer welfare dengan total welfare
apabila mengacu pada penjelasan Heyer sebagai berikut:38
“…It is clear, as will be demonstrated below, that by consumer welfare Bork
meant total welfare, which is the same as economic efficiency. To avoid
confusion, I use the term “total welfare” to mean just that: total welfare
(equivalent to consumer plus producer surplus and economic efficiency).”
Terpusat perhatian EAL terhadap consumer welfare ini disebabkan
karena dalam kondisi yang ideal, kehadiran hukum dan undang-undang
persaingan usaha seharusnya dapat memberikan consumer surplus
bagi masyarakat. Di mana kelebihan tersebut akan berkorelasi pada
meningkatnya kualitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan.39
Keberadaan hukum persaingan usaha dapat memberikan acuan consumer
welfare standard agar negara mampu melindungi masyarakat dari kerugian
yang timbul akibat penggunaan kekuatan pasar secara tidak benar oleh
pelaku usaha.40 Terjadi atau tidak consumer welfare dapat dilihat dari
ilustrasi di bawah ini:

Gambar 2. Perbandingan Consumer Welfare Pada Kondisi Persaingan Sehat dan
Persaingan Tidak Sehat
Sumber: Kenneth Heyer, 2014

38
39

Kenneth Heyer, Loc. Cit., hlm. 520.
Ibid., hlm. 520.

40

Joe Kennedy, Op. Cit., hlm. 3.

146

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

Pada grafik “Consumer Welfare” di atas, terlihat ada keseimbangan
harga di pasar persaingan sehat. Keseimbangan terdapat pada
persinggungan antara garis Average Revenue (AR), atau demand, dengan
Marginal Cost (MC). Persinggungan ini mendapatkan harga Pc (harga di
persaingan sehat). Disisi lain, jika titik B (persinggungan Marginal Revenue
= Marginal Cost) ditarik garis vertikal ke atas, terdapatkan titik C, Pac (harga
dalam persaingan tidak sehat). Produsen akan mendapatkan keuntungan
maksimal bila menjual barang di harga Pac.
Sementara itu, dalam grafik “No Consumer Welfare”, terjadi ketiadaan
nilai kompetitif lagi bagi produsen. Sebagai contoh, ada MC yang harus
dikeluarkan oleh produsen bila ada penambahan satu unit produksi. MC
akan terus menunjukkan garis eksponensial, dalam arti yang dikeluarkan
produsen akan lebih banyak untuk memproduksi tambahan satu unit
produksi (produksi 15 unit = $ 30. Artinya, satu unit = $ 2. Jika produsen
ingin menambah 16 unit, maka unit keenambelas harus menambah $ 2,2.
Jika ingin menambah produksi lagi, maka unit ke-17 harus menambah $
2,4 dan seterusnya). Marginal Revenue (MR) terjadi jika ada penambahan
satu unit yang terjual. Namun sebaliknya, MR linear dan gradien negatif
(atau terus turun) akan seiring dengan penambahan penjualan satu unit.
Pelaku dalam persaingan tidak sehat akan memanipulasi harga dari
yang seharusnya (Pc menjadi Pac). Situasi ini akan menyebabkan dua hal:
(1) Konsumen dirugikan (kolom merah); dan
(2) Deadweight loss terjadi karena ada kerugian kedua belah pihak:
Produsen yang harus memproduksi lebih banyak dari segi kuantitas
(MC akan lebih tinggi) dan konsumen yang harus membeli barang
dengan harga yang lebih tinggi (titik Pac).
Keberadaan EAL dalam hukum persaingan usaha menggunakan
pendekatan normatif dan pertimbangan ekonomi untuk melegitimasi
adanya pelanggaran undang-undang anti monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat di masyarakat.41 Yang menjadi permasalahan adalah
bagaimana pendekatan EAL diterapkan untuk membuktikan suatu
pelanggaran hukum persaingan usaha yang bersifat relatif di masyarakat,
khususnya berkenaan dengan praktik kartel yang timbul akibat adanya
tacit agreement di antara para pelaku usaha.
1.

Tacit Agreement Sebagai Perjanjian yang Bukan Perjanjian

Salah satu persoalan signifikan dalam hukum persaingan usaha
adalah tacit agreement (kesepakatan secara diam-diam) yang bukan
merupakan tindakan ilegal.42 Selain eksistensinya yang tidak bisa
41

M. Udin Silalahi, Loc. Cit., hlm. 378.

42

William H. Page, “Tacit Agreement Under Section 1 of The Sherman Act,” Research Paper,
University of Florida Levin College of Law, Gainesville, 2016, hlm. 3-4.
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dikategorikan sebagai suatu bentuk perjanjian,43 jenis kesepakatan
tersebut merupakan bagian dari rasionalitas strategi bisnis secara umum.
Hal ini sejalan dengan pandangan Supreme Court AS dalam perkara Atlantic
Corp. v. Twombly sebagai berikut:44
“Inadequacy of showing parallel conduct or interdependence, without
more, mirrors the ambiguity of the behavior: consistent with conspiracy,
but as just as much in line with a wide swath of rational and competitive
business strategy unilaterally prompted by common perceptions of the
market.”
Keberadaan tacit agreement yang tidak dapat dipandang sebagai
perjanjian tersebut juga sejalan dengan konsep perjanjian dalam hukum
Indonesia. Tacit agreement tersebut sulit untuk dikategorikan sebagai
suatu bentuk perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)45 dan juga tidak bisa
dinyatakan sebagai suatu bentuk perikatan.46
Setidaknya ada dua hal yang mendasari sulitnya tacit agreement untuk
dipandang sebagai suatu bentuk perjanjian maupun perikatan. Pertama,
dari segi bentuk perjanjian, tacit agreement bukan merupakan perjanjian
tertulis sehingga mempersulit pembuktian yang dilakukan. Kedua, tacit
agreement selalu terjadi secara sadar, sukarela, dan tanpa paksaan.47
Dalam konteks kesadaran, hal tersebut belum tentu berupa kesadaran
untuk membuat sebuah kartel.48 Kondisi inilah yang pada akhirnya
membuat tacit agreement hanya bisa dirasakan dari tindakan parallel
behavior dari para pelaku pasar. Oleh karena itu, konsep tacit agreement
43

Oleh sebab itu, sebagian ahli cenderung menggunakan istilah “tacit collusion”. Lihat Ibid., hlm.
3-4.

44

Ibid., hlm. 4-5.

45

Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih
lainnya.

46

Yang dimaksud dengan perikatan dalam hal ini adalah mengacu pada istilah “verbintenis”
yang berarti hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Abdulkadir
Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 198.

47

Binoto Nadapdap, Op. Cit., hlm. 56.

48

Konteks kesadaran dalam hal ini adalah berkenaan dengan kesadaran para pelaku
usaha dalam bertindak. Secara filosofis, pandangan ini didasarkan pada paradigma
eksistensialisme akan manusia sebagaimana tampak dalam N. Drijarkara mengenai Sartre
sebagai berikut: “Pertama harus dikemukakan, bahwa Sartre menghantam tiap-tiap bentuk
determinisme. Pembatja tentunja sudah mengerti, apakah jang dimaksud dengan determinisme.
Karena pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan alam, maka sampai dalam abad ini djuga ada pendapat
jang menjatakan, bahwa manusia itu tidak merdeka, karena dia dipastikan. Dia dipastikan setjara
mekanis seperti mesin, atau paling sedikit setjara psichologis, misalnja karena nafsu-nafsunja.
Semua itu nonsens, kata Sartre. Djika aku mendjerumuskan kesusilaanku, itu karena saja mau.
Djika aku tidak mau, tak berdajalah dorongan-dorongan jang ada pada badanku. Djika aku dijatuh
tjinta, itu karena dengan merdeka aku telah memilih djatuh tjinta, demikianlah Sartre.” Lihat N.
Drijarkara, Pertjikan Filsafat, Pembangunan, Djakarta, 1966, hlm. 83.
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tersebut kemudian dipandang sebagai kesepakatan tanpa perjanjian yang
terjadi dalam conscious parallelism para pelaku usaha pada suatu pasar
yang terkonsentrasi.
2.

Conscious Parallelism Sebagai Perilaku Pelaku Usaha

Seperti halnya tacit agreement, konsep conscious parallelism sebagai
pemicu timbulnya kesepakatan diam-diam di antara pelaku usaha juga
bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran. Pemberian harga yang
identik atau parallel behavior yang timbul dari bentuk kesadaran ini juga
dapat berasal dari observasi independen maupun reaksi pelaku usaha atas
apa yang dilakukan oleh pesaingnya49. Pada hukum AS, hal ini tercermin
dari pandangan Supreme Court dalam perkara Theater Enterprises, Inc. yang
menyatakan bahwa pihaknya “never held that proof of parallel business
behavior conclusively establishes an agreement or phrased differently, that
such behavior itself constitutes a Sherman Act offense.” Kasus Atlantic
Corp. v. Twombly secara eksplisit menyatakan bahwa conscious parallelism
sejatinya juga tidak melanggar hukum.50
Sifat conscious parallelism mempertimbangkan sejumlah parameter
agar jangan sampai penerapannya oleh pelaku usaha menciptakan pasar
yang tidak efisien sehingga mengganggu consumer welfare. Terhadap hal
ini, Wenton Zheng memberikan sejumlah pertanyaan mengenai conscious
parallelism yang dapat dijadikan sebagai acuan sebagai berikut:51
(1) Apakah conscious parallelism tersebut dapat dianggap sebagai
perjanjian dan/atau kesepakatan?; dan
(2) Apakah ada factor (plus factor) plus dari perjanjian tersebut?
Dalam kaitannya dengan conscious parallelism pada tacit agreement,
pelanggaran baru dapat dianggap terjadi apabila terdapat kesatuan
maksud (concerted), niat dan kesepahaman, kesesuaian pikiran dalam
suatu pengaturan terlarang,52 serta faktor plus. Hal tersebut secara
umum memiliki kesamaan dengan konsep mens rea (sikap kalbu) dalam
hukum pidana.53 Mens rea merupakan dasar utama dari setiap penentuan
49

Frederic Jenny, “Combining Law and Economics in Competition Law,” Paparan dalam Joint
Workshop 16 November 2016, FNA, CRESSE, ISCI, Santiago, 2016, hlm. 16.

50

Wenton Zheng, “A Knowledge Theory of Tacit Agreement,” Harvard Business Law Review, Vol.
9 No. 2, Harvard Law School, 2019, hlm. 427.

51

Lihat Ibid., hlm. 428-429.

52

Teks aslinya berbunyi “a unity of purpose or a common design and understanding, or a meeting
of the minds, in an unlawful arrangement.” Ibid., hlm. 428.

53

Mengacu pada penjelasan Sutan Remy Sjahdeini mengenai konsep Mens Rea dalam tindak
pidana korporasi. Lihat Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi,
Grafiti Pres, Jakarta, 2007, hlm. 37.
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suatu tindakan, termasuk dalam kaitannya dengan konteks pelaku usaha
sebagai salah satu pihak yang diatur oleh UU No. 5/1999.
Jika tidak ada tindakan yang bersifat concerted dan memiliki faktor
plus, conscious parallelism tidak dapat diartikan sebagai niat sikap
kalbu manusia, seperti kesadaran, keyakinan, keinginan, kewaspadaan,
ketidakjujuran, perencanaan, kesembronoan, pengetahuan yang dimiliki,
niat, maksud, kebencian, kejahatan hati dan kesengajaan.54 Pertimbangan
yang mendasari keputusan pelaku usaha dalam bentuk pelanggaran
membutuhkan faktor plus yang menjadi penentu secara hukum.
3.

Faktor Plus Sebagai Penentu Pelanggaran

Mengacu pada pandangan William H. Page, faktor plus dalam suatu
conscious parallelism berperan dalam menjustifikasi sifat dari suatu
“perjanjian” di antara pelaku usaha.55 Keberadaannya harus dibuktikan
karena eksistensinya bisa saja hanya menegaskan adanya fenomena
keterkaitan di antara para pelaku usaha yang terjadi dalam suatu pasar
dengan kecenderungan oligopolistik tinggi tanpa mampu menunjukkan
adanya pelanggaran hukum.56
Untuk menilai faktor plus, Posner pada tahun 1970 menyatakan
bahwa hal tersebut harus dilihat dengan melakukan uji biaya marjinal
(marginal cost) jangka panjang guna memastikan bahwa perbuatan seperti
itu dapat mengurangi output di masyarakat.57 Pandangan tersebut secara
umum menunjukkan bahwa pembuktian terhadap faktor plus dalam
sebuah conscious parallelism harus didasarkan pada bukti empiris yang
menunjukkan bahwa kejadian tersebut telah merugikan konsumen akibat
turunnya output yang dihasilkan58 akibat adanya beberapa hal, seperti:
(1) Kenaikan harga tidak wajar;
(2) Kenaikan harga atas barang dan/atau jasa oleh beberapa pelaku
usaha pada pasar yang bersangkutan;
(3) Tidak ada perubahan dalam pasar dari pelaku usaha;
(4) Berkurangnya kompetitor pada jangka waktu tertentu.

54

Ibid., hlm. 38.

55

William H. Page, Op. Cit., hlm. 7.

56

Ibid., hlm. 7.

57

Daniel A. Crane, “Chicago, Post-Chicago and Neo-Chicago,” Review of How Chicago Overshot
the Mark: The Effect of Conservative Economic Analysis on U.S. Antitrust, Faculty of Scholarship
University of Michigan Law School, Michigan, 2009, hlm. 1917.

58

Thomas A. Piraino, Jr., “Reconciling the Harvard and Chicago Schools: A New Antitrust
Approach for the 21st Century,” Indiana Law Journal, Vol. 82, Issue 2, Maurer School of Law:
Indiana University, 2007, hlm. 351.
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Dalam membuktikan adanya faktor plus, dibutuhkan EAL sebagai alat
bukti tidak langsung59 dalam proses pembuktian persaingan usaha.60
Penempatan analisis yang menggunakan EAL sebagai salah satu
bukti tidak langsung (economic evidence) menunjukkan bahwa jenis alat
bukti tersebut memiliki kedudukan yang setara dengan bukti komunikasi
(communication evidence) dan facilitating practices (quasi-communication
evidence).61 Lebih lanjut lagi, penerapannya pun juga dapat dioptimalkan
dengan mengadopsi ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman62 yang mewajibkan hakim
untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang ada di masyarakat. Sebab, eksistensi dari jenis alat bukti
tersebut adalah untuk menunjukkan adanya conduct evidence63 para
pelaku yang terdiri dari:
(1) Penetapan harga secara paralel yang ditandai oleh perubahan harga
dan pesaing secara identik dan simultan, pengadopsian persyaratan
penjualan standar, pola penawaran penjualan yang mencurigakan,
rotasi yang dapat diperdiksi dari pemenang tender; dan
(2) Kinerja industri yang ditandai oleh adanya kenaikan laba secara
abnormal, pangsa pasar yang stabil, dan rekam jejak pelanggaran
hukum persaingan usaha dari pelaku usaha.
Intinya, pembuktian terhadap faktor plus dilakukan untuk
menunjukkan sifat ilegal dari suatu tindakan bersama (concerted actions),
bukan terhadap tindakan individu yang terjadi secara independen.64
C.

Pendekatan Law and Economics dalam Perjanjian Kerjasama

Sebagai dasar pembuatan keputusan terkait suatu perjanjian,
penggunaan EAL secara umum dimaksudkan untuk memastikan agar:
(1) Perjanjian tersebut adalah perjanjian yang complete dan pareto
efisien; dan
(2) Perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dominan dan/atau
memiliki kekuatan ekonomi tidak berdampak negatif terhadap
perekonomian nasional.
59

Pandangan ini secara umum sejalan dengan pendapat sejumlah pakar seperti Bork dan
Frank Easterbrook yang memandang perlunya pendekatan law and economics untuk
diaplikasikan sebagai salah satu bukti empiris dalam persoalan anticompetitive behavior
pelaku usaha pada suatu negara. Daniel A. Crane, Op. Cit., hlm. 1919.

60
61

Lihat Frederic Jenny, Op. Cit., hlm. 6-11.

M. Udin Silalahi, Loc. Cit., hlm. 381.

62

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076.

63

Conduct evidence adalah bukti parallel conduct dari pelaku usaha yang diduga melakukan
kartel. Umumnya hal ini berkaitan dengan pola penawaran yang mencurigakan dalam
pelelangan umum, facilitating practices serta ragam bentuk komunikasi semu lainnya.

64

Maksudnya adalah tindakan tersebut harus merupakan concerted action yang pada akhirnya
merugikan kesejahteraan konsumen.
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Terkait dengan poin pertama, perjanjian yang complete dan pareto
efisien bertujuan agar kontrak yang dihasilkan adalah kontrak yang
memenuhi aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi semua
pihak. Suatu kerjasama dikatakan complete apabila kontrak tersebut
memenuhi ragam kondisi yang dibutuhkan dari segi keabsahan dan segala
kondisi yang mungkin timbul telah tertuang serta terantisipasi secara
eksplisit.65 Sementara itu, suatu kerjasama baru dapat dikatakan pareto
efisien apabila perjanjian tersebut menguntungkan semua pihak dan tidak
akan menghasilkan kemanfaatan terselubung bagi para pihak dikemudian
hari.66 Jika perjanjian yang complete dan pareto efisien dituangkan
kedalam bentuk akta, maka akta tersebut akan menjadi dasar hukum yang
sempurna bagi semua pihak karena tidak bertentangan dengan Pasal
1320 KUHPerdata. Penentuan sifat complete dan pareto efisien dalam
suatu perjanjian dapat tercermin melalui analisis, seperti Regulatory
Impact Assessment (RIA) atau Cost Benefit Analysis (CBA). Analisis-analisis
tersebut bukan untuk mengintervensi kegiatan usaha, melainkan sebagai
langkah preventif agar perjanjian yang terjadi menguntungkan secara
wajar, seimbang dan tidak merugikan kepentingan umum.
Selanjutnya, EAL mewajibkan pelaku usaha dominan dan/atau
memiliki kekuatan ekonomi untuk berkonsultasi dan berkoordinasi
dengan pemangku kepentingan, termasuk dengan KPPU dan notaris,
sebelum pembuatan perjanjian dilakukan. Selain untuk memastikan
agar perjanjian tersebut memenuhi kriteria complete dan pareto efisien,
langkah ini dibutuhkan sebagai upaya preventif untuk memitigasi risiko
yang mungkin timbul dari hubungan kerja sama tersebut.

65

Maksudnya adalah perjanjian itu tidak menimbulkan celah hukum yang merugikan masingmasing pihak dan kepentingan umum dikemudian hari.

66

Maksudnya, jangan sampai perjanjian itu menyebabkan terjadinya situasi yang merugikan
semua pihak (misal: salah satu pihak menjadi pelaku monopoli dipasar yang bersangkutan).
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Gambar 3. Mitigasi Risiko dalam Persaingan Usaha Berdasarkan
Pendekatan Law and Economics
Sumber: Adi Ayal (2013)

Konsultasi dan kordinasi hanya dilaksanakan jika pelaku usaha
adalah pelaku dominan dan/atau memiliki kekuatan ekonomi;67 dan
melewati threshold yang telah ditetapkan. Konsep threshold dalam hal ini
mencerminkan potensi kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) dari pelaku usaha. Sebagai contoh, AS mewajibkan EAL terhadap
kebijakan yang berdampak sebesar USD 100 juta atau 100 juta penduduk.
Hukum Korea Selatan mewajibkan Pelaksanaan EAL jika kebijakan yang
dikeluarkan memberi dampak sebesar USD 10 juta atau 4 juta penduduk.
Apabila dampak dari suatu perjanjian dan/atau kebijakan terhadap
PDB berpotensi melewati batas tersebut, maka RIA atau CBA dapat
dilaksanakan dengan menerapkan enam langkah sebagai berikut:
(1) Identifikasi masalah;
(2) Menentukan tujuan dan hasil68 secara spesifik, terukur, dan realistis
serta sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan;69
67

Yang dimaksud dengan pelaku usaha yang memiliki kekuatan ekonomi adalah perusahaan
yang memiliki kekuatan ekonomi dan kemampuan untuk mengontrol atau mempengaruhi
pasar serta berpotensi menimbulkan risiko sistemik bagi masyarakat dan perekonomian
(contohnya konglomerasi). Lihat Adi Ayal, “The Market for Bigness: Economic Power and
Competition Agencies Duty to Curtail It,” Journal of Antitrust Enforcement, Vol. 1, No. 2, Oxford
University Press, 2013.

68

Universitas Pelita Harapan-Institute for Economic Analysis of Law and Policy, Draft Buku
Panduan Analisa Dampak Kebijakan, Universitas Pelita Harapan-Institute for Economic
Analysis of Law and Policy, Jakarta, 2018, hlm. 14.

69

Egyptian Regulatory Reform and Development Activity, Egyptian RIA Guidelines: Working
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(3) Menentukan opsi untuk menjawab rumusan masalah;
(4) Menganalisis dampak yang mungkin timbul70 dari opsi-opsi kebijakan
yang telah;
(5) Membandingkan biaya dan manfaat yang akan timbul dari
pelaksanaan masing-masing opsi71 berdasarkan benefit cost ratio bagi
masyarakat dan/atau para pemangku kepentingan;72
(6) Merencanakan implementasi dan mekanisme pengawasan kebijakan
untuk memastikan kebijakan tersebut memberi hasil sesuai harapan.
D.

Pendekatan Law and Economics dalam Pembuatan Putusan Pengadilan

Dalam perspektif penegakan hukum persaingan usaha, penggunaan
law and economics berarti melakukan EAL untuk menghasilkan alat bukti
tidak langsung. Keberadaan EAL sudah diakui sebagai alat bukti tidak
langsung apabila mengacu pada dua regulasi, yaitu:
(1) Perja No. 15/2020; dan
(2) Perma No. 1/2020.
Selain dua peraturan tersebut, ketentuan Pasal 5 Undang Undang
No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009)73
juga mengakomodir penggunaan pendekatan law and economics dalam
penjatuhan putusan. Penggunaan EAL dapat menghasilkan putusan
yang efektif dan efisien melalui implementasi CBA untuk menilai terbuktitidaknya suatu perbuatan, dampak, manfaat hukuman; dan konsep
probability recidivism untuk memastikan agar pengulangan pelanggaran
hukum dapat mendekati “0” (tidak ada perulangan di kemudian hari).
Mekanisme penjatuhan putusan tercermin pada gambar sebagai berikut:

Document v. 7, Egyptian Regulatory Reform and Development Activity, Cairo, 2011, hlm. 4.
70

Lihat Regulatory Review Department, Malaysia Productivity Corporation (MPC), National
Policy on the Development and Implementation of Regulations, Regulatory Review Department,
Malaysia Productivity Corporation (MPC), Petaling Jaya, 2013, hlm. 8.

71

Governance and Social Affairs Department, Prime Minister’s Office (Israel), Regulatory Impact
Assessment (RIA) Governmental Handbook: In Accodance with Government Resolutions No. 4027
of December 25, 2011, Governance and Social Affairs Department, Prime Minister’s Office
(Israel), Yerusalem, 2013, hlm. 53.

72

Centre for Regulatory Impact Assessment for Draft Legislation, Department of Legislation,
Ministry of Justice, Regulatory Impact Assessment (RIA) Guidelines, Centre for Regulatory
Impact Assessment for Draft Legislation, Vientiane, 2016, hlm. 18.

73

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5076.
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Gambar 4. Konsep Efisiensi dalam Penjatuhan Putusan
Sumber: (UU No. 48/2009)

V.

Kesimpulan dan saran

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, pendekatan law and
economics atau EAL merupakan bentuk pengembangan dari ragam
teori hukum yang sudah ada. Pemerintah Indonesia telah menerapkan
reformasi regulasi menggunakan pendekatan EAL sejak tahun 2017
berdasarkan sejumlah regulasi; seperti Peraturan Menteri PPN/Bappenas,
Inpres No. 7/2017, Perseskab No. 1/2018, UU No. 15/2019, Perpres No.
61/2019, Perpres No. 18/2020, Perja No. 15/2020, dan Perma No. 1/2020.
Implementasi EAL dalam hukum persaingan usaha dapat dilakukan untuk
menentukan keabsahan perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha
dominan dan/atau memiliki kekuatan ekonomi, penilaian terhadap tacit
agreement dan proses penegakan hukum (pembuktian dan penjatuhan
putusan) guna mewujudkan iklim persaingan yang lebih optimal dalam
mendukung pembangunan nasional.
Sebagai saran, penyesuaian di bidang hukum dan kebijakan dapat
dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut:
(1) Merevisi Penjelasan Pasal 42 UU No. 5/1999 dan mempertegas
konsepsi alat bukti petunjuk pada undang-undang tersebut;
(2) Merevisi ketentuan Pasal 3 huruf d UU No. 5/1999 dengan
memasukkan konsep consumer welfare sebagai acuan bagi konsep
efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha;
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(3) Membuat peraturan KPPU yang memuat ketentuan mengenai:
a. Kewajiban pelaku usaha dominan yang memiliki kekuatan
ekonomi untuk melakukan konsultasi dengan KPPU, notaris, dan
para stakeholders terkait; dan
b. Penetapan ketentuan threshold untuk menentukan perlu tidaknya
implementasi RIA atau CBA dilakukan dalam menilai suatu
perjanjian;
(4) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terdapat di
KPPU, PN, dan MA untuk melakukan EAL dalam kasus persaingan
usaha.
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3.3
Landasan Teori
dan Best Practices
dalam Penggunaan
Circumstantial Evidence
Dr. Jur. Udin Silalahi, S.H., L.L.M.1

I.

Pendahuluan

Tak dapat dipungkiri bahwa tujuan pelaku usaha dalam menjalankan
kegiatan usahanya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Akan tetapi
adakalanya pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih
besar melakukan praktik kartel, baik itu kartel harga, pembagian wilayah
pemasaran, penetapan jumlah produksi dan bahkan dalam persekongkolan
tender (bid rgging). Kartel adalah kesepakatan atau koordinasi antara
pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang seharusnya mereka
bersaing satu sama lain, tetapi mereka bersepakat atau berkoordinasi
untuk menetapkan harga jual, membagi wilayah pemasaran atau alokasi
pasar, menetapkan jumlah produksi dengan tujuan memaksimasi
keuntungan mereka masing-masing.2
Namun kenyataannya praktik kartel jarang sekali dilakukan secara
terang-terangan dan tertulis, tetapi sebaliknya dilakukan secara lisan dan
diam-diam (tacit collussion).3 Oleh karena itu lembaga persaingan usaha
mengalami kesulitan untuk mendapatkan bukti langsung. Di beberapa
negara yang mempunyai lembaga persaingan usaha memerlukan bukti
tidak langsung (circumstantial evidence atau indirect evidence) untuk
mendeteksi praktik kartel tersebut. Dengan adanya bukti tidak langsung
akan membantu lembaga persaingan usaha menilai adanya dugaan
melakukan perjanjian atau koordinasi untuk menyepakati harga tertentu
yang harus dibayar oleh konsumen pada pasar yang bersangkutan.
1

Dr. Jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M merupakan Associate Professor Fakultas Hukum UPH,
Karawaci Email: udin.silalahi@uph.edu

2

M. Udin Silalahi, “Indirect Evidence Dalam Hukum Persaingan Usaha, Jurnal Hukum Bisnis”,
Vol. 32 No. 5 Tahun 2013, hlm. 379
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Richard Posner, Antitrust Law, Chicago: the University of Chicago Press, 2001, hlm. 51
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Bagaimana teori dan peran indirect evidence dalam pembuktian praktik
kartel dan bagaimana diterapkan oleh beberapa negara termasuk di
Indonesia akan dielaborasi dalam tulisan ini.
II.

Landasan Teori Penggunaan Circumstantial Evidence

1.

Signifikansi Circumstantial Evidence

Penggunaan circumstantial evidence (bukti tidak langsung) telah
diakui oleh berbagai negara dalam penegakan kasus kartel. Penggunaan
bukti tidak langsung dalam pembuktian praktik kartel mempunyai efek
yang siginifikan.4 Praktik kartel adalah sesuatu yang jamak dilakukan oleh
pelaku usaha. Pelaku usaha cenderung melakukan kartel terutama jika
struktur pasarnya adalah struktur pasar yang oligopoli dan terutama jika
produk yang dijual adalah produk yang homogen. Karena produk yang
homogen tidak saling bersaing satu sama lain. Hal ini mengakibatkan
konsumen akan membeli produk atau barang atau jasa tersebut di
mana mereka dapat membelinya langsung tidak perlu ada preferensi
tertentu untuk beralih ke produsen atau penjual lain. Tujuan kartel pada
umumnya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan
mempertahankan posisi para pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan.
Praktik kartel biasanya berakibat langsung merugikan konsumen,
karena harga yang harus dibayar oleh konsumen bukan lagi harga
karena mekanisme pasar, tetapi harga yang ditetapkan atau disepakati
oleh para anggota kartel. Oleh karena itu, praktik kartel merupakan hal
pertama dan utama yang diberantas oleh hukum persaingan usaha.5
Akan tetapi didalam kenyataanya lembaga persaingan usaha tidak mudah
memberantas praktik kartel tersebut karena sulit mendapatkan bukti
langsung, dilakukan secara diam-diam dan secara lisan.
Namun demikian ketentuan hukum persaingan usaha tidak saja dapat
diterapkan terhadap perjanjian secara eksplisit atau terang-terangan,
tetapi juga terhadap jenis-jenis lain pengaturan bersama, beragam
diidentifikasi sebagai pengaturan (arrangements), kombinasi (combination)
atau praktik bersama (concerted practices).6 Namun demikian di semua
kasus, pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum persaingan usaha
hanya dapat dikenakan jika dapat ditunjukkan bahwa para pihak mencapai
beberapa komitmen secara sadar terhadap suatu skema bersama.7
Misalnya adanya harga yang paralel di pasar yang bersangkutan atau
4

Frederick Jenny di dalam Mengungkap Kartel Dengan Bukti Tidak Langsung oleh Udin Silalahi
(editor), Jakarta: ASEAN Competition Institute, 2015, hlm. 11

5

M. Udin Silalahi, Op. Cit., hlm. 376

6

OECD Policy Roundtables, Prosecuting Cartels Without Indirect Evidence, Geneva: OECD
2006, hlm. 17

7
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ada concious parallelism dilihat dari aspek teori ekonomi tidak serta-merta
melanggar hukum. Diperlukan atau dipersyaratkan faktor lain. Di Amerika
Serikat dikembangkan satu formulasi dalam kasus perdata bahwa ada
faktor-faktor plus tertentu yang membuktikan bahwa suatu perjanjian
adalah lebih mungkin akibat perilaku yang paralel daripada tindakan yang
independen.8
Setiap hukum persaingan usaha melarang, antara lain, perilaku
anti persaingan usaha oleh dua atau lebih pelaku usaha yang bertindak
secara bersama-sama. Hukum persaingan usaha dibentuk secara luas
untuk diterapkan terhadap semua bentuk perjanjian, perjanjian formal
dan informal, secara eksplisit dan implisit. Demikian juga UU No. 5/1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(UU No. 5/1999) mendefinisikan perjanjian adalah suatu perbuatan
satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau
lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak
tertulis.9
Jadi perjanjian di antara pelaku usaha yang dibuat baik tertulis
maupun tidak tertulis dilarang oleh hukum persaingan usaha. Artinya
terhadap suatu perjanjian secara lisan yang mempunyai dampak terhadap
pasar, dan dampak tersebut dapat dibuktikan, maka hukum persaingan
usaha harus ditegakkan.
Ketentuan Pasal 101 ayat (1) TFEU “The following shall be prohibited as
incompatible with the internal market: all agreements between undertakings,
decisions by associations of undertakings and concerted practices which may
affect trade between Member States and which have as their object or effect
the prevention, restriction or distortion of competition within the internal
market, ...” Ketentuan Pasal 101 ayat (1) melarang semua perjanjian di
antara pelaku usaha, keputusan oleh asosiasi pelaku usaha dan praktik
bersama yang dapat mempengaruhi perdagangan antara negara-negara
anggota dan yang memiliki tujuan atau efeknya pencegahan, pembatasan
atau distorsi persaingan dalam pasar bersama.
Demikian juga Sherman Act 1890 Amerika Serikat Section 1
menetapkan bahwa every contract, combination in the form of trust or
otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several
States, or with foreign nations, is declared to be illegal. Ketentuan ini melarang
setiap perjanjian, gabungan dalam bentuk perusahaan atau lainnya,
atau konspirasi, dengan maksud membatasi perdagangan atau bisnis
antara negara-negara federal, atau dengan negara-negara asing, adalah
dinyatakan ilegal atau melawan hukum.
8

Frederick Jenny, Op. Cit., hlm. 12

9
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Tidak Sehat
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Baik Pasal 101 Ayat (1) TFEU maupun Section 1 Sherman Act 1890
Amerika Serikat mengatur secara tegas larangan praktik kartel. Akan
tetapi untuk membuktikan adanya perjanjian secara formal maupun
informal, atau secara eksplisit atau implisit tidak mudah bagi lembaga
persaingan usaha.
Lembaga persaingan usaha untuk membuktikan adanya suatu
perjanjian diperlukan bukti langsung, berupa dokumen, seperti berupa
notulen tertulis dari suatu rapat, misalnya kesepakatan harga, atau
jumlah produksi atau alokasi pasar atau bukti elektronik surat menyurat
menyatakan ada kesepakatan atau perjanjian baik mengenai harga, jumlah
produksi atau alokasi pasar. Jika para pihak mengadakan pertemuan
resmi — yang dalam praktik jarang dilakukan justru dilakukan secara
sembunyi-sembunyi (tacit collusion) —, setelah pertemuan mereka akan
menghilangkan dokumen-dokumen tersebut, atau jika para pemimpin
tinggi perusahaan mengadakan pertemuan informal mengenai harga
atau penetapan jumlah produksi atau alokasi pasar, jika ada catatancatatan kecil mengenai hal itu biasanya juga langsung dihilangkan.10
Akan tetapi hasil dari pertemuan atau perjanjian tersebut terjadi di pasar
yang bersangkutan. Artinya, terjadi harga yang paralel pada pasar yang
bersangkutan yang merugikan konsumen.
Akan tetapi lembaga pengawas persaingan usaha sulit untuk
mendapatkan bukti langsung tersebut untuk membuktikan adanya
kesepakatan atau perjanjian di pasar yang bersangkutan, tetapi
dampaknya dapat dirasakan oleh konsumen. Oleh karena itu lembaga
pesaingan usaha supaya yakin bahwa para peserta kartel melakukan
praktik kartel, bukti yang diperlukan dalam pembuktian praktik kartel pada
umumnya terdiri atas dua kategori, yaitu bukti langsung (direct evidence)
dan bukti tidak langsung (indirect evidence).11.
2.

Circumstantial Evidence Mendeteksi Praktik Kartel

Pada Global Forum on Competition pada tahun 2006, yang
diselenggarakan oleh OECD yang menyelenggarakan diskusi tentang
penggunaan circumstantial evidence yang diikuti oleh lembaga persaingan
usaha dari 20 negara. Dari hasil diskusi tersebut dirumuskan dalam
satu buku yang diberi judul “Prosecuting Cartels Without Direct Evidence
of Agreement” yang diterbitkan oleh OECD.12 Salah satu yang diakui oleh
setiap negara peserta adalah bahwa circumstantial evidence atau indirect
10

Frederick Jenny di dalam Mengungkap Kartel Dengan Bukti Tidak Langsung oleh Udin Silalahi
(editor), Jakarta: ASEAN Competition Institute, 2015, hlm. 10

11

Udin Silalahi, Op. Cit., hlm. 380; Lihat Perkom No. 4/2011 tentang Pedoman Pasal 5
(Penetapan Harga) UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat, hlm. 16

12

Lihat OECD Policy Roundtables, (2006) Prosecuting Cartels Without Indirect Evidence,
Geneva: OECD
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evidence diperlukan sebagai salah satu alat untuk mendeteksi praktik
praktik-kartel. Hampir semua lembaga persaingan usaha mengakui
menggunakan indirect evidence untuk membuktikan praktik kartel13 dan
mempunyai efek yang signifikan.14
Di dalam buku OECD tersebut dirumuskan apa definisi atau
pengertian indirect evidence tersebut yang dapat menjadi acuan bagi
negara-negara yang akan dan mau mengadopsinya. OECD Policy
Roundtables mendefinisikan circumstantial evidence adalah bukti yang
tidak menjelaskan secara khusus terminologi suatu perjanjian, atau para
pihak yang terlibat pada perjanjian itu.15 Bukti tidak langsung adalah
terdiri dari bukti “komunikasi” dan bukti ekonomi, yang meliputi perilaku
perusahaan, struktur pasar, dan bukti praktik fasilitasi.16
Bukti komunikasi adalah pelaku usaha saling bertemu atau saling
berkomunikasi tetapi tidak menjelaskan isi komunikasi mereka. Bukti
komunikasi mencakup rekaman percakapan telepon di antara para
pesaing (tetapi bukan isi percakapannya), atau perjalanan kesuatu tujuan
bersama, atau keikutsertaan pada suatu pertemuan, misalnya berada
pada suatu konferrensi. Bukti yang lain termasuk catatan-catatan dari
pertemuan para pesaing menunjukkan bahwa harga, permintaan kapasitas
utilitas dibahas, dokumen internal yang membuktikan pengetahuan atau
pemahaman tentang strategi harga pesaing, seperti kesadaran kenaikan
harga di masa depan oleh pesaing.
Kategori yang lebih luas dari bukti tidak langsung sering disebut bukti
ekonomi dan merupakan bukti yang paling penting.17 Bukti ekonomi dapat
diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu structural evidence (bukti
struktural) dan conduct evidence (bukti perilaku). Bukti ekonomi struktural
adalah seperti konsentrasi pasar yang tinggi di pasar yang bersangkutan,
rendahnya konsentrasi di pasar yang sebaliknya, tingginya hambatan
masuk pasar, homogenitas produk menunjukkan apakah struktur pasar
memungkinkan untuk pembentukan suatu kartel.
Pendekatan struktural pada dasarnya bergantung pada indikator
ekonomi seperti harga, analisis biaya, pemanfaatan kapasitas, jumlah
perusahaan, konsentrasi dan ukuran perusahaan, permintaan viabilitas,
rasio biaya penjualan dan lain-lain.18 Telah terbukti bahwa pembentukan
kartel lebih mungkin dengan jumlah perusahaan sedikit, produk yang
dijual adalah produk yang homogen, dan permintaan yang lebih stabil.
13

Ibid OECD Policy Rountables. (2006), hlm.

14

Frederick Jenny, Op. Cit., hlm. 11

15

Udin Silalahi, Op. Cit., hlm. 381

16

OECD Policicy Rountables. Op.Cit., hlm. 20; Lihat Udin Silalahi, hlm. 381-382

17

Frederick Jenny, Op. Cit., hlm. 13

18

Udin Silalahi, Op.Cit. hlm. 382
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Kemudian keberlanjutan suatu praktik kartel adalah menguji
parameter hal-hal sebagai berikut di dalam pasar tertentu yaitu: a) jumlah
perusahaan; b) hambatan masuk pasar; c) konsentrasi pasar; d) produk
homogen; e) permintaan variabilitas; f) pemanfaatan kapasitas; g) rasio
biaya-penjualan; h) harga inelasitis.19 Bukti ekonomi mengidentifikasi
perilaku perusahaan yang menunjukkan bahwa kesepakatan telah
tercapai, tetapi juga perilaku industri secara keseluruhan, elemen-elemen
struktur pasar yang menunjukkan bahwa penetapan harga rahasia layak
dilakukan, dan praktik-praktik tertentu yang dapat digunakan untuk
mempertahankan perjanjian kartel.20
Bukti ekonomi yang kedua adalah bukti perilaku. Bukti perilaku
adalah salah satu jenis bukti ekonomi yang sangat penting. Bukti perilaku
meliputi, yang pertama dan terutama adalah perubahan harga paralel
dalam harga oleh pesaing yang identik, atau hampir sama, dan simultan,
atau hampir sama. Ini mencakup bentuk-bentuk perilaku paralel lainnya,
seperti pengurangan kapasitas, adopsi syarat penjualan standar, dan pola
penawaran yang mencurigakan, misalnya, rotasi yang dapat diprediksi
dari pemenang tender.21
Suatu pendekatan perilaku berfokus pada dampak pasar koordinasi
tersebut, kecurigaan mungkin berasal dari pola harga perusahaan atau
kuantitas atau beberapa aspek lain dari perilaku pasar. Kinerja industri
juga dapat digambarkan sebagai bukti perilaku. Hal itu termasuk: a)
keuntungan yang tinggi yang tidak normal; b) pangsa pasar yang stabil;
dan c) sejarah pelanggaran hukum persaingan,22 dan praktik-praktik
fasilitasi adalah suatu bagian bukti perilaku, seperti: pertukaran informasi;
pemberian isyarat harga; pemerataan barang; perlindungan harga dan
kebijakan negara yang paling disukai; dan standarisasi produk yang
bersifat membatasi yang tidak perlu.23
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa lembaga persaingan usaha
sulit mendapatkan bukti langsung dalam penegakan dugaan praktik
kartel di pasar yang bersangkutan, namun demikian bukti tidak langsung
(circumstantial evidence) untuk menduga telah terjadi kesepakatan atau
perjanjian relatif lebih mudah diperoleh dan terkadang sangat meyakinkan
untuk menduga telah terjadi suatu perjanjian.24 Oleh karena itu, setiap
negara telah mengakui penggunaan indirect evidence dalam penuntutan
19

Penjelasan menguji paramater keberlanjutan praktik kartel tersebut lihat Udin Silalahi,
hlm.382-383

20

OECD Policy Rountables, Ibid, hlm. 20

21

Ibid., hlm. 21

22

Ibid.

23

Frederick Jenny, Op. Cit., hlm.14

24

Andi Fahmi Lubis, “Analisis Ekonomi dalam Pembuktian Kartel”, JHB Vol 33 No. 5 Tahun
2013, hlm. 390
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atau pembuktian kartel, baik oleh lembaga persaingan usaha yang hukum
persaingan usahanya dalam penegakan hukum persaingan usahanya
secara administratif maupun lembaga persaingan usaha yang hukum
persaingan usahanya dalam penegakan hukum persaingan usahanya
merupakan perbuatan pidana.
Bagi lembaga persaingan usaha yang dalam penegakan hukum
persaingan usahanya masuk ke dalam kategori pidana (criminal),25 dalam
pembuktian pelanggaran kartel harus menghadirkan bukti langsung untuk
dapat menetapkan bahwa telah terjadi kartel di antara pelaku usaha
walaupun dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi. Karena sulitnya
mendapatkan bukti langsung dalam pembuktian kartel, maka lembaga
hukum persaingan usaha beberapa negara menerbitkan ketentuan
tentang Leniency program yang memberikan insentif atau pengampunan
bagi pelaku usaha yang secara sadar dan sukarela mau mengakui bahwa
telah melakukan kesepakatan harga atas barang atau jasa tertentu.
Pelaku usaha sebagai salah satu peserta kartel tersebut mau bekerja
sama dengan lembaga persaingan usaha untuk memberikan bukti-bukti
kesepakatan kartel tersebut. Bagaimana ketentuan pengaturan Leniency
program diatur akan dijelaskan pada poin III berikut ini.
III. Konsep Leniency Program bagi Pelaku Usaha yang Terindikasi Praktik
Kartel
Dengan adanya bukti langsung, lembaga persaingan usaha akan
lebih yakin dan pasti untuk menetapkan bahwa para pelaku usaha
telah melakukan kartel dan melanggar ketentuan kartel tersebut. Untuk
mendapatkan bukti langsung tersebut, maka negara-negara yang
mempunyai hukum persaingan usaha, seperti Amerika Serikat, Uni
Eropa, Jepang dan lain-lain, mengatur apa yang disebut dengan Leniency
program. Karena Leniency program ternyata sangat efektif mengungkap
praktik kartel26 di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang.
Leniency program adalah suatu program kemudahan atau insentif
yang dirancang untuk diberikan kepada anggota kartel untuk mengambil
inisiatif untuk melapor kepada lembaga persaingan usaha, dan mengakui
partisipasi mereka dalam kartel dan bersedia membantu penegakan
hukum persaingan.
Demikian Leniency program dalam hukum persaingan usaha Amerika
Serikat pertama kali diundangkan pada tahun 1978. Idenya pertama kali
disampaikan oleh John Shenefield asisten Attorney General der Antitrust
Division, dalam makalahnya di Universitas Nortwestern, Chicago,
25

Amerika Serikat salah satu negara yang memperlakukan praktik kartel suatu tindakan
pidana.

26

OECD Policy Roundtables, Op.Cit., hlm. 35
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memberikan pendapat pada suatu kasus kartel. Dia mengumumkan
bahwa Antitrust Division mengupayakan mendapatkan informasi secara
sukarela dari peserta kartel.
Antitrust Division bersedia, menjamin pengampunan kerja sama
secara sukarela dari peserta kartel, yaitu “the Antitrust Division would give
serious consideration to lenient treatment of corporations or officers voluntary
reporting their antitrust wrongdoing prior to its detection by the government”.
Leniency Policy 1978 telah diperbaharui pada tahun 1993 yaitu
Corporate Leniency Policy untuk perusahaan dan tahun 1994 Leniency
Policy for Individuals. Ketentuan Corporate Leniency Policy 1993
menetapkan bahwa kemudahan atau insentif akan diberikan kepada
perusahaan yang melaporkan kegiatan ilegal sebelum investigasi dimulai,
jika enam syarat sebagai berikut dipenuhi:27
a) Pada saat perusahaan datang untuk melaporkan kegiatan ilegal,
Divisi belum menerima informasi tentang aktivitas ilegal yang
dilaporkan dari sumber lain;
b) Korporasi, setelah penemuan aktivitas ilegal yang dilaporkan,
mengambil tindakan cepat dan efektif untuk mengakhiri bagiannya
dalam kegiatan;
c) Perusahaan melaporkan kesalahan dengan keterbukaan dan
kelengkapan dan menyediakan penuh, berkelanjutan dan lengkap
bekerjasama dengan Divisi selama investigasi;
d) Pengakuan kesalahan adalah benar-benar tindakan bersama, sebagai
lawan dari pengakuan terpisah dari eksekutif individu atau pejabat;
e) Jika memungkinkan, korporasi melakukan restitusi kepada pihak
yang dirugikan; dan
f)
Korporasi tidak memaksa pihak lain untuk berpartisipasi dalam
aktivitas ilegal dan jelas bukan pemimpin dalam, atau pencetus,
aktivitas tersebut.
Tujuan Leniency Policy adalah untuk menemukan dan menyelidiki
kartel, tetapi khususnya untuk membuat pelaku usaha takut melakukan
kegiatan kartel. Pelaku usaha, yang terlibat praktik kartel secara sukarela
melaporkan kepada Antitrust Division, akan mendapatkan insentif pengurangan penanganan (sanksi).
Jadi, tujuan Leniency program adalah untuk memikat pelaku usaha
yang terlibat praktik kartel, mengakui dan mendaftar ke Antitrust Division
bahwa mereka telah melakukan perjanjian kartel. Langkah ini dirasa lebih
mempermudah untuk mengungkap perjanjian kartel yang dibuat secara
rahasia. Dalam proses pembuktian akan mempermudah Antitrust Division,
di mana para pelaku usaha yang bersangkutan bekerja sama selama
proses penyelidikan sebagaimana diatur oleh ketentuan yang berlaku.

27

Corporate Leniency Policy, Department of Justice, 1993
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Di Uni Eropa Leniency Program pertama kali diperkenalkan pada tahun
1996 oleh Komisi Uni Eropa, tahun 2002 diperbaharui dengan fokus pada
transparansi dalam penetapan besaran uang denda tergantung pada
seberapa besar keterlibatan pelaku usaha dalam pembuktian praktik
kartel tersebut. Pada tahun 2006 Leniency program direvisi kedua kalinya,
di mana diatur penetapan dan penilaian uang denda lebih detail di mana
informasi-informasi yang harus disampaikan oleh pelaku usaha, supaya
pelaku usaha tersebut dibebaskan dari denda tertentu. Pengaturan
dibebaskan dari denda diatur lebih jelas.
Adanya Leniency Program, baik di Amerika Serikat maupun di Uni
Eropa, ternyata berhasil menarik minat peserta kartel untuk melaporkan
keterlibatannya dengan adanya reward pengampunan yang diberikan oleh
masing-masing lembaga persaingan usaha.
Salah satu contoh kasus kartel Airfreight November 2010, Komisi
Eropa menjatuhkan sanksi 779 juta Euro kepada 12 operator kargo udara
karena terbukti menetapkan harga bersama.28 Komisi Eropa menyatakan
bahwa jutaan bisnis bergantung pada layanan kargo udara, yang
membawa lebih dari 20% impor Uni Eropa dan hampir 30% dari ekspor
Uni Eropa. Keputusan tersebut memastikan bahwa perusahaan yang
menjadi bagian dari kartel kargo udara diberi sanksi atas perilaku mereka.
Hampir 800 juta euro denda yang dijatuhkan untuk 12 pengangkut kargo
udara yang berpartisipasi dalam kartel penetapan harga terhitung sejak
Desember 1999 sampai Februari 2006, di pasar layanan pengiriman udara
yang mencakup penerbangan dari, ke, dan di dalam Area Ekonomi Eropa
(EEA).
Pengaturan Leniency program Uni Eropa menawarkan perusahaan
yang terlibat dalam kartel untuk memberikan laporan serta menyerahkan
bukti-bukti terkait sehingga dapat diberikan imunitas dari denda atau
pengurangan denda. Syarat pengampunan denda bebas sama sekali
dari Komisi Uni Eropa, pelaku usaha harus menjadi yang pertama
memberitahukan kepada Komisi Uni Eropa mengenai praktik kartel29
yang tidak terdeteksi dan memberikan informasi yang cukup untuk
memungkinkan Komisi untuk memulai pemeriksaan di tempat dari
perusahan yang diduga terlibat dalam kartel.30
Pelaku usaha yang tidak memenuhi imunitas penuh dapat mengambil
manfaat dari pengurangan denda jika mereka memberikan bukti yang
mewakili nilai tambah yang signifikan atas bukti yang sudah dimiliki
28

EU Commission Decision on CASE.AT 39258 – Air Freight

29

Luthansa adalah pelaku usaha yang pertama yang menginformasikan kepada Komisi
tentang kartel rahasia mengenai pelayanan jasa angkutan kargo dan Lufthansa mengajukan
permohonan imunitas (pengampunan) pada tgl 7 Desember 2005 dengan menyerahkan
sejumlah dokumen-dokumen. Lihat EU Commission Decision on CASE.39258 – Air Freight,
hlm. 201

30

Official Journal of the European Union, C298/18, 2006
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Komisi dan dengan catatan partisipasi pelaku usaha tersebut sudah
berhenti melakukan praktik kartel tersebut. Pelaku usaha yang memenuhi
persyaratan ini diberikan 30% sampai 50%, kedua 20 sampai 30%, dan
perusahaan selanjutnya hingga 20%.
Jadi, besaran denda yang diberikan kepada 12 operator pengangkut
kargo berbeda-beda sesuai dengan kesediaan mereka memberikan buktibukti yang dibutuhkan, sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1. Denda bagi Operator Airfreight

Fine (€)*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Air Canada
Air France
KLM
Martinair
British Airways
Cargolux
Cathay Pacific Airways
Japan Airlines
LAN Chile
Qantas
SAS
Singapore Airlines
Lufthansa
Swiss International Air Lines

21 037 500
182 920 000
127 160 000
15 400 000
104 040 000
79 900 000
57 120 000
35 700 000
8 220 000
8 800 000
70 167 500
74 800 000
0
0

Reduction under the
Leniency Notice
15%
20%
20%
50%
10%
15%
20%
25%
20%
20%
15%
100%
100%

Sumber: EU Commission Decision on CASE.AT 39258 - Air Freight, hal. 215

Dua negara anggota ASEAN telah mengatur program Leniency
dalam hukum persaingan usahanya, yaitu Singapura dan Malaysia. The
Competition and Consumer Commission of Singapore (Komisi Persaingan
Usaha dan Konsumen Singapura selanjutnya disebut CCS) mengatur
program Leniency dalam CCCS’s Leniency Guidelines 2016. Pedoman ini
merupakan hasil dua kali perubahan dari yang pertama the CCS Guidelines
2005 yang mulai berlaku pada tgl 1 Januari 2006, kemudian pedoman
ini direvisi menjadi CCCS’s Leniency Guidelines 2009 dan direvisi kedua
menjadi CCCS’s Leniency Guidelines 201631 yang berlaku saat ini. Lima
tahun pertama sejak diberlakukannya CCCS Leniency Guidelines telah
terdapat lebih dari 30 kasus Leniency yang terdapat lebih dari 60 yang
mengajukan permohonan Leniency.32 Program Leniency cukup efektif
31

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), DAF/COMP/WP3/
WD(2018)19, hal 2.

32

Ibid.,hlm. 3
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untuk menangani kasus-kasus kartel di Singapura.
Pelaku usaha yang pertama melaporkan diri kepada CCS dan
memberikan bukti-bukti praktik kartel serta melaporkannya sebelum
dilakukan investigasi, maka pelaku usaha tersebut dapat imunitas 100%.33
Artinya mendapat pembebasan dari hukuman finansial. Akan tetapi harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:34
(a)
CCS belum memiliki informasi yang cukup untuk membuktikan
keberadaan kartel yang dituduhkan;
(b)
pelaku usaha tersebut harus bekerja sama sepenuhnya dengan CCS
dalam penyelidikannya terhadap kartel dan memberikan semua
bukti yang tersedia;
(c)
pelaku usaha tersebut harus menahan diri dari berpartisipasi lebih
lanjut dalam kegiatan kartel sejak pengungkapan kartel kepada
CCS, kecuali diarahkan lain oleh CCS; dan
(d)
pelaku usaha tidak boleh menjadi orang yang memprakarsai kartel
dan tidak boleh memaksa pelaku usaha lain untuk mengambil bagian dalam kegiatan kartel.
Jika pelaku usaha yang memenuhi persyaratan di atas meminta
keringanan hukuman hanya setelah penyelidikan dimulai, namun tetap
menjadi yang pertama mengajukan permohonan Leniency, maka pelaku
usaha tersebut masih dapat memenuhi syarat untuk pengurangan hingga
100 persen dari denda finansial, atas kebijaksanaan CCS.
Namun demikian, jika pemohon Leniency ditemukan apakah sebagai
pemaksa atau pemrakarsa tindakan kartel, pemohon Leniency terebut
hanya dapat menerima pengurangan hingga 50% dalam denda keuangan.35
Tabel 2. Possible Leniency Discounts Under CCCS’s Leniency Programme

Immunity/Reduction

Eligibility

Immunity subject to
conditions Up to 100%
reduction

First to apply before CCCS commences
investigations, First to apply after CCCS
commences investigations, subject to
conditions

Up to 50% reduction

Not the first to apply, but applies before
CCCS issues a notice of its intention to
make an infringement decision

Sumber: OECD, DAF/COMP/WP3/WD(2018)19, hal 3.

Sementara di Malaysia Leniency Programs diatur di Section 41
Malaysia Competition Act 2010 dan kemudian pada bulan Oktober 2014
33

Ibid.

34

Ibid., hlm. 4

35

Ibid., hlm. 3
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Komisi Persaingan Usaha Malaysia menerbitkan Pedoman Program
Leniency. Komisi Persaingan Usaha Malaysia berdasarkan Section 41 ayat
(1) Malaysia Competition Act 201036 memberikan kepada pelaku usaha
pembebasan sanksi finansial sampai 100% yang melakukan praktik kartel
dengan syarat bahwa pelaku usaha tersebut yang pertama mengakui
keterlibatannya dalam pelanggaran kartel tersebut dan Komisi Persaingan
Usaha Malaysia belum mengetahui tentang pelanggaran kartel tersebut
dan kemudian pelaku usaha tersebut bersedia memberikan informasi atau
bekerja sama dengan Komisi Persaingan Usaha Malaysia untuk dapat
membantu mengidentifikasi atau menginvestigasi dari setiap temuan
pelanggaran oleh pelaku usaha lain.37
Pelaku usaha lain yang terlibat dalam praktik kartel dapat mengajukan
permohonan liniency kepada Komisi Persaingan Usaha Malaysia dan
Komisi Persaingan Usaha Malaysia dapat memberikan pembebasan
sanksi dengan presentasi yang berbeda-beda sebagaimana diatur dalam
Section 41 ayat (2) Malaysian Competition Act 210.38
IV. Pembahasan Contoh Kasus Penggunaan Circumstantial Evidence
Dalam Pembuktian Kartel di Indonesia
KPPU telah memutuskan beberapa perkara kartel dengan
menggunakan bukti tidak langsung. Dalam tulisan ini akan dibahas
Putusan No. 08/KPPU-I/2014 tentang Kartel Ban dan Putusan No. 04/
KPPU-I/2016 tentang Kartel Yamaha Honda Skutik. Dua putusan KPPU
mendapatkan reaksi sangat keras dari para Terlapor dalam proses
penanganan perkara tersebut di KPPU terkait dengan penggunaan bukti
tidak langsung.
1. Putusan KPPU Perkara No. 08/KPPU-I/2014
KPPU menduga bahwa para Terlapor, yaitu produsen ban diduga
36

Malaysia Competition Act 2010: 41. (1) There shall be a Leniency regime, with a reduction
of up to a maximum of one hundred percent of any penalties which would otherwise have been
imposed, which may be available in the cases of any enterprise which has—
(a) admitted its involvement in an infringement of any prohibition under subsection 4(2); and
(b) provided information or other form of co-operation to the Commission which significantly
assisted, or is likely to significantly assist, in the identification or investigation of any finding of an
infringement of any prohibition by any other enterprises.
37

Mohd Safri Mohammed Naa’im, “the Use of Leniency Programme in Detecting Cartels in
Malaysia”, Academic Journal of Interdisciplinary Studies , Vol 8 No 2 July 2019, hal, 232

38

41. (2) A Leniency regime may permit different percentages of reductions to be available to an
enterprise depending on—
(a) whether the enterprise was the first person to bring the suspected infringement to the attention
of the Commission;
(b) the stage in the investigation at which—
(i) an involvement in the infringement was admitted; or
(ii) any information or other co-operation was provided; or
(c) any other circumstances which the Commission considers appropriate to have regard to.
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melakukan perjanjian penetapan harga dan pengaturan produksi dan/atau
pemasaran ban kendaraan bermotor roda empat sehingga mengakibatkan
terjadi kenaikan harga ban yang merugikan konsumen. Untuk itu KPPU
menetapkan bahwa para Terlapor diduga melanggar Pasal 5 ayat (1)
dan Pasal 11 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999).
Dalam perkara kartel hal yang penting sebelum menetapkan putusan
adalah penetapan pasar bersangkutan, karena apabila ada perbedaan
penetapan pasar bersangkutan antara KPPU dengan Terlapor, maka hal itu
akan mengakibatkan hasil yang berbeda pula. Pasar bersangkutan adalah
pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu
oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau
substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.39 Berdasarkan ketentuan
Pasal 1 angka 10 tersebut pasar bersangkutan diklasifikasikan terdiri dari
pasar produk dan pasar geografis yang penetapannya ditetapkan secara
bersamaan, untuk mendukung penetapan pangsa pasar pelaku usaha
tertentu di pasar yang bersangkutan.
Pada kasus kartel ban, Tim Investigator KPPU menetapkan pasar
produk, yaitu ban untuk kendaraan roda 4 sebagai ban mobil penumpang
(passenger car) untuk ban Ring 13, Ring 14, Ring 15, dan Ring 16 dalam
satu pasar produk. Sementara pasar geografis adalah mencakup seluruh
wilayah Republik Indonesia.40 Sementara para Terlapor mengatakan
bahwa pasar produk ban untuk kendaraan roda 4 bahwa ban Ring 13,
Ring 14, Ring 15, dan Ring 16 tidak berada pada pasar produk yang sama,
karena masing-masing tidak dapat saling disubsitusi oleh konsumen.41
Dengan adanya perbedaan pendapat penetapan pasar bersangkutan ini
antara Tim Investigator dengan para Terlapor akan mengakibatkan hasil
yang berbeda pula.
Bukti tidak langsung yang digunakan oleh Tim Investigator dalam
perkara ini adalah terdiri dari bukti komunikasi dan bukti ekonomi terdiri
dari bukti struktural dan bukti perilaku. Adapun bukti komunikasi adalah
berupa: a) Risalah Rapat Presidium Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia
(APBI) yang memuat pernyataan “Anggota APBI jangan melakukan banting
membanting harga”42 yang dinilai merupakan bentuk penetapan harga
(concerted action); dan b) Risalah Rapat Presidium APBI yang memuat
pernyataan bahwa “kepada seluruh anggota APBI diminta untuk dapat
menahan diri dan terus mengontrol distribusinya masing-masing sesuai

39

Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat.

40

Putusan No. 08/KPPU-I/2014, hlm. 45

41

Putusan No. 08/KPPU-I/2014, hlm. 45-50

42

Putusan KPPU Perkara No. 08/KPPU-I/2014, hlm. 98
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dengan perkembangan permintaannya”43 yang dinilai merupakan rangkaian
kesepakatan untuk mengatur produksi dan/atau pemasaran.
Sementara Tim Investigator, bukti ekonomi menggunakan metode
deteksi kartel Harrington yaitu sebuah metode analisis regresi dari hubungan
galat (error) atau residual antar perusahaan dari hasil estimasi data panel.44

Gambar 1. Alur Deteksi Kartel
Sumber: Putusan KPPU
Perkara No. 08/KPPU-I/2014,
hal. 75

43

Putusan KPPU Perkara No. 08/KPPU-I/2014, hlm. 125

44

Putusan KPPU Perkara No. 08/KPPU-I/2014, hlm. 74
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Untuk menentukan apakah penentuan harga antar-produsen ban
dilakukan secara independen dan tidak dipengaruhi oleh perusahaan
lain maka dilakukan pengujian contemporaneous correlation yaitu untuk
melihat adakah hubungan dalam penentuan harga antar-perusahaan
secara keseluruhan.
Para Terlapor menolak dugaan Tim Investigator bahwa bukti
komunikasi berupa Risalah Rapat APBI tersebut di atas bukan merupakan
suatu bentuk perjanjian yang menetapkan harga yang harus dibayar oleh
konsumen dan juga bukan bentuk pengaturan jumlah produksi dan/atau
pemasaran pasar bersangkutan. Namun demikian bahwa berdasarkan
circumstantial evidence tersebut, Majelis Komisi sependapat dengan Tim
Investigator bahwa: a) pengaruh kesepakatan APBI terhadap harga di
mana menunjukkan koordinasi dan kesepakatan antar perusahaan yang
tergabung dengan Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) memiliki
pengaruh positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 1% (satu persen)
terhadap harga baik aktual maupun riil produk ukuran ban PCR (Passenger
Car Radial) Replacement pada Ring 13, 14, 15, dan 16. Hal ini menunjukkan
bahwa kesepakatan antar-perusahaan yang tergabung dalam APBI pada
tahun 2009, efektif mendorong kenaikan harga produk pada seluruh
ukuran ban PCR Replacement pada Ring 13, 14, 15, dan 16;45 dan b)
bahwa Majelis Komisi berpendapat kesepakatan dan koordinasi yang
dilakukan antar-perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan
Ban Indonesia (APBI) pada tahun 2009 sebagaimana telah diuraikan pada
butir 7.1, 7.2 dan 7.3, berpengaruh signifikan dan efektif dalam mendorong
kenaikan harga ban PCR Replacement pada Ring 13, 14, 15, dan 16.46
Dengan pertimbangan hukum yang dipaparkan oleh Majelis Komisi
dan terpenuhi semua unsur-unsur dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1)
dan Pasal 11, maka Majelis Komisi memutuskan dan menetapkan bahwa
para Terlapor, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan
Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat
(1) dan Pasal 11 UU No. 5/1999.47
2. Putusan KPPU Perkara No. 04/KPPU-I/2016
Putusan Perkara KPPU Nomor 04/KPPU-1/2016 tentang Dugaan
Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
dalam Industri Sepeda Motor jenis Skuter Matik 110-125 cc di Indonesia.
Dua perusahaan yaitu PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing,
selanjutnya disebut sebagai Terlapor I dan PT Astra Honda Motor sebagai
Terlapor II diduga melanggar Pasal 5 ayat (1). Dua Terlapor tersebut diduga
45

Putusan KPPU Perkara No. 08/KPPU-I/2014, hlm. 171

46

Ibid.

47

Ibid., hlm. 231
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melakukan pelanggaran terkait dengan pemasaran sepeda motor jenis
skuter matik 110-125 cc di wilayah Indonesia. Sedangkan pasar geografis,
Terlapor menyatakan bahwa pasar geografisnya adalah seluruh wilayah
Republik Indonesia.48 Jadi pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah
sepeda motor jenis skuter matik 110-115 cc di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam hal ini pihak Terlapor menyatakan bahwa penetapan pasar
bersangkutan tersebut tidak mengikuti kaidah sebagaimana diatur dalam
Perkom No. 3/2009. Berdasarkan Perkom No. 3/2009 bahwa dalam
menentukan pasar produk harus dipertimbangkan faktor-faktor indikator
harga dan karakter dan kegunaan produk.49 Tim Investigator tidak
menjelaskan apakah Sepeda motor jenis skutik matik 110 cc dengan 125
cc dapat saling mensubsitusi satu sama lain.50 Sementara Investigator
menjelaskan mengenai jenis atau tipe sepeda motor berdasarkan
karakteristiknya,51 yaitu: (1) sepeda motor tipe underbone; (2) sepeda motor
tipe sport; dan (3) sepeda motor tipe skuter matik. Sementara menurut
Terlapor pasar geografisnya tidak mengindahkan ketentuan Perkom No.
3/200952 yang mengatakan bahwa pasar geografis adalah aspek geografis
atau daerah/teritori yang merupakan lokasi pelaku usaha melakukan
kegiatan usahanya, dan atau lokasi ketersediaan atau peredaran produk
dan jasa dan/atau di mana beberapa daerah memiliki kondisi persaingan
relatif seragam dan dibanding dengan kondisi persaingan dengan daerah
lainnya.
Sementara struktur pasar sepeda motor jenis skuter matik 110-115 cc
adalah pasar oligopoli,53 yaitu pelaku usahanya terdiri dari: a) Astra Honda
Motor; b) Yamaha Indonesia Motor Manufacturing; c) Suzuki Indomobil
Motor; dan d) TVS Company Motor Indonesia. Jadi industri sepeda motor
matik berada dalam pasar oligopolistik.
Tim Investigator menunjukkan adanya bukti tidak langsung yang
dilakukan oleh para Terlapor I dan Terlapor II, yaitu bukti komunikasi dan
bukti ekonomi. Bukti komunikasi yang dimaksud adalah telah terjadi
pertemuan di lapangan golf antara Presiden Direktur Terlapor I dengan
Presiden Direktur Terlapor II pada Tahun 2013 dan terakhir dilakukan pada
bulan November 201454 dan bukti e-mail internal terlapor I yang dikirim
oleh saksi Sdr. Yukata Terada, Presdir Kojima telah meminta marketing
management group untuk mengikuti pola kenaikan harga mulai dari
48

Putusan KPPU Perkara No. 04/KPPU-I/2016, hlm. 36

49

Ibid., hlm. 134

50

Ibid., hlm. 135

51

Ibid. hlm. 133

52

Ibid., hlm. 135

53

Ibid., hlm. 42

54

Ibid., hlm. 5
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Januari 2014 sebagai janji kepada Presdir Honda Sdr. Inuma.55 Demikian
isi lengkap e-mail Sdr. Terada:
President Kojima san has requested us to follow Honda price increase
many times since January 2014 because of his promise with Mr. Inuma
President of AHM at Golf Course. As we know this is illegal. We never follow
such price negotiation process. YMC also educated all employees not to
negotiate prices with competitors
“Please find attached the IDN price comparison material presented by
YMC at Asean Mtg just after GEC.As You can notice, prices of some models are
lower Honda, such as Vixion, Fino, etc.We need to send message to Honda that
Yamaha follows H price increase to countermeasure exchange rate fractuation
/ labor cost increase as a common issue for the industry. So please review the
current pricing and where there is a room, please adjust the price.I understand
that to maintain the volume, if necessary, we use the amount of price increase
for promotion of the models at least for the time being.Thanks, Kojima”
Bukti ekonomi yang disampaikan oleh Tim Investigator adalah
berupa grafik kenaikan harga penjualan produk skuter matik 110-125 cc
antara milik Terlapor I dan Terlapor II yang selalu terjadi pada waktu yang
berdekatan. Hal ini dengan ditunjukkan Tim Investigator bahwa strategi
pricing yang dilakukan dan diterapkan oleh Yamaha telah terjadi perilaku
kolusif dengan Honda dapat dibuktikan dengan menggunakan metode
analisa collusion screening yang didasarkan dengan data harga dan biaya
dari Yamaha dan Honda.56
Terlapor I dan Terlapor II membantah dugaan Tim Investigator
bahwa tuduhan Investigator bahwa Terlapor I dan Terlapor II melakukan
penetapan harga secara bersama sama adalah tidak berdasar karena
terbukti Terlapor I menetapkan harga secara independen dan tidak ada
kesamaan harga yang sama (price parallelism) antara Terlapor I dan
Terlapor II57 dan bahwa terkait dengan adanya dugaan kesepakatan
penetapan harga antara Terlapor I dan Terlapor II adalah tidak ada bukti
ekonomi dan bukti komunikasi, yang membuktikan adanya concerted
action antara Terlapor I dan Terlapor II.58
Berdasarkan fakta di persidangan Majelis Komisi menetapkan bahwa
pasar produk dalam perkara ini adalah sepeda motor skutik 110 cc dan 125
cc, bahwa produk subsitusi antara 110 cc Honda dengan 110 cc Yamaha
dan 125 cc Yamaha dengan 125 Honda, bukan antara 110 cc dengan 125
cc dan sebaliknya.59 Majelis Komisi juga menyimpulkan terkait dengan
55

Ibid., hlm. 14

56

Ibid., hlm. 57

57

Ibid., hlm. 200

58

Ibid., hlm. 316

59

Ibid,hlm. 355
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harga motor Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut: a) Hasil analisis
harga motor skutik Honda dan Yamaha menggunakan grafik menunjukkan
bahwa telah terjadi hubungan dalam harga rata-rata motor skutik Honda
dan Yamaha pada kedua tipe 110 cc dan 125 cc selama periode 2014
setelah Bulan Januari 2014; b) Hasil uji kointegrasi menunjukkan bahwa
terdapat kointegrasi atau integrasi hubungan dalam harga antara merek
motor Honda dan Yamaha pada kedua tipe 110 cc dan 125 cc selama
periode 20122014; c) Kecenderungan tren perbedaan harga antara kedua
merk Honda dan Yamaha disimpulkan tidak signifikan untuk kedua tipe
100 cc dan 125 cc; dan d) Terjadi kenaikan harga rata-rata untuk kedua
tipe motor 110 cc dan 125 cc yang signifikan setelah adanya koordinasi
pada Bulan Januari 2014 untuk kedua merek.
Majelis Komisi berdasarkan fakta-fakta di persidangan memutuskan
dan menetapkan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan
meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5/1999.
Sistem pembuktian yang dianut dalam peradilan di Indonesia
mengenal adanya minimal dua alat bukti. Majelis tentu telah
mempertimbangkan alat bukti langsung berupa (a) Keterangan Saksi,
(b)Keterangan Ahli, (c) Surat/Dokumen, (d) Petunjuk,dan (e) Keterangan
Terlapor. Jika kita konsisten menggunakan bukti tidak langsung yang
berupa bukti komunikasi dan bukti ekonomi merupakan bukti petunjuk,60
maka bukti tidak langsung tersebut adalah satu alat bukti selain alat-alat
bukti lainnya yang mendasari putusan majelis.
V.

Perbandingan Pembuktian dalam Kasus Pidana Dengan Pembuktian
Kartel

Pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan adalah
sangat penting baik dalam kasus pidana maupun kasus perdata. Oleh
karena itu diperlukan adanya hukum pembuktian. Hukum pembuktian
adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian.
Pembuktian perkara pidana diatur di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.
Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan pembuktian dalam
ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana,
maupun acara-acara lainnya, di mana menggunakan alat-alat bukti yang
sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui
apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan
yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh
salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti
yang dinyatakan itu.61
60

Baca Pasal 57 Perkom No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

61

Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Bandung, PT Citra Aditya Bakti,

178

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

Tujuan pembuktian adalah upaya mengkonstatasi peristiwa untuk
dibuktikan kebenarannya.62 Ada perbedaan pembuktian dalam pembuktian
hukum acara pidana dengan pembuktian hukum acara perdata. Sistem
pembuktian hukum acara pidana dikenal dengan “sistem negatif”, di mana
yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materiel, sedangkan dalam
hukum acara perdata sistem pembuktian positif, di mana yang dicari oleh
hakim adalah kebenaran formal.63
Menurut Munir Fuady, jika dilihat dari kedekatan antara alat bukti
dan fakta yang akan dibuktikannya, terdapat dua macam alat bukti, yaitu
a) alat bukti langsung, dan b) alat bukti tidak langsung. Yang dimaksud
dengan alat bukti langsung (direct evidence) adalah alat bukti di mana
saksi melihat langsung fakta yang akan dibuktikan sehingga fakta
tersebut terbukti langsung (dalam satu tahap saja) dengan adanya alat
bukti terseabut. Sedangkan alat bukti tidak langsung (indirect evidence)
atau yang disebut juga dengan alat bukti sirkumstansial adalah suatu alat
bukti di mana antara fakta yang terjadi dan alat bukti tersebut hanya dapat
dilihat hubungannya setelah ditarik kesimpulan-kesimpulan tertentu.64
Majelis hakim biasanya dalam menetapkan putusannya dalam perkara
pidana harus didukung minimal oleh 2 (dua) alat bukti65 dan majelis hakim
percaya bahwa apa yang dilanggar adalah terbukti.66 Alat bukti dalam
acara hukum pidana terdiri dari: a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c)
alat bukti surat, d) petunjuk, dan e) keterangan terdakwa.
Bagaimana ketentuan UU No. 5/1999 mengatur alat bukti dan
pembuktian kartel? Alat bukti yang ditetapkan dalam UU No. 5/1999
adalah:67 a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat dan atau
dokumen, d) petunjuk, dan e) keterangan pelaku usaha.

2006, hlm. 1-2
62

H.P. Panggabean, Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia, Bandung,
Alumni, 2012, hlm. 31

63

Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 2

64

Ibid, hlm. 5
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Pasal 183 KUHAP: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana lepada seseorang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu
tindak pidanan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”
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Kurnia Toha, “Judging with Circumstantial Evidence: A Controversy in the Enforcement
of Indonesia’s Competition Law”, International Journal of Innovation, Creativity and Change,
Volume 13 Issue 8 2020, hlm. 96
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Pasal 42 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat
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Tabel 3. Kesamaan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana
Dengan Alat Bukti dalam Hukum Persaingan Usaha

No

Alat Bukti Dalam Hukum
Acara Pidana

Alat Bukti dalam Hukum
Persaingan Usaha

1

Keterangan Saksi

Keterangan Saksi

2

Keterangan Ahli

Keterangan Ahli

3

Alat Bukti Surat

Surat dan atau dokumen

4

Petunjuk

Petunjuk

5

Keterangan Terdakwa

Kerangan Pelaku Usaha

Terdapat kesamaan alat bukti dalam hukum acara pidana dengan alat
bukti dalam hukum persaingan usaha, yaitu adanya kesamaan keterangan
saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dalam
hukum acara pidana dan keterangan pelaku usaha dalam hukum
persaingan usaha. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud
dengan petunjuk bagaimana penggunaan penerapan alat bukti petunjuk
dalam hukum persaingan usaha? Tidak ada penjelasan dalam UU No.
5/1999 apa yang dimaksud petunjuk, di dalam penjelasan UU No. 5/1999
dinyatakan cukup jelas.
Merujuk penggunaan petunjuk dalam perkara pidana, Munir Fuady
mengatakan bahwa pengertian alat bukti petunjuk adalah perbuatan
keyakinan atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu
dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana sendiri memandang
telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (jadi statusnya:
indirect evidence/bewijs). Sebagai indirect evidence, hanya dapat diperoleh
dari 3 (tiga) hal, yaitu: a) Keterangan Saksi; b) Keterangan Surat; c)
Keterangan Terdakwa.
Dengan status sebagai indirect evidence kekuatan pembuktian alat
bukti petunjuk terletak pada adanya pemikiran Hakim didasari adanya
suatu penyesuaian antara suatu kenyataan dengan tindak pidananya
sendiri.68
Dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiel.
Artinya dalam mencari kebenaran, hakim tidak terikat pada keterangan
alat-alat bukti yang diajukan oleh jaksa atau terdakwa saja, karena tujuan
hukum acara pidana bukanlah menyelesaikan sengketa. Sedangkan
dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal. Jadi
suatu gugatan dikabulkan hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang
sah. Artinya bahwa hakim terikat pada peristiwa yang diakui oleh Tergugat
atau apa yang tidak dipersengketakan. Dalam persidangan peradilan
perdata ada dua hal yang berkaitan dengan masalah siapa yang harus
68

Ibid., hlm. 93
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membuktikan, yaitu:69 1) siapa yang harus membuktikan; 2) siapa yang
menyatakan terbukti.
Mengenai siapa yang harus membuktikan atau mengajukan alat bukti
adalah para pihak dalam persidangan yang mendalilkan suatu peristiwa
yang disengketakan atau pihak yang berkepentingan. Jadi pembuktian
tersebut berkaitan erat dengan kepentingan para pihak yakni Penggugat
yang mengharapkan agar gugatannya dikabulkan, atau Tergugat yang
mengharapkan gugatan tersebut ditolak. Kemudian mengenai siapa
yang harus menyatakan terbukti atau tidak terbukti adalah Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena tugas hakim adalah
mengkonstatir peristiwanya.70
Pembuktiaan dalam persidangan di KPPU menggunakan pendekatan
beban pembuktian yang dianut dalam acara perdata. Beban pembuktian
menurut Pasal 163 HIR71 adalah barang siapa yang mengungkapkan
suatu hak atau membantah adanya hak yang sudah terbukti atau yang
tidak perlu dibuktikan, dialah yang harus membuktikannya.
Dalam tata cara penanganan perkara di KPPU, beban pembuktian
ada pada pihak KPPU, dalam hal ini Investigator sebagai Penuntut72 dan
para Terlapor73. Investigator membuktikan adanya dugaan pelanggaran
ketentuan UU No. 5/1999 oleh para Terlapor. Demikian juga sebaliknya
para Terlapor juga mengajukan bukti-buktinya bahwa Terlapor tidak
terbukti melanggar apa yang didugakan oleh Investigator. Berdasarkan
bukti-bukti yang diajukan oleh Investigator dan Terlapor, maka Majelis
Komisi akan memutuskan, apakah Terlapor terbukti melanggar ketentuan
UU No. 5/1999 atau tidak terbukti disertai pertimbangan-pertimbangan
hukumnya.
Pertanyaan berikutnya adalah pengertian petunjuk dalam perkara
pidana apakah dapat dipersamakan dengan petunjuk dalam perkara
kartel? Karena alat-alat bukti diadopsi dari KUHAP, di mana Hakim dapat
memutuskan berdasarkan keyakinannya berdasarkan adanya persesuaian
antara alat bukti yang satu dengan alat bukti petunjuk yang lain. Menurut
Pasal 188 ayat (1) petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan,
69

Hari Sasangka, Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi,
Bandung, CV Mandar Maju, 2005, hlm. 39

70

Ibid.

71

Pasal 163 HIR: “Barangsiapa mendalilkan suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk
mengukuhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, diwajibkan untuk membuktikan
adanya hak itu atau adanya kejadian itu”

72

Investigator Penuntutan adalah pegawai Komisi yang ditugaskan oleh Komisi untuk
melakukan kegiatan pemberkasan atau membacakan laporan dugaan pelanggaran pada
pemeriksaan pendahuluan, mengajukan alat bukti, menghadirkan saksi dan menyampaikan
kesimpulan pada Pemeriksaan Lanjutan (Pasal 1 angka 24 Perkom No. 1/2019 tentang Tata
Cara Penanganan Perkara Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

73

Terlapor adalah Pelaku Usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran
(Pasal 1 angka 4 Perkom No. 1/2019)
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karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun
dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak
pidana dan siapa pelakunya. Sementara petunjuk dapat diperoleh dari:
a) keterangan saksi; b) surat; c) keterangan terdakwa.74 Penilaian hakim
atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu
dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan
penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.75
Apabila merujuk pada pengertian petunjuk dalam Pasal 188 ayat
(2) KUHAP maka bukti tidak langsung berupa bukti komunikasi dan
bukti ekonomi tidak termasuk dalam pengertian petunjuk dalam KUHAP.
Menurut Hansen penggunaan alat bukti petunjuk dalam perkara praktik
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak dapat disamaratakan,
melainkan ditentukan kasus per kasus. Petunjuk dapat dijadikan sebagai
alat bukti asalkan petunjuk itu mempunyai kesesuaian dengan petunjuk
lainnya atau sesuai dengan perbuatan atau perjanjian yang diduga
dilanggar dalam UU No. 5/1999.76
Syarat penggunaan indirect evidence adalah terdapat kesesuaian
penggunaan bukti-bukti yang disebutkan sehingga kesesuaian antara
bukti-bukti tersebut membentuk hanya satu alat bukti yaitu menjadi bukti
petunjuk. Jadi seluruh faktor-faktor yang ditemukan wajib diaplikasikan
melalui metodologi yang teruji baik secara ilmiah dan konsisten sehinggga
kesimpulannya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, KPPU dalam
memutuskan apakah terjadi perlanggaran terhadap UU No. 5/1999 dapat
menggunakan bukti tidak langsung (indirect evidence) sebagai pembuktian
awal terhadap adanya dugaan perjanjian atau koordinasi kartel, namun
dalam memutuskan telah terjadinya pelanggaran tersebut KPPU tetap
harus memperhatikan dan menggunakan alat bukti sebagaimana diatur
dalam Pasal 42 UU No. 5/1999.77
Di dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 telah
diatur pengertian bukti petunjuk, yaitu petunjuk merupakan perbuatan,
kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang
satu dengan yang lain, maupun dengan perjanjian dan/atau kegiatan yang
dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan menurut ketentuan
Undang-Undang, menandakan bahwa telah terjadi suatu perjanjian dan/
atau kegiatan yang dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan dan
siapa pelakunya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan
74
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petunjuk tersebut adalah bukti ekonomi dan/atau bukti komunikasi yang
oleh Majelis Komisi diyakini kebenarannya.78
Sementara bukti ekonomi merupakan penggunaan dalil-dalil ilmu
ekonomi yang ditunjang oleh metode analisis data kuantitatif dan/
atau kualitatif serta hasil analisis Ahli, yang semuanya bertujuan untuk
memperkuat dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak
sehat.79 Bukti komunikasi adalah merupakan pemanfaatan data dan/
atau dokumen yang menunjukkan adanya tukar menukar informasi antar
pihak yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan
usaha tidak sehat.80 KPPU mengambil pengertian petunjuk sama dengan
circumstantial evidence yang dikenal di berbagai negara. Dengan diaturnya
petunjuk sebagai circumstantial evidence dalam Peraturan KPPU No. 1
Tahun 2019, apakah penggunaan circumstantial evidence tersebut dapat
digunakan sebagai satu-satunya sebagai alat bukti dalam penegakan
kasus-kasus kartel?
Walaupun petunjuk telah diatur sebagai circumstantial evidence,
KPPU dalam memutuskan perkara kartel tetap memerlukan minimal 2
(dua) alat bukti, karena petunjuk adalah merupakan satu alat bukti yang
terdiri dari merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan
perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang dan/atau penyalahgunaan
posisi dominan menurut ketentuan Undang-Undang, menandakan bahwa
telah terjadi suatu perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang dan/atau
penyalahgunaan posisi dominan dan siapa pelakunya dan hal itu diyakini
oleh Majelis Komisi. Oleh karena itu Majelis Komisi harus tetap memerlukan
satu alat bukti lagi, yaitu bukti langsung untuk dapat memutuskan bahwa
telah terjadi pelanggaran terhadap larangan praktik kartel oleh beberapa
pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan.
Teori hukum pembuktian mengajarkan kepada kita bahwa agar
suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan
beberapa syarat-syarat sebagai berikut:81
1. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
2. Reliability, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya
(misalnya tidak palsu).
3. Necessity, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk
membuktikan sesuatu fakta.
4. Relevance, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta
yang akan dibuktikan.
78

Pasal 57 ayat (2) Perkom No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

79

Pasal 57 ayat (3) Perkom No. 1 Tahun 2019

80
81

Pasal 57 ayat (4) Perkom No. 1 Tahun 2019

Munir Fuady, Op. Cit. hlm. 4

183

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

Jadi pembuktian pada perkara pidana yang diatur oleh Kitab
Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar hukum bagi hakim dalam
memutuskan suatu perkara termasuk bukti petunjuk, yaitu berdasarkan
petunjuk yang satu dan yang lain setelah melakukan pemeriksaan secara
seksama dan berdasarkan hati nuraninya. Oleh karena itu Hakim juga
mempertanggungjawabkan putusannya kepada Tuhan Yang Maha Esa
sesuai dengan kata irah-irah yang ada dalam putusannya, yaitu Demi
Ketuhanan Yang Maha Esa.
Prosedur pembuktian perkara kartel di KPPU terdapat perbedaan yang
siginifikan dengan pembuktian perkara pidana, walaupun alat bukti yang
diatur dalam UU No. 5/1999 diadopsi dari ketentuan KUHAP. Jika dilihat
dari aspek teori pembuktian di atas, apakah penggunaan circumstantial
evidence atau petunjuk sebagai alat bukti telah memenuhi 4 syarat terebut
di atas agar penggunaannya dapat dikatakan valid? Ditinjau dari syarat
pertama yaitu pengaturannya belum diatur dalam undang-undang, baru
diatur di dalam Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019. Artinya menurut teori
pembuktian tersebut dilihat dari aspek pengaturannya belum memenuhi
syarat. Syarat kedua adalah reliability bukti tidak langsung tersebut,
terutama bukti ekonomi kadang terdapat perbedaan data dan teoriteori yang digunakan oleh KPPU dan para Terlapor. Syarat ketiga adalah
necessity dari bukti tidak langsung dalam perkara kartel adalah merupakan
yang diperlukan, karena hal itu juga digunakan oleh negara-negara maju
dan negara berkembang dalam mendeteksi praktik kartel. Lalu syarat yang
keempat yaitu relevance bahwa bukti tidak langsung tersebut mempunyai
relevansi dengan fakta yang ada, karena praktik kartel dilakukan biasanya
secara diam-diam dan secara lisan.
Majelis Komisi dalam penilaian petunjuk atau circumstantial evidence
tidak dapat hanya menggunakan keyakinan suara hatinya dalam
memutuskan perkara kartel atas persesuaian bukti yang satu dengan
bukti yang lain, tetapi harus berdasarkan penilaian teori-teori ekonomi
yang bisa dipertanggungjawabkan yang diajukan oleh Tim Investigator
dan pihak Terlapor membuktikan sebaliknya. Tim Investigator dan
Terlapor sama-sama mengajukan alat bukti di hadapan Majelis Komisi,
Tim Investigator memberikan bukti-bukti atas apa diduga dilanggar oleh
Terlapor, sebaliknya juga Terlapor membuktikan bahwa apa yang diduga
dilanggar tidak benar dengan bukti-bukti yang diajukannya. Kemudian
Majelis Komisi akan memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan
oleh baik Terlapor maupun Tim Investigator. Jadi, Majelis Komisi akan
melakukan musyawarah secara tertutup untuk menilai, menganalisis,
menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang
cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap
Undang-Undang yang terungkap dalam persidangan.82
82
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Jadi, jika dilihat dari teori pembuktian di atas, maka penggunaan
bukti tidak langsung tetap dapat digunakan walaupun belum diatur
oleh undang-undang, akan tetapi tidak digunakan sebagai satu-satunya
sebagai alat bukti untuk menetapkan para peserta kartel terbukti atau
tidak terbukti melakukan kartel, melainkan harus diikuti adanya satu bukti
langsung, sehingga prinsip sistem pembuktian minimal 2 (dua) alat bukti
dalam memutuskan perkara kartel dipenuhi dan Majelis Komisi akan lebih
yakin, bahwa para peserta kartel telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar larangan kartel tersebut.
Walaupun penggunaan circumstantial evidence masih belum secara
sah diakui oleh undang-undang, akan tetapi beberapa putusan KPPU
tentang kasus Kartel yang menggunakan bukti tidak langsung telah
dikuatkan oleh Mahkamah Agung.83 Hal ini menjadi suatu terobosan
hukum di Indonesia. Walaupun sistem hukum Indonesia tidak mengenal
yurisprudensi yang mewajibkan bahwa putusan terdahulu atau yang lebih
tinggi wajib diikuti oleh hakim dalam memutuskan perkara yang sama.84
VI. Best Practices Penggunaan Circumstantial Evidence dalam
PembuktianKartel di Negara Lain
Negara Amerika Serikat, Uni Eropa, dan beberapa negara lain
telah menggunakan indirect evidence sebagai alat pendukung untuk
mendeteksi praktik kartel, karena sulitnya mendapatkan bukti langsung.
Dibawah ini ada dua contoh kasus yang menggunakan circumstantial
evidence, satu dari Amerika Serikat, kasus Monsanto V. Spray-Rite yang
dalam pembuktiaannya dengan bukti tidak langsung, tetapi bukti tidak
langsung tersebut tidak terbukti, dan kasus ini menjadi rujukan bagi
banyak akademisi untuk menjelaskan penggunaan bukti tidak langsung
dalam membuktikan concerte action dan kasus kedua adalah kasus
pengangkutan kargo udara di Eropa Case.At 39258 - Airfreight. Komisi
Eropa mendapatkan bukti langsung dan tidak langsung, karena salah satu
pelaku usaha yang terlibat dalam praktik kartel mengajukan permohonan
Leniency sebelum Komisi Eropa memeriksa kasus Airfreight tersebut.
1.

Kasus Monsanto v. Spray-Rite85

Monsanto pada tahun 1968 menolak memperpanjang satu tahunan
Spray-Rite sebagai distributor produk pertanian kimia Monsanto, yang
mana Spray-Rite adalah salah satu 10 terbesar distributornya sejak
83
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tahun 1957. Akibatnya Spray-Rite tidak dapat memenuhi kebutuhannya,
walaupun membeli produk Monsanto dari distributor lain, sesuai dengan
kebutuhan mereka diawal musim.
Spray-Rite mengajukan gugatannya ke Pengadilan Distrik Federal
berdasarkan Section 1 Sherman Act bahwa Monsanto memutuskan
hubungan distributorship karena Monsanto dan beberapa distributornya
bersekongkol untuk menetapkan harga jual kembali produknya dan
bahwa Monsanto telah menghentikan distributorship dengan SprayRite. Selanjutnya menuduh bahwa Monsanto memberhentikan distribusi
Spray-Rite, menyesuaikan kebijakan program kompensasi dan kebijakan
pengiriman, dan mendorong distributor untuk memboikot Spray-Rite
sebagai kelanjutan dari konspirasi ini.
Akan tetapi Monsanto membantah tuduhan persekongkolan tersebut,
dan menegaskan bahwa distributorship-nya telah dihentikan karena
tidak mempekerjakan tenaga penjual terlatih dan tidak mempromosikan
penjualan ke dealer secara memadai.86
Pengadilan ini telah menarik dua perbedaan penting yang menjadi inti
dari kasus ini dan kasus pemutusan hubungan distribusi lainnya. Yang
pertama, ada perbedaan mendasar antara tindakan bersama (concerted
action) dan tindakan independen —perbedaan tidak selalu dibuat dengan
jelas oleh pihak pengadilan. Section 1 Sherman Act mensyaratkan
adanya “kontrak, kombinasi ... atau persekongkolan” antara produsen
dan distributor lain untuk membuat pelanggaran. Tindakan independen
tidak dilarang. Produsen tentu saja pada umumnya memiliki hak untuk
berdagang, atau menolak untuk berdagang, dengan siapa pun yang
disukainya, selama itu dilakukan secara mandiri. Perbedaan penting kedua
dalam kasus penghentian distributor adalah antara tindakan bersama
untuk menetapkan harga dan tindakan bersama pada pembatasan nonharga.87
Jika, seperti yang dapat ditemukan oleh pengadilan di bawah ini
secara wajar, terdapat bukti suatu kesepakatan dengan satu atau lebih
distributor untuk mempertahankan harga. Pertanyaan yang tersisa adalah
apakah pemberhentian Spray-Rite adalah bagian dari atau sesuai dengan
perjanjian itu. Masuk akal untuk mengetahui bahwa memang demikian,
karena distributor yang saling bersaing yang mempertimbangkan untuk
mematuhi harga yang disarankan perlu mengetahui bahwa mereka yang
tidak mematuhi akan diberhentikan. Selain itu, ada beberapa bukti tidak
langsung dari keterkaitan tersebut. Setelah pemberhentian, ada pertemuan
antara presiden Spray-Rite dan seorang pejabat Monsanto. Ada kesaksian
86

Monsanto Co. V Spray-Rite Corp (1984), https://caselaw.findlaw.com/us-supremecourt/465/752.html accessed on 22 August 2020

87

Monsanto Co. V Spray-Rite Corp (1984), https://caselaw.findlaw.com/us-supremecourt/465/752.html accessed on 22 August 2020

186

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

bahwa hal pertama yang disebutkan pejabat itu adalah banyaknya keluhan
yang diterima Monsanto tentang harga Spray-Rite. Selain itu, terdapat
kesaksian yang dapat dipercaya bahwa Monsanto tidak pernah berdiskusi
dengan Spray-Rite sebelum penghentian kriteria distributor yang diduga
menjadi dasar tindakan tersebut. Sebaliknya, seorang mantan penjual
Monsanto untuk area Spray-Rite bersaksi bahwa perwakilan Monsanto
pada beberapa kesempatan pada tahun 1965-1966 mendekati SprayRite, memberi tahu distributor tentang keluhan dari distributor lain —
termasuk satu distributor besar dan yang berpengaruh —dan meminta
agar harga dipertahankan. Belakangan pada tahun yang sama, presiden
Spray-Rite bersaksi, pejabat Monsanto membuat ancaman eksplisit untuk
menghentikan Spray-Rite kecuali jika ikut menaikkan harganya.
Pengadilan Distrik Federal menyimpulkan bahwa Pengadilan Banding
menerapkan standar yang salah terhadap bukti dalam kasus ini. Standar
yang benar adalah harus ada bukti yang cenderung mengecualikan
kemungkinan tindakan independen oleh pabrikan dan distributor.
Oleh karena itu ditetapkan bahwa untuk menilai tindakan bersama
(concerted action) “there must be direct or circumstantial evidence that
reasonably tends to prove that the [parties] had a conscious commitment
to common a scheme designed to achieve a unlawful objective”.88 Artinya,
harus ada bukti langsung atau tidak langsung yang secara wajar
cenderung membuktikan bahwa para pihak memiliki komitmen secara
sadar terhadap suatu skema bersama yang dirancang untuk mencapai
tujuan yang melanggar hukum. Jadi komitmen secara sadar untuk suatu
skema bersama dapat ditunjukkan dengan bukti langsung dan bukti tidak
langsung.
2.

Putusan Komisi Eropa, CASE AT. 39258 – Airfreight

Putusan Komisi Eropa (KE), Case At. 39258 mengenai kartel pengiriman
cargo melalui udara adalah diawali oleh permohonan Leniency program
oleh Lufthansa AG dan khususnya anak perusahaan yang dikendalikannya
Lufthansa Cargo AG dan Swiss pada tanggal 7 Desember 2005 yang
diajukan kepada Komisi untuk mendapatkan kekebalan (immunity) dari
denda dan pengurangan denda dalam kasus kartel berdasarkan Leniency
Notice 2002 yang telah diperbaharui menjadi Leniency Notice 2006.89
Perusahaan penerbangan pengangkutan cargo, yaitu Air Canada
(AC), Air France-KLM Group, Société Air France (‘AF’), KLM N.V. (‘KL’),
British Airways Plc (‘BA’), Cargolux Airlines International S.A. (‘CV’), Cathay
Pacific Airways Limited (‘CX’), Japan Airlines International Co., Ltd. (‘JL’),
LAN Cargo S.A. (‘LA’), Lufthansa Cargo AG (‘LH’), SWISS International Air
Lines AG (‘LX’), Qantas Airways Limited (‘QF’), SAS Cargo Group A/S (‘SK’),
88
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dan Singapore Airlines Cargo Pte Ltd (‘SQ’) dinyatakan oleh KE melanggar
ketentuan Pasal 101 TFEU dan Pasal 53 the Agreement on the European
Economic Area (the EEA). Pelaku usaha pengangkutan kargo tersebut
mengoordinasikan perilaku harga mereka dalam penyediaan layanan jasa
pengiriman kargo udara sehubungan dengan berbagai biaya tambahan
dan pembayaran komisi yang dibayarkan atas biaya tambahan. Para
pelaku usaha pengangkutan kargo udara tersebut melakukan koordinasi
penetapan harga tersebut telah berlangsung setidaknya mulai bulan
Desember 1999 sampai 14 Februari 2006.
Pasar produknya adalah layanan jasa pengangkutan kargo udara dan
pasar geografisnya adalah mendunia (worldwide).
Komisi Eropa melalui adanya pelaku usaha LH yang mengajukan
permohonan Leniency yang membuka rahasia adanya praktik kartel
layanan jasa pengangkutan kargo udara tersebut. Dengan demikian
Komisi melakukan pemeriksaan pertama kali pada tgl 14 dan 15 Februari
2006 ke sejumlah perusahan pengangkutan kargo udara seperti ke British
Airways (United Kingdom), Air France-KLM (France and the Netherlands),
Cargolux (Luxembourg and Germany), SAS (Denmark) dan di Frankfurt
(Germany) dari kantor pengangkutan dengan kantor pusatnya di luar Uni
Eropa: Cathay Pacific Airways Limited, Japan Airlines International Co.,
Ltd., LAN Airlines S.A., dan Singapore Airlines Limited.90
Komisi mendapatkan adanya kerja sama berupa kontak bilateral dan
multilateral yang berulang-ulang di antara para perusahaan pengangkutan
kargo udara tersebut. Kontak kerja sama ini sering dilakukan melalui
telepon tetapi juga melalui e-mail, faks, dan rapat. Jaringan kontak ini
beroperasi di dalam perusahaan baik di tingkat senior dengan keterlibatan
kantor pusat dan juga di tingkat lokal. Keseluruhan jaringan koordinasi
urusan penetapan harga memiliki berbagai elemen. Mereka bekerja sama
sehubungan dengan penetapan Fuel Surcharge (FSC), Security surcharge
(SSC), dan tidak adanya pembayaran komisi atas biaya tambahan kepada
perusahaan ekspedisi.
Dalam pemeriksaannya Komisi Eropa mendapatkan dokumen yang
diperoleh selama pemeriksaan dan dokumen yang diserahkan oleh pelaku
usaha yang mengajukan permohonan Leniency. Baik bukti langsung
maupun bukti tidak langsung diperoleh oleh Komisi Eropa dalam waktu
proses pemeriksaan. Bukti tidak langsung yang ada antara lain adalah
komunikasi melalui telepon dan rapat yang dilakukan berulang-ulang.
Pasal 101 (1) TFEU melarang perjanjian antara pelaku usaha,
keputusan asosiasi pelaku usaha dan praktik bersama. Suatu kesepakatan
dapat dikatakan ada ketika para pihak mematuhi rencana bersama yang
membatasi atau kemungkinan besar membatasi perilaku komersial
individu mereka dengan menentukan garis tindakan bersama mereka atau
90
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tidak melakukan tindakan di pasar. Hal itu tidak harus dibuat secara tertulis;
tidak ada formalitas yang diperlukan, dan tidak ada sanksi kontrak atau
tindakan penegakan hukum yang diperlukan. Fakta bahwa kesepakatan
dapat tersurat maupun tersirat dalam perilaku para pihak. Selain itu, tidak
perlu, agar terjadi pelanggaran Pasal 101 TFEU, para peserta tidak perlu
menyetujui terlebih dahulu rencana umum yang komprehensif. Konsep
kesepakatan dalam Pasal 101 (1) TFEU berlaku untuk pengertian yang
belum lengkap dan parsial dan kesepakatan bersyarat dalam proses
tawar-menawar yang mengarah pada kesepakatan definitif.91 Meskipun
Pasal 101 TFEU menarik perbedaan antara konsep ‘praktik bersama’ dan
‘kesepakatan antara pelaku usaha’, tujuannya adalah untuk membawa
ke dalam larangan pasal-pasal ini suatu bentuk koordinasi antara
pelaku usaha yang dengannya, tanpa mencapai tahap di mana sebuah
kesepakatan sebagaimana mestinya disebut telah disepakati, mereka
secara sadar menggantikan kerja sama praktis di antara mereka untuk
risiko persaingan.
Beban pembuktian yang digunakan oleh Komisi adalah bukti
langsung dan bukti tidak langsung (indirect evidence). Kadang-kadang
sulit membedakan kedua bukti tersebut perbedaan keduanya sangat
tipis. Pengadilan Uni Eropa belum memberikan perbedaan satu sama
lain. Namun, berdasarkan kasus Pengadilan Komisi Uni Eropa dapat
digambarkan prinsip-prinsip tertentu. Pertama, mengenai bukti langsung
memungkinkan Komisi menetapkan bahwa perusahaan-perusahan
yang ditunjuk secara tepat (atau orang yang bertanggungjawab atas
perusahaan) yang menyepakati suatu perjanjian yang mempunyai dampak
dan tujuannya membatasi persaingan.
Prinsip berikut adalah apakah bukti tersedia secara tertulis atau secara
lisan ini dapat berupa dokumen, seperti perjanjian formal, gentlement’s
agreement, notulen rapat atau kontak, catatan pembiayaan, atau catatan
mengenai system pengawasan. Jadi, pembuktiaannya memerlukan
bukti langsung. Gagasan bukti tidak langsung adalah untuk menguatkan
bukti adanya praktik kartel dengan cara pengambilan kesimpulan, akal
sehat, analisis ekonomi atau menarik kesimpulan logis dari fakta-fakta
lain yang ditunjukkan. Komisi sering menemukan bukti pada angka
yang tepat dari kenaikan harga yang meningkat yang diterapkan oleh
perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik kartel. Perilaku yang
parallel menaikkan harga tidak dengan sendirinya merupakan bukti kolusi.
Ini adalah merupakan indikasi penilaian terhadap anti persaingan bahwa
perilaku yang parallel diduga bertujuan anti persaingan. Oleh karena itu,
akan diperlukan unsur-unsur bukti lain atau indikasi lain mengenai asal
keberadaan persekongkolan dapat disimpulkan. Jadi, keuntungan nilai
bukti tidak langsung biasanya bila dilihat dalam hubungannya dengan
fakta-fakta yang lain, tidak berdiri sendiri.
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Dari fakta-fakta yang ada, baik bukti tidak langsung maupun bukti
langsung, Komisi menetapkan bahwa92 para pelaku usaha mengadakan
kontak bilateral dan multilateral di mana mereka mengokordinasikan
perilaku mereka dan/atau mempengaruhi pengaturan harga, yang pada
akhirnya mengakibatkan penetapan harga yang berkaitan dengan biaya
bahan bakar, biaya tambahan keamanan; dan pembayaran komisi kepada
perusahaan ekspedisi dengan biaya tambahan.
Dengan demikian Komisi Eropa menetapkan bahwa 12 pelaku usaha
pengangkutan kargo udara tersebut di atas terbukti melanggar Pasal 101
TFEU dan Pasal 53 Perjanjian EEA dengan berpartisipasi dalam suatu
pelanggaran yang terdiri dari perjanjian dan praktik bersama di mana
mereka mengkoordinasikan berbagai elemen harga yang akan dikenakan
untuk layanan jasa pengiriman udara pada rute antar-bandara dalam
wilayah EEA.93
VII. Tantangan Penggunaan Circumstantial Evidence dalam Pembuktian
Kartel di Indonesia
Bahwa hampir semua negara yang mempunyai hukum persaingan
usaha telah mengakui penggunaan circumstantial evidence dalam
penegakan hukum persaingan usaha termasuk KPPU. Perjalanan KPPU
dalam menerapkan bukti tidak langsung mengalami tantangan yang
berat dari praktisi hukum, karena bukti tidak langsung belum diatur dalam
undang-undang. Selama circumstantial evidence belum diatur dalam
undang-undang, maka penerapannya akan tetap mendapat perlawanan
dari pelaku usaha yang melakukan praktik kartel. Karena dalam sistem
pembuktian di Indonesia harus terdapat minimal 2 alat bukti untuk
menetapkan bahwa pelaku usaha telah secara sah dan meyakinkan
melanggar ketentuan UU No. 5/199. Karena bukti petunjuk yang
dipersamakan dengan bukti tidak langsung merupakan satu alat bukti,
walaupun terdiri dari beberapa bukti seperti bukti komunikasi dan bukti
ekonomi. Ini dianggap menjadi satu alat bukti. Jadi tetap diperlukan satu
alat bukti lagi, yaitu bukti langsung.
Akan tetapi karena pembuktian kartel sulit mendapatkan bukti
langsung, KPPU tetap perlu menggunakan circumstantial evidence dalam
mendeteksi dugaan praktik kartel pada pasar yang bersangkutan. Selain
itu KPPU harus dapat menjelaskan perbedaan perjanjian dan tindakan
bersama (concerted action) kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha
dapat memahami bahwa tindakan bersama walaupun tidak disepakati
secara eksplisit, tetapi jika mengarahkan kepada suatu skema bersama
yang melanggar hukum, maka hal itu dapat dinyatakan ilegal. Karena dengan
menggunakan circumstantial evidence indikasi bahwa para pelaku usaha
92

Ibid., hlm. 114

93
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telah melakukan praktik kartel sangat membantu. KPPU menggunakan
circumstantial evidence harus dapat membuktikan dan menjelaskan teoriteori yang digunakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan masuk akal.
Oleh karena itu KPPU harus mempunyai data-data pendukung yang valid
dan sedapat mungkin diperoleh dari Pelaku Usaha (Terlapor) sehingga
akurasinya terjamin.
VIII. Penutup
Secara teori keberadaan circumstantial evidence diakui oleh para ahli
hukum persaingan usaha dan penerapannya dalam penegakan kartel
juga telah diakui oleh setiap lembaga persaingan usaha yang mempunyai
hukum persaingan usaha. Hal ini telah dibuktikan dalam penegakan
kartel baik di negara-negara maju maupun negara-negara yang sedang
berkembang oleh masing-masing lembaga persaingan usaha, temasuk
KPPU. Tidak ada cara lain bagi lembaga persaingan usaha untuk
membuktikan concerted action yang dilakukan oleh para peserta kartel.
Tindakan bersama (concerted action) yang dilakukan oleh para pelaku
usaha baik yang disepakati maupun secara diam-diam, tetapi karena
adanya pemahaman yang sama (meeting of mind) untuk mengarah kepada
skema tindakan yang sama yang melanggar hukum hanya dapat dibuktikan
melalui penerapan circumstantial evidence. Akan tetapi karena dalam
sistem pembuktian bahwa harus terdapat minimal 2 (dua) alat bukti, maka
circumstantial evidence harus didukung bukti langsung. Karena lembaga
persaingan usaha sulit mendapatkan bukti langsung, maka lembagalembaga persaingan usaha menerbitkan ketentuan Leniency program
untuk memberikan kesempatan kepada peserta kartel mengakui dan
mengajukan permohonan imunitas kepada lembaga persaingan usaha
secara sukarela bahwa mereka telah melakukan kesepakatan kartel.
Dari pengalaman dari berbagai negara Leniency program sangat
membantu lembaga persaingan usaha untuk mendapatkan bukti
langsung. Dengan demikian putusan-putusan lembaga persaingan usaha
tersebut menjadi valid karena mempunyai dasar alat bukti yang kuat
IX. Saran bagi KPPU untuk Penggunaan Circumstantial Evidence
KPPU dalam penegakan kasus kartel tetap menggunakan
circumstantial evidence tetapi harus lebih hati-hati dan lebih cermat
dalam menerapkan teori-teori ekonomi untuk membuktikannya. Selain
itu, KPPU harus dapat menjelaskan perbedaan perjanjian yang disepakati
dan tindakan bersama (concerted action) supaya pelaku usaha dapat
memahami dugaan pelanggaran yang dituduhkan terhadap para pelaku
usaha. KPPU perlu mengusahakan mendapatkan data-data yang valid
dan data-data tersebut sedapat mungkin diakui oleh Terlapor sehingga
akan menghasilkan output yang dapat dipertanggungjawabkan.
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Karena sistem hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia bahwa
hakim dalam memutus suatu perkara harus mempunyai minimal 2
(dua) alat bukti, maka KPPU dalam memutuskan perkara kartel dalam
menggunakan circumstantial evidence setelah didukung oleh minimal satu
alat bukti langsung. Selain hal itu mengikuti prinsip sistem pembuktian
yang berlaku dan putusan KPPU mempunyai dasar pembuktian yang kuat.
Hal ini akan meningkatkan kredibilitas KPPU dan profesionalisme KPPU
sebagai lembaga pemutus perkara kartel di Indonesia.
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3.4
Circumstantial Evidence
dalam Kartel
Dr. Siti Anisah S.H., M.Hum.1

A.

Pengantar

Kartel merupakan suatu gabungan dari beberapa produsen atau
penjual yang bekerja sama untuk mengendalikan produksi atau harga
suatu produk.2 Kartel dapat dimaknai pula sebagai suatu perkumpulan
dari perusahaan-perusahaan dengan kepentingan bersama, yang
berusaha untuk mencegah adanya persaingan secara ekstrem atau tidak
adil, mengalokasikan pasar, atau saling berbagi pengetahuan.3 Makna
lain kartel adalah perjanjian di antara pesaing untuk menetapkan harga,
mengalokasikan pasar atau penawaran tali-temali (bid rigging).4
Hukum persaingan usaha memperlakukan perjanjian-perjanjian
tersebut sebagai pelanggaran yang sangat serius,5 dan semestinya
dikenakan sanksi yang berat.6 Namun kasus kartel adalah unik. Operator
1

Dr. Siti Anisah S.H., M. Hum. Adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
014100111@uii.ac.id

2

Bryan A. Garner, Ed. Black’s Law Dictionary, Tenth Edition, St. Paul MN: West Publishing Co.,
2014, hlm. 257.

3

Ibid.

4

OECD, “Prosecuting Cartels without Direct Evidence of Agreement,” Policy Brief. Juni 2007
http://www.oecd.org/competition/cartels/38704302.pdf, Akses 10 Juli 2020. Kartel diatur
dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang menyatakan “Pelaku usaha
dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk
mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan
atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat.” Pejanjian atau kegiatan lain yang termasuk atau terkait kartel diatur tersebar
dalam beberapa pasal, yaitu oligopoli (Pasal 4), penetapan harga (Pasal 5), pembagian
wilayah (Pasal 9), pemboikotan (Pasal 10), trust (Pasal 12), dan persekongkolan (Pasal 2224). Knud Hansen et. al., Undang-Undang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
Jakarta, Katalis, 2001, hlm. 207.

5

Organization for Economic Cooperation and Development, “Cartels: Sanctions Against
Individuals,” 9 J. Competition L. & Pol’y 7, 2007, hlm. 36-46, dalam William E. Kovacic, et. al.,
“Plus Factors and Agreement in Antitrust Law,” 110 Mich. L. Rev. 393, 2011, hlm. 394.

6

Sebagian besar dari sekitar 120 sistem hukum persaingan dunia menetapkan penuntutan kartel
sebagai prioritas tinggi. Jumlah denda dan ganti kerugian bagi para peserta kartel mencapai
tiga kali lipat, bahkan sejak tahun 1990an terdapat sanksi pidana yang berat. William E.
Kovacic, et. al., “Plus Factors loc. cit., dan William E. Kovacic, “An Integrated Competition Policy
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kartel bekerja secara rahasia dan sangat memahami peraturan yang
berlaku.7 Kondisi demikian itu, menyulitkan para investigator untuk
memperoleh bukti langsung (direct or hard evidence) adanya perjanjian
kartel,8 terutama membuktikan eksistensi perjanjian di antara pesaing.
Apalagi bila operator kartel tidak bersedia untuk bekerja sama. Dalam
keadaan demikian itu, petunjuk atau bukti tidak langsung (circumstantial
evidence) memainkan peran penting dalam membuktikan adanya
perjanjian.9
B.

Mengapa Digunakan Circumstantial Evidence?

Penormaan pasal yang jangkauan berlakunya bergantung kepada
eksistensi perjanjian mengharuskan otoritas persaingan atau pengadilan
untuk memutuskan kapan perilaku yang dilarang merupakan perjanjian
dan bagaimana perjanjian itu dapat dibuktikan dalam pemeriksaan atau
persidangan.10 Dalam praktik, sering kali investigator tidak memiliki bukti
langsung atau dokumen yang dapat membuktikan adanya tindakan yang
saling menyesuaikan (concerted action). Investigator hanya memiliki
circumstantial evidence, berupa konspirasi di antara para terlapor
untuk menetapkan harga atau membatasi output. Dalam kasus-kasus
konspirasi,11 jarang sekali terdapat bukti langsung berupa perjanjian
tertulis.12 Para calon konspirator biasanya berupaya merahasiakan, dan
melakukan tindakannya secara terselubung sehingga sangat sulit untuk
dideteksi. Bila hal itu terjadi, otoritas persaingan akan berfokus kepada
pemahaman ekonomi modern tentang partisipasi dari para terlapor dalam
melakukan koordinasi perilaku mereka.13
to Deter and Defeat Cartels,” 51 Antitrust Bill. 813, 2006, hlm. 814.
7

Louis Kaplow, “On the Meaning of Horizontal Agreements in Competition Law,” Discussion
Paper No. 691/05, Harvard Law School Cambridge, 2011, hlm. 52.

8

Alat bukti langsung adalah alat bukti dimana saksi melihat langsung fakta yang akan dibuktikan
sehingga fakta itu terbukti langsung dengan adanya alat bukti tersebut. I Made Sarjana,
Prinsip Pembuktian dalam Hukum Acara Persaingan Usaha, Sidoarjo, Zifatama Publisher, 2014,
hlm. 150. Bukti langsung suatu perjanjian adalah bukti-bukti yang menunjukkan pertemuan
atau komunikasi antara pelaku usaha dan isi kesepakatan. Bentuk paling umum antara lain
dokumen (cetak maupun digital/elektronik) yang menunjukkan adanya kesepakatan dan
para pelaku usaha di dalamnya; serta pernyataan lisan atau tertulis dari pelaku usaha yang
menggambarkan praktik kartel. OECD, “Prosecuting..., loc. cit.

9

Wayne R. Lafave, Substantive Criminal Law 265, 2d ed., 2003, hlm. 267.

10

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur “Perjanjian adalah suatu
perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih
pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.”

11

Konspirasi akan merujuk pada perjanjian rahasia untuk melakukan tindakan yang melanggar
hukum atau salah atau tindakan yang menjadi melanggar hukum sebagai hasil dari perjanjian
rahasia. Louis Kaplow, “On the Meaning…, op. cit., hlm. 19 dan 38

12

Phillip E. Areeda & Herbert Hovenkamp, Antitrust Law 210, 2d ed., 2003, hlm. 2; Roger D. Blair,
“Introduction,” 53 Antitrust Bull. 1, 2008, hlm. 3.

13

William E. Kovacic, et.al., “Plus Factors…, op. cit., hlm. 397.
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Memaknai hard dan circumstantial evidence telah menjadi topik
diskusi hukum yang panjang, namun pengertian umum mencakup konsep
inferensi sebagai garis pemisah berikut.14 Bukti langsung “didasarkan
pada pengetahuan atau pengamatan pribadi… itu, jika benar, membuktikan
fakta tanpa kesimpulan atau anggapan.” Sebaliknya, circumstantial
evidence “didasarkan pada kesimpulan dan bukan pada pengetahuan atau
pengamatan pribadi.”15 Circumstantial evidence diartikan pula sebagai bukti
yang tidak secara khsusus menggambarkan kondisi adanya perjanjian,
atau adanya para pihak di dalamnya.16
Namun, garis batas antara hard dan circumstantial evidence belum jelas,
karena bukti yang sama mungkin merupakan bukti langsung dari satu
fakta, tetapi hanya circumstantial evidence dari yang lain. Kategorisasi
sederhana sulit dipahami karena pengadilan terus mempertimbangkan cara
memperlakukan berbagai jenis bukti.17 Hal yang perlu dicatat bahwa tidak
perlu ada garis terang antara bukti langsung dan circumstantial evidence,
terutama ketika mempertimbangkan berbagai bentuk bukti komunikasi.18
Namun demikian, semua jenis bukti - hard dan circumstantial evidence sangat membantu penegak hukum persaingan, dapat dansering digunakan
bersama, yang lebih penting adalah masalah kualitas.19 Penafsiran
circumstantial evidence dapat menjadi sulit. Bukti ekonomi khususnya
dapat menjadi ambigu, apakah konsisten dengan concerted action atau
tindakan independen.20 Praktik yang lebih baik adalah mempertimbangkan
circumstantial evidence dalam suatu kasus secara keseluruhan, yang
memberikan efek kumulatif, dan menggunakan bukti ekonomi untuk
14

https://aanzfta.asean.org/uploads/2019/02/4.-CLIP-III-Judicial-Primers-Circumstantialevidence.pdf, September 2018, hlm. 2-3. Perbedaan antara bukti langsung dan circumstantial
evidence adalah bahwa yang pertama tidak memerlukan proses penalaran inferensial (the
process of inferential reasoning).

15

Bryan A. Garner, Ed. Black’s Law Dictionary, Ninth Edition, St. Paul MN: West Publishing Co.,
2009, hlm. 636.

16

OECD, “Prosecuting..., loc. cit.

17

Eugenée M. Heeter, “Chance of Rain: Rethinking Circumstantial Evidence Jury Instructions,”
64 Hastings L.J. 527, Februari 2013, hlm. 529.

18

Richard K. Greenstein, “Determining Facts: The Myth of Direct Evidence, 45 Hous. L. Rev.,
2009, hlm. 1801 berargumen bahwa “fungsi interpretasi diperlukan untuk semua fakta,”
apakah fakta itu termasuk sebagai hard atau circumstantial evidence.

19

OECD, “Prosecuting Cartels…” loc. cit.

20

Hukum persaingan usaha akan mengenakan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar
perjanjian yang dilarang jika para pelaku usaha itu melakukannya bersama-sama secara
sadar, terlepas dari bagaimana cara mereka berkomunikasi. Untuk membuktikannya,
harus telah terjadi “meeting of the minds” untuk mencapai tujuan atau hasil bersama, ada
“conscious commitment to a common scheme.” OECD, “Prosecuting Cartels without Direct
Evidence of Agreement, Policy Brief, DAF/COMP/GF, 2006, hlm. 19; https://aanzfta.asean.org/
uploads/2019/02/4.-CLIP..., op. cit., hlm. 2.
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analisis ekonomi dengan cermat, daripada hanya berdasarkan item-peritem.21
Pemeriksaan kasus-kasus hukum persaingan sebaiknya didasarkan
pada kombinasi dari hard dan circumstantial evidence. Namun, circumstantial
evidence dapat digunakan secara eksklusif untuk membuktikan perjanjian.
Bila bukti langsung tersedia, circumstantial evidence dapat membantu
hakim dalam menilai kredibilitas bukti itu. Bukti langsung dalam bentuk
kesaksian tunggal yang tidak meyakinkan kurang kredibel dibandingkan
dengan circumstantial evidence yang kuat dan kumulatif.22
Ketergantungan terhadap alat bukti langsung akan memberikan hasil
yang bias karena hanya pelaku-pelaku usaha kecil yang mungkin, bahkan
tidak paham mengenai hukum persaingan usaha yang akan terjerat.
Sementara itu pelaku usaha besar yang paham mengenai teori-teori
hukum persaingan usaha akan memanfaatkan kelemahan-kelemahan
peraturan dan otoritas persaingan usaha untuk menghambat persaingan
23
dan memperoleh keuntungan berlebih (excessive profit).
Dalam
kondisi demikian, sering kali suatu kesepakatan harus disimpulkan dari
circumstantial evidence, dan itu adalah proposisi hukum persaingan usaha
yang tidak kontroversial.24
C.

Konsep Leniency Program bagi Pelaku Usaha yang Terindikasi Kartel

Solusi untuk mengatasi kesulitan dan hambatan untuk memperoleh
bukti langsung dari perjanjian kartel adalah leniency program yang efektif.
Banyak negara telah menerapkan leniency program sebagai instrumen
untuk mendeteksi kartel.25 Namun yang terjadi di Indonesia adalah,
circumstantial evidence belum dapat diterima dengan baik, dan leniency
program pun belum dapat diterapkan, salah satu alasannya adalah UndangUndang No. 5 Tahun 1999 tidak mengaturnya.
Leniency program merupakan suatu sistem pembebasan hukuman
yang seharusnya dikenakan kepada anggota kartel,26 baik sebagian
21

OECD, “Prosecuting…, op. cit., hlm. 9.

22

https://aanzfta.asean.org/uploads/2019/02/4.-CLIP..., loc. cit.

23

Michael L. Glassman, The Case for Inferring Price Fixing, 46 Antitrust L.J. 448, 1977, hlm. 449.

24

Wayne R. Lafave, loc. cit.

25

World Bank Group’s Market and Competition Policy Team, Leniency to Combat Hard Core Cartels
Policy Guidance to Strengthen the Indonesian Competition Framework, 2 March 2018, hlm. 2.

26

Di Amerika Serikat, subjek penerima leniency adalah korporasi dan individu. Korporasi berhak
menerima leniency dengan catatan merupakan pelaku kartel pertama yang mengajukan
permohonan leniency. Corporate Leniency Policy juga memberi kemungkinan bagi direksi,
staf, dan karyawan korporasi untuk menerima leniency, dengan syarat yang bersangkutan
mengakui keterlibatan mereka dalam kartel, sebagai satu kesatuan dengan pengakuan
korporasi (corporate confession). http://www.iftc.go.ip/en/legislation guidelines/ama /pdf/
policy on criminalaccusation .pdf, diunduh 21 April 2012. Leniency Policy for Individuals,
berlaku kepada semua individu yang melaporkan praktik kartel atas dasar inisiatifnya sendiri.
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maupun keseluruhan, yang melaporkan atau bersedia bekerja sama dengan
otoritas persaingan usaha atau memberikan kesaksian adanya praktik
kartel.27
Pengaturan leniency di Amerika Serikat dimuat dalam Corporate
Leniency Policy dan Leniency Policy for Individuals yang walaupun
bukan merupakan suatu legislasi khusus namun sepenuhnya diakui
oleh pengadilan dan badan legislatif melalui Antitrust Criminal Penalty
Enhancement and Reform Act 2004. Penegakan hukum persaingan menjadi
tanggung jawab dan kewenangan Department of Justice - Antitrust Division
(DOJ-AD) yang bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum dalam
perkara kartel. Corporate Leniency Policy sering disebut dengan Corporate
Amnesty atau Corporate Immunity Policy, untuk pertama kali diperkenalkan
pada 1978, meskipun tidak membawa hasil signifikan sampai dilakukannya
beberapa perubahan penting pada 1993.28
Leniency program diperkenalkan di Jepang berdasarkan amandemen.
Antimonopoly Law 2005 (Article. 7-2 paragraph 10 - paragraph 17) yang
secara efektif berlaku 4 Januari 2006.29 Perubahan selanjutnya pada 2009
yang memungkinkan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam
satu kelompok untuk mengajukan aplikasi leniency secara bersama (joint
application) sebagai satu entitas;30 dan meningkatkan jumlah perusahaan
yang dapat mengajukan permohonan leniency, yang sebelumnya maksimal
tiga menjadi lima perusahaan.31
Di Jepang, entrepeneur (“a person who operates a commercial, industrial, financial or any other
business.” Japan, Antimonopoly Law, Article. 2, paragraph 1) merupakan pihak yang berhak
untuk menerima leniency. United States Department of Justice, Leniency Policy for Individuals,
op.cit., paragraph B.
27

Sepintas konsep ini memiliki kemiripan dengan konsep justice colaborator dalam hukum
pidana.

28

Beberapa perubahan itu meliputi: amnesti yang sebelumnya bersifat diskresioner, berubah
otomatis dalam hal DOJ-AD belum memulai investigasinya; bila investigasi telah dimulai,
amnesti dapat tetap diberikan berdasarkan kondisi tertentu; walaupun hanya pelaku kartel
pelapor pertama yang otomatis berhak menerima amnesti, tetapi terbuka kemungkinan
bagi pelapor berikutnya untuk menerima pengurangan sanksi pidana denda melalui plea
agreement, yang besarnya pengurangan didasarkan kepada tahap urutan pengakuan. Diatur
pula pengecualian, yaitu amnesti tidak akan diberikan kepada pihak yang memaksa (coercer)
pelaku usaha lain masuk ke dalam kartel atau kepada pihak pemimpin kartel (cartel ringleaders).

29

Shegeyoshi Ezaki dan Vassili Moussis, ‘Leniency for Japan”, Global Competition Review,
hlm. 34, http://www.gibsondunn.com/fstore/documents/pubs/01.2006 Global Comp Rev
Leniency Japan Moussis.pdf, diunduh 13 April 2012.

30

Andy Matthews dan Paul Schoff, “The Asia Pacific Antitrust Review 2011”, http://www.
globalcompetitionreview.com/reviews/33/sections/117/chapters/1208/cartels- overview/,
diunduh 14 April 2012.

31

Japan, Antimonopoly Law, Article. 7-2, paragraph 10 items i. Antimonopoly Law mengatur
substansi dan besarnya keringanan denda yang diberikan. Prosedur pelaporan dan
penyampaian permohonan leniency diatur dalam Rules on Reporting and Submission of
Materials Regarding Immunity from or Reduction of Surcharges (JFTC Rule No. 7 of 2005
atau Leniency Guidelines). Leniency Guidelines membedakan cara mengajukan permohonan
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Leniency program telah diadopsi oleh berbagai yurisdiksi di dunia,
namun memiliki karakteristik berbeda, yang tidak dapat dipisahkan dari
kebijakan persaingan masing-masing negara. Keberhasilan penerapan
leniency program, sejatinya memiliki beberapa keunggulan yang
menekankan kepada prediktabilitas, transparansi, dan proses penerapan
yang berjalan secara konsisten. Sebaliknya leniency program tidak akan
berhasil dan berjalan efektif, bila:32
1. tanpa didukung pengenaan sanksi yang sangat berat (severe
sanctions) atas pelanggaran hukum persaingan usaha,
2. kinerja otoritas persaingan usaha dalam menangani kasus-kasus
kartel (fear of detection) tidak memiliki track record yang baik, dan
3. leniency program dilaksanakan dengan tidak transparan, jelas,
dan memiliki kepastian hukum.
Otoritas persaingan usaha dalam menerapkan leniency program
setidaknya memiliki tiga tujuan utama yang hendak dicapai, yaitu:33
1. mendorong pelaku kartel untuk melaporkan pelanggarannya
kepada otoritas persaingan;
2. dalam jangka panjang leniency program diharapkan dapat
memberikan efek deteren yang menghalangi terbentuknya
kartel;34
3. memperoleh lebih banyak informasi (bukti-bukti) mengenai
keberadaan kartel dan karenanya dapat mengurangi biaya
penegakan hukum persaingan usaha.
Dikaitkan dengan tujuan leniency program sebagai pencegah
terbentuknya kartel, terdapat satu aspek fundamental yang harus
diperhatikan, yaitu menjadikan kepentingan anggota kartel bersangkutan
bertentangan dengan kepentingan kartel itu sendiri. Hal ini berarti leniency
program harus memaksimalkan pemberian insentif bagi pelaku kartel

yaitu yang dilakukan sebelum atau sesudah dimulainya investigasi oleh JFTC. JFTC juga
mengeluarkan kebijakan tambahan berupa Policy on Criminal Accusation and Compulsory
Investigation of Criminal Cases Regarding Antimonopoly Violations (Criminal Accusation
Policy) tanggal 7 Oktober 2005, yang mengatur pemberian leniency dikaitkan dengan perkara
penuntutan pidana. Criminal Acussation Policy memberikan kemungkinan bagi pemohon
leniency untuk terbebas dari sanksi pidana kartel dengan jalan tidak dilakukannya klaim
tuduhan pidana kartel yang merupakan kewenangan eksklusif JFTC kepada Penuntut
Umum.
32

Ibid., hlm. 12.

33

Ibid., hlm. 12.

34

Leniency program dapat mendeteksi kartel, meningkatnya kepatuhan hukum persaingan,
dan diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat melalui meningkatnya
persaingan yang akan menghasilkan produk yang baik dan harga yang lebih kompetitif.
World Bank Group’s Market and Competition Policy Team, op. cit., hlm. 5-6.
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pelapor.35 Melalui pemberian insentif yang tinggi dalam leniency program,
diharapkan mampu menghapus kepercayaan yang telah terbentuk di
antara pelaku kartel, karena kepercayaan sering kali merupakan elemen
utama dari setiap konspirasi.36
Untuk itu setiap jenis leniency program seharusnya memuat persyaratan
penting bagi pelaku kartel pelapor, yaitu:37
1. harus menyediakan bukti-bukti yang cukup tentang pelanggaran
yang dilakukan oleh pelaku kartel lainnya kepada otoritas
persaingan usaha;
2. bertindak sebagai saksi dan menerima keringanan hukuman
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat berupa pengurangan
denda, pengurangan masa tahanan, termasuk juga insentif
(reward);
3. mendapatkan perlindungan terhadap hukuman atau tindakan
pembalasan yang mungkin dijatuhkan oleh pelaku kartel lainnya.
D.

Contoh Kasus Penggunaan Circumstantial Evidence dalam Pembuktian
Kartel di Indonesia

Penggunaan beberapa jenis circumstantial evidence dalam Putusan
KPPU dapat dilihat dalam kasus-kasus berikut ini:
1.		 Perkara No. 24/KPPU-I/2009 dalam kasus minyak goreng (curah dan
kemasan) terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 4 (oligopoli), 5
(penetapan harga) dan 11 (kartel) yang melibatkan 21 Terlapor.
Kasus ini menjadi perhatian saat pertengahan tahun 2008 harga
CPO internasional turun hingga 30%, namun tidak diikuti dengan
penurunan harga minyak goreng nasional. Harga minyak di pasaran
masih tinggi atau tidak sesuai dengan penurunan harga CPO sebagai
bahan baku utama dari minyak goreng. Pembentukan harga minyak
goreng didominasi harga CPO, sekitar 50-80% dari biaya produksi.
Pemeriksaan dilakukan kepada semua terlapor terkait dugaan
price paralellism. Bukti ekonomi yang diperiksa adalah pergerakan
harga pembelian CPO (bahan baku), harga minyak goreng (curah dan
35

Sjoerd Arlman, “Crime But no Punishment: An Empirical Study of the EU’s 1996 Leniency
Notice and Cartel Fines in Article 81 Proceedings” Master Thesis Universiteit van Amsterdam,
Amsterdam, 2005, hlm. 14-15. http://www.arlman.demon.nl/sioerd/leniency.pdf. diunduh
1 April 2012.

36

Giancarlo Spagnolo, “Leniency And Whistleblowers In Antitrust”, Discussion Paper Series
No. 5794, Centre for Economic Policy Research, Agustus 2006, http://ideas.repec.org/ p/cpr/
ceprdp /5794.html. diunduh 1 April 2012.

37

OECD “Leniency for Subsequent Applicants” Policy Rountables, October 2012, hlm. 7 dan 173.
Untuk dapat menerima leniency, baik DOJ-AD maupun JFTC telah mengatur persyaratan
yang harus dipenuhi pemohon yang disesuaikan dengan jenis leniency dan subjek penerima
leniency.
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kemasan), dan volume penjualan minyak goreng (curah dan kemasan).
Selain itu digunakan bukti komunikasi dengan mengungkapkan fakta
adanya pertemuan dan/atau komunikasi antar-pesaing meskipun
tidak terdapat substansi dari pertemuan dan/atau komunikasi.
Majelis Komisi mempertimbangkan circumstantial evidence berupa:
a. Bukti Komunikasi (communication evidence), yaitu terdapat fakta
adanya pertemuan dan/atau komunikasi antar-pesaing meskipun
tidak terdapat substansi dari pertemuan dan/atau komunikasi itu.
Dalam perkara ini, pertemuan dan/atau komunikasi baik secara
langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh para Terlapor
pada 29 Februari 2008, dan 9 Februari 2009. Bahkan dalam
dalam pertemuan dan/atau komunikasi itu dibahas antara lain
mengenai harga, kapasitas produksi, dan struktur biaya produksi.
b. Bukti ekonomi (economic evidence), yang terkait dengan struktur
dan perilaku. Dalam perkara ini, industri minyak goreng baik
curah dan kemasan memiliki struktur pasar yang terkonsentrasi
pada beberapa pelaku usaha (oligopoli). Adapun bukti ekonomi
yang berupa perilaku tercermin dari adanya price parallelism.
Facilitating practices yang dilakukan melalui price signaling dalam
kegiatan promosi dalam waktu yang tidak bersamaan serta
pertemuan atau komunikasi antar-pesaing melalui asosiasi.
Dalam menentukan ada atau tidaknya price parallelism dalam
suatu industri dapat dilakukan dengan metode uji statistik yaitu Uji
Homogenity of Varians. Uji statistik dilakukan untuk membandingkan
varians dari harga minyak goreng masing-masing perusahaan,
sehingga dapat mengetahui kesamaan pola pergerakan harga antarperusahaan. Apabila perubahan harga dari setiap pelaku usaha
memiliki probabilitas di bawah 5%, maka Ho ditolak dan tidak ada price
parallelism, namun sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari
5%, maka perubahan variasi harga antar-perusahaan sama atau ada
price parallelism. Berdasarkan uji nilai probabilitas itu, Majelis Komisi
berpendapat bahwa terdapat fakta adanya price parallelism pada
pasar minyak goreng curah maupun kemasan (bermerek) karena nilai
probabilitas lebih besar dari 5%.
Majelis Komisi menyatakan 18 Terlapor melanggar Pasal 5 untuk
pasar minyak goreng curah, 9 Terlapor melanggar Pasal 5 untuk pasar
minyak goreng kemasan, dan 1 Terlapor tidak terbukti melanggar
Pasal 5 untuk pasar minyak goreng curah. Selain itu, 9 Terlapor terbukti
secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 untuk pasar minyak
goreng kemasan (bermerek), dan 19 Terlapor tidak terbukti melanggar
Pasal 11 untuk pasar minyak goreng curah.
Keberatan 20 Terlapor dikabulkan oleh Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, dan menyatakan putusan KPPU dibatalkan. Majelis
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Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangan pelanggaran adanya
penetapan harga minyak goreng curah menyatakan bahwa faktafakta yang terdapat dalam bukti komunikasi tidak mendukung
kesimpulan Termohon mengenai adanya perjanjian tidak tertulis
antar-para Terlapor. Pertimbangan itu berlaku mutatis mutandis
dalam pertimbangan mengenai adanya pelanggaran perjanjian antar
pelaku usaha minyak goreng kemasan.
Selanjutnya pertimbangan mengenai bukti komunikasi yang
didapatkan oleh Termohon ternyata tidak cukup kuat untuk
membuktikan adanya perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis
antara para Terlapor, dan dapat disimpulkan bahwa parallel pricing yang
didasarkan pada test homogenity of varians atas minyak goreng curah
tersebut tidak dapat dipastikan terjadi karena adanya perjanjian baik
tertulis maupun tidak tertulis (dalam hukum pidana disebut sebagai
persekongkolan atau permufakatan jahat) antara para Terlapor.
Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, sehingga
Pemohon Kasasi dalam Putusan No. 24/KPPU-I/2009 tanggal 4 Mei
2010, yang menyatakan para Termohon Kasasi telah melanggar Pasal
4, 5, dan 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan menerapkan
sistim indirect envidence yang tidak dikenal dalam hukum pembuktian
persaingan usaha yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 5
Tahun 1999.38 Penerapan sistem pembuktian indirect envidence tidak
sama dengan alat bukti petunjuk, karena petunjuk harus diperoleh dari
keterangan saksi, surat maupun keterangan pelaku usaha/terlapor,
sedangankan indirect envidence didapat dari dugaan, penafsiran atau
interpretasi, logika dan asumsi. Lagi pula alasan-alasan tersebut
mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan
tentang suatu kenyataan. Hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam
pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat
kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum
adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam
memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang38

Lihat pula Perkara No. 25/KPPU-I/2009 dalam kasus Fuel Surcharge terkait dugaan
pelanggaran Pasal 5 dan 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang melibatkan 13 Terlapor.
Putusan KPPU dibatalkan oleh Putusan No. 02/KPPU/2010/PN.Jkt.Pst, dan Putusan
Mahkamah Agung No. 613K/PDT.SUS/2011.
Perkara No. 17/KPPU-I/2010 dalam kasus Obat/Farmasi terkait dugaan pelanggaran
Pasal 5, 11, 16, 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang melibatkan
6 Terlapor. Putusan KPPU ini dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No.05/KPPU/2010/PN.Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/PDT.SUS/2012.
Pemaknaan bukti tidak langsung dalam perkara ini adalah tidak sama dengan alat bukti
dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan tidak dikenal dalam undang-undang
di Indonesia. Bukti tidak langsung tidak sama dengan alat bukti petunjuk sebagaimana
diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, mengingat perkara persaingan usaha menganut
prinsip- prinsip hukum pidana
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undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan
yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau
melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. Melalui Putusan
No. 582 K/PDT.SUS/2011, Mahkamah Agung menolak kasasi yang
diajukan oleh KPPU.
2.

Perkara No. 05/KPPU-I/2013 dalam kasus bawang putih terkait dugaan pelanggaran Pasal 11 (kartel), 19 huruf c (penguasaan pasar),
dan 24 (persekongkolan menghambat produksi dan atau pemasaran
produk) yang melibatkan 23 Terlapor.39
Pergerakan harga bawang putih yang terbentuk pada Januari
2013 – Maret 2013 ditentukan oleh pelaku usaha mengalami trend
kenaikan yang sangat signifikan. Kenaikan harga itu didorong oleh
keterlambatan pemerintah (Kementerian Pertanian) yang terlambat
menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) untuk
periode 2013. Pelaku usaha memanfaatkan keterlambatan itu untuk
mengatur pasokan melalui pengaturan oleh perusahaan-perusahaan
terkait dan menaikkan harga.
Terlapor 1 hingga 19 mempunyai kesamaan produk yang
dimiliki berdasarkan RIPH yaitu bawang putih. Terdapat perusahaanperusahaan terkait bekerja sama untuk melakukan koordinasi, dan
ada yang terafiliasi. Kerjasama perusahaan yang terkait itu dilakukan
untuk mengurus SPI dan melakukan pengaturan pemasukan bawang
putih, baik direalisasikan maupun tidak, merupakan tindakan
yang didasarkan hanya untuk kepentingan bisnis belaka tanpa
mengindahkan kewajiban merealisasikan kuota yang telah ditetapkan
sesuai dengan volume dan jangka waktu tertentu. Perilaku para
Terlapor yang terkait pengurusan SPI, mengatur pemasukan, dan
menaikkan harga bawang putih merupakan bentuk perjanjian dengan
pelaku usaha pesaingnya untuk mempengaruhi harga dengan
mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa.
Terdapat beberapa kesamaan pihak yang menyerahkan dokumen
pengajuan dan perpanjangan SPI bawang putih di Kementerian
Perdagangan RI. KPPU menyatakan 19 Terlapor tidak terbukti
melanggar Pasal 11, namun 19 Terlapor itu terbukti melanggar Pasal
19 huruf c, dan 24 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
Para terlapor tersebut mengajukan keberatan dan dikabulkan,
namun Putusan MA No. 1495 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 membatalkan

39

Lihat Perkara No. 04/KPPU-I/2016 dalam Kartel Skuter Matik terkait dugaan pelanggaran
Pasal 5 ayat (1) yang melibatkan 2 Terlapor. Putusan ini dikuatkan oleh Putusan No. 163/Pdt.G/
KPPU/2017/PN Jkt.Utr. dan Putusan Mahkamah Agung No. 217 K/Pdt.Sus- KPPU/2019.
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Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 2/Pdt.Sus-KPPU/2015/
PN Jkt.Utr., tanggal 12 November 2015 yang membatalkan Putusan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 05/KPPUI/2013 tanggal 20
Maret 2014. Mahkamah Agung menyatakan Judex Facti Pengadilan
Negeri Jakarta Utara dalam putusannya yang menyatakan Putusan
KPPU adalah salah, terutama soal pertimbangan bukti tak langsung
(indirect evidence). Hakim menjelaskan bukti tak langsung, dalam
kasus persekongkolan (conspiracy) justru dinilai sangat penting. Tak
seperti penilaian Pengadilan Negeri Jakarta Utara. “Bahwa di dalam
persekongkolan (conspiracy), bukti tidak langsung (indirect evidence)
menjadi sangat penting, karena pelaku usaha dengan pelaku usaha
lain dan pihak lain akan melakukan perjanjian diam- diam (silent
agreement), yang diikuti oleh concerted action atau perilaku yang
saling menyesuaikan, misalnya penggunaan dan pemanfaatan
orang- orang tertentu yang sama.” Concerted action atau perilaku
yang saling menyesuaikan, dapat dilakukan dengan banyak pihak
termasuk dengan institusi pemerintah berupa tindakan kolusi. Alhasil,
pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Perdagangan
Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Menteri Perdagangan
termasuk ke dalam pengertian “pihak lain” sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 Undang- Undang No. 5 Tahun 1999.40
E.

Contoh Penggunaan Circumstantial Evidence dalam Pembuktian
Kartel di Negara Lain

Hampir menjadi kesepakatan yang universal bahwa dari dua jenis
circumstantial evidence (komunikasi dan ekonomi), maka bukti komunikasi
dianggap lebih penting dalam suatu perjanjian. Berdasarkan kasus kartel
yang dituntut di negara-negara OECD menunjukkan bahwa dalam hampir
semua kasus yang berhasil diselesaikan terdapat bukti komunikasi.41
Kasus “Baby Milk Cartel” merupakan contoh penerapan beberapa
jenis alat bukti. Pada Oktober 2005, the Italian Competition Authority
mengumumkan telah memberikan denda kepada tujuh penjual susu bayi,
tiga di antaranya badan hukum, total denda € 9.743.000, karena terlibat
kartel yang melanggar Article 81 of the EC Treaty. Pemerintah Italia mencatat
selama periode 2000-2004 perusahaan-perusahaan itu terlibat dalam
penentuan harga paralel atas produknya, dan menjual dengan harga yang
40

Putusan Mahkamah Agung No. 906 K/Pdt.Sus/2010, menegaskan persekongkolan tender
dianggap terjadi jika ditemukan beberapa petunjuk atau bukti tidak langsung (indirect
evidence) yang bersesuaian dengan beberapa peristiwa lainnya. Indirect evidence adalah
bukti yang tidak dapat menjelaskan secara spesifik dan jelas materi kesepakatan antarpelaku usaha, baik bukti-bukti ekonomis maupun bukti komunikasi atau pertemuan. Untuk
menggunakan circumstantial evidence itu, harus terdapat kesesuaian fakta secara utuh, yang
ditemukan selama proses pemeriksaan perkara.

41

OECD, “Prosecuting Cartel…,” op. cit., hlm. 10 dan 88.
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lebih tinggi - antara 150% hingga 300% - dibandingkan harga di negaranegara Eropa lainnya.
Otoritas persaingan mengembangkan bukti langsung maupun tidak
langsung, yang mendukung temuan concerted action. Bukti langsung
termasuk keikutsertaan dalam pertemuan khusus di markas Asosiasi
produsen, yang dilakukan setelah Menteri Kesehatan meminta penurunan
harga. Pertemuan itu dilakukan dengan menggelar diskusi terbuka
di antara para produsen untuk menanggapi permintaan Menteri, dan
mencapai kesepakatan untuk tidak menurunkan harga lebih dari 10%.
Circumstantial evidence nampak ketika responden menetapkan harga
jual kembali yang direkomendasikan untuk apotek, yang merupakan
outlet ritel utama untuk produk mereka. Karakteristik khusus pasar
memungkinkan penjual untuk menghitung harga grosir saingan mereka
dengan merujuk pada harga jual kembali yang direkomendasikan.
Otoritas persaingan mencatat, sejak memulai kasusnya pada 2004,
harga susu bayi telah turun 25% dan ada perkembangan pro-kompetitif
lainnya di pasar, termasuk lebih banyak informasi iklan dan konsumen,
pengenalan produk baru dan kehadiran yang lebih besar produk responden
dalam rantai supermarket.
Dalam kasus “Baby Milk Cartel” digunakan beberapa jenis circumstantial
evidence oleh Otoritas Persaingan. Bukti langsung ditunjukkan dengan fakta
produsen menyetujui pengurangan harga maksimum. Bukti komunikasi
dibuktikan dengan fakta produsen telah bertemu di asosiasi perdagangan
dan membahas harga, meskipun dengan pengecualian penurunan harga
maksimum, tidak ada bukti langsung bahwa mereka telah mencapai
kesepakatan. Bukti perilaku berupa penetapan harga paralel; penurunan
harga yang tajam dan meningkatnya persaingan setelah investigasi yang
menunjukkan bahwa harga tinggi sebelumnya bukanlah hasil dari perilaku
kompetitif. Perilaku seluruh industri digambarkan oleh harga yang jauh
lebih tinggi daripada negara- negara Eropa lainnya. Bukti struktur pasar
meliputi industri susu yang sangat terkonsentrasi dibandingkan dengan
hanya tiga pemasok independen, dan mereka menjual produk yang relatif
homogen; serta harga jual kembali yang disarankan untuk apotek dengan
transparansi harga yang signifikan; penjualan terjadi terutama melalui
apotek, menghilangkan outlet seperti toko kelontong yang kemungkinan
akan menggunakan harga diskon.
F.

Tantangan Penggunaan Circumstantial Evidence dalam Pembuktian
Kartel di Indonesia

Inti dalam proses penanganan perkara terletak pada sistem
pembuktiannya. Pembuktian mempunyai peran penting untuk
memutuskan apakah pelaku usaha melakukan pelanggaran atau tidak.42
Hukum persaingan usaha memiliki keunikan dalam hal pembuktian,
42

I Made Sarjana, op. cit., hlm. 135.
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mengingat di dalamnya terdapat dimensi hukum pidana dan perdata
(publik-privat). Di satu sisi, hukum acara persaingan usaha mengadopsi
hukum acara perdata.43 Ini dapat dilihat dari proses pemeriksaan yang
cenderung bersifat keperdataan, misalnya Majelis Komisi sudah dapat
menjatuhkan vonis terhadap terlapor cukup dengan pengakuan terlapor
atas laporan dari pelapor atau bahkan perkara inisiatif KPPU.44 Selain itu,
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur perjanjian yang dilarang.45
Perjanjian ini adalah domain hukum perdata.46 Pada sisi lain, kebenaran
yang dicari dalam hukum acara persaingan usaha adalah kebenaran
materiil sebagaimana dianut dalam hukum acara pidana,47 dan adanya
sanksi pidana terhadap perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan yang
dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.48
Circumstantial evidence termasuk sebagai suatu alat bukti di mana
antara fakta yang terjadi dan alat bukti tersebut hanya dapat dilihat
hubungannya setelah ditarik kesimpulan-kesimpulan tertentu.49 Untuk
circumstantial evidence ini sudah umum digunakan di dalam perkara
pidana, sehingga pembuktian model ini sering mengacu kepada Pasal 188
ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.50 Pemahaman
demikian seharusnya tidak dibawa dan dikembangkan dalam ranah
penegakan hukum persaingan usaha. Meski karakteristik hukum publik
dapat ditemukan dalam hukum persaingan usaha, namun hukum
persaingan usaha merupakan hukum perdata khusus dengan hukum acara
yang diatur secara khusus. Kualifikasi perbuatan hukum yang diawasi
dan bila ada indikasi pelanggaran diperiksa, adalah interaksi pelaku
usaha di pasar, sehingga pemahaman konsep dasar ekonomi yang dapat
menjelaskan rasionalitas munculnya perilaku-perilaku pelaku usaha di
pasar,51 seharusnya menjadi hal mendasar yang perlu dipahami oleh
akademisi maupun praktisi hukum persaingan usaha.
43

Hukum acara perdata dikodifikasikan dalam Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR atau
Reglemen Indonesia yang diperbarui), Stb 1848 – 16, Stb. 1941 – 44 dan Recthsreglement
Buitengewesten (RBg atau Reglemen daerah seberang), Stb. 1927 – 227.

44

I Made Sarjana, op. cit., hlm 146.

45

Pengertian perjanjian tercantum dalam Pasal 1 angka 7, dan Pasal 4 – 16 Undang- Undang
No. 5 Tahun 1999 mengatur perjanjian yang dilarang.

46

Hukum Perdata Indonesia diatur dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata), Stb. 1847 – 23.

47

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

48

Pidana pokok diatur dalam Pasal 48, dan pidana tambahan diatur dalam Pasal 49 UndangUndang No. 5 Tahun 1999.

49

I Made Sarjana, op.cit., hlm. 150.

50

Pasal ini menentukan “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu
sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

51

Andi Fahmi, et. al., Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks, Jakarta, KPPU, 2009,
hlm. 40.
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Bagi KPPU dengan telah diterbitkannya Peraturan KPPU No. 1 Tahun
2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi tantangan tersendiri. Secara khusus
PerKPPU No. 1 Tahun 2019 telah memberikan arti, dan jenis alat bukti
petunjuk yang digunakan dalam penanganan perkara praktik monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat. Pasal 57 menyatakan:
a)

Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun
dengan perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang dan/atau
penyalahgunaan posisi dominan menurut ketentuan Undang-Undang,
menandakan bahwa telah terjadi suatu perjanjian dan/atau kegiatan
yang dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan dan siapa
pelakunya.

b)

Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bukti
ekonomi dan/atau bukti komunikasi yang oleh Majelis Komisi diyakini
kebenarannya.
Bukti ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
penggunaan dalil-dalil ilmu ekonomi yang ditunjang oleh metode
analisis data kuantitatif dan/atau kualitatif serta hasil analisis
Ahli, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat dugaan praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
Bukti komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
pemanfaatan data dan/atau dokumen yang menunjukkan adanya
tukar menukar informasi antar-pihak yang diduga melakukan praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

c)

d)

Tantangan KPPU dalam menerapkan peraturan yang diterbitkannya
itu adalah penggunaan circumstantial evidence dalam pembuktian kartel
setidaknya harus sesuai dengan Pasal 57 ayat (3): “…untuk memperkuat
dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan
ayat (4): “…diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan
usaha tidak sehat.” Artinya meskipun terdapat jenis kartel yang dalam
penormaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pendekatannya adalah
per se illegal,52 namun penggunaan circumstantial evidence dalam praktik
harus menggunakan pendekatan rule of reason.53 Sebenarnya ini bukan
hal baru, mengingat sebelum diterbitkannya PerKPPU No. 1 Tahun 2019
dapat ditemukan meskipun Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
menggunakan pendekatan per se illegal, namun ketika tidak ditemukan
bukti langsung, KPPU membuktikan dampak atas pelanggaran yang
dilakukan oleh pelaku usaha.54
52

Penetapan harga (Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999)

53

Oligopoli (Pasal 4), pembagian wilayah (Pasal 9), pemboikotan (Pasal 10), trust (Pasal 12), dan
persekongkolan (Pasal 22-24)

54

Dalam kasus penetapan harga (Pasal 5), KPPU menggunakan pendekatan rule of reason
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G.

Saran bagi KPPU untuk Penggunaan Circumstantial Evidence

Saran yang dapat diberikan kepada KPPU dalam menggunakan
circumstantial evidence sebagai salah satu alat bukti adalah:
1. KPPU seyogiyanya mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam
penggunaan circumstantial evidence, baik bukti ekonomi dan atau
komunikasi.
2. KPPU seyogyanya melakukan penilaian dan memberikan
pertimbangan mendalam dan komprehensif terhadap perjanjian
dalam putusan- putusannya, dengan menggali doktrin atau hukum
tidak tertulis lainnya.
3. KPPU hendaknya menyusun dan menganalisis semua perkara
yang pernah diperiksa dan diputus, khususnya berkaitan dengan
penggunaan circumstantial evidence. Analisis antara lain dilakukan
terhadap bagaimana penggunaan jenis-jenis bukti ekonomi dan
komunikasi, bagaimana perilaku usaha dalam menjalankan kegiatan
usaha, apa saja keberatan pelaku usaha terhadap penggunaan
circumstantial evidence oleh KPPU, serta pertimbangan pengadilan
atau Mahkamah Agung ketika membatalkan perkara yang
menggunakan circumstantial evidence.
4. KPPU hendaknya konsisten dalam menggunakan circumstantial
evidence setidaknya untuk kasus yang “mirip” kecuali telah ada
perkembangan doktrin terkait jenis circumstantial evidence.
5. Peraturan KPPU atau Pedoman yang berkaitan dengan kartel perlu
dievaluasi secara berkala dan direvisi sesuai dengan perkembangan
dalam teori maupun praktik.
6. KPPU mulai membangun system dan nantinya memiliki big data
terutama terkait dengan prioritas program pada periode yang
berjalan, terkhusus yang berkaitan dengan kartel.
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3.5
Analisis terhadap
Penerapan Indirect
Evidence dalam Perkara
Kartel
Asep Ridwan, S.H., M.H.1

I.

Sistem Pembuktian dalam Perkara Persaingan Usaha

Hukum pembuktian merupakan salah satu elemen penting dalam
penegakan hukum termasuk hukum persaingan usaha. Bagus atau
tidaknya sistem hukum pembuktian dapat mempengaruhi kualitas
putusan lembaga penegakan hukum. Hal ini tidak jauh berbeda dengan
pentingnya kedudukan hukum formal di samping hukum materiil. Hukum
materiil hanya dapat ditegakkan dengan baik dan tepat apabila didukung
oleh hukum formal yang baik atau memenuhi prinsip-prinsip due process
of law.
Sistem pembuktian yang dikehendaki dalam penanganan perkara
persaingan usaha adalah untuk mencari kebenaran materiilmateriil, yaitu
suatu kebenaran yang didasarkan atas alat bukti yang cukup (setidaknya
didukung oleh 2 alat bukti yang sah) serta didasarkan atas keyakinan
pihak yang mengambil putusan. Hal ini berbeda dengan perkara perdata
yang lebih menghendaki atau mencukupkan pada kebenaran formal,
dalam arti cukup didasarkan atas alat-alat bukti yang ada tanpa harus
disertai adanya keyakinan hakim atau majelis pemutus perkara.
Pencarian kebenaran materiil ini tercermin dalam Peraturan KPPU
No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan Perkara Persaingan
Usaha di KPPU (Perkom 1/2019), antara lain diatur dalam Pasal 1 angka
13 jo. Pasal 37 ayat (3) Perkom 1/2019 yang mensyaratkan putusan KPPU
harus didukung oleh minimal 2 alat bukti yang sah disertai keyakinan
Majelis Komisi. Pemenuhan minimal 2 alat bukti serta keyakinan
Majelis ini tentunya bersifat kumulatif, artinya munculnya keyakinan
tersebut terlebih dahulu harus didukung oleh minimal 2 alat bukti yang
sah. Adanya minimal 2 alat bukti itu pun tidak hanya dihitung secara
kuantitatif, melainkan harus dilihat kualitas atau nilai pembuktian serta
relevansinya. Artinya, sekalipun terdapat banyak alat bukti akan tetapi
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bukti-bukti tersebut tidak relevan atau tidak punya nilai pembuktian,
maka pemenuhan minimal 2 alat bukti tersebut dapat dipertanyakan.
Terdapat potensi adanya kesewenang-wenangan apabila dalam memutus
perkara hanya didasarkan atas keyakinan semata atau dengan hanya
didukung oleh alat-alat bukti yang sebenarnya kurang kredibel. Karakter
pencarian kebenaran materiil dalam hukum persaingan usaha tersebut
pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pencarian kebenaran materiil
dalam hukum acara pidana. Sekalipun KPPU lebih bersifat administrative
judges, akan tetapi tidak menghilangkan pentingnya pencarian kebenaran
materiil dalam memeriksa dan memutus perkara.
Kartel dapat diartikan sebagai perjanjian antara satu pelaku usaha
dan pelaku usaha pesaing lainnya yang bertujuan untuk menghilangkan
persaingan di antara mereka dan memperoleh keuntungan yang tidak
wajar. Perdebatan yang sering muncul saat ini dalam perkara kartel adalah
proses pembuktiannya. Pada umumnya, dugaan adanya kartel memang
jarang didukung oleh adanya bukti langsung (direct evidence) karena kartel
sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa meninggalkan
jejak. Oleh karena itu, bukti tidak langsung (indirect evidence) sangat
menarik untuk dibicarakan apakah dapat atau tepat digunakan dalam
perkara kartel. Dalam konteks ini, bukti tidak langsung didefinisikan
sebagai bukti yang tidak dapat menjelaskan secara terang dan spesifik
mengenai materi kesepakatan antara para pelaku usaha atau bukti
adanya perilaku kartel. Definisi kartel yang saya maksud di sini sangat
luas, bukan hanya kartel yang dimaksud dalam Pasal 11 UU No. 5/1999,
melainkan bentuk-bentuk kartel lainnya seperti penepatan harga (Pasal 5),
pembagian wilayah (Pasal 9), termasuk bid-riging.
Indirect evidence implies something occurred but doesn’t directly prove
it; proof of one or more facts from which one can find another fact; proof
of a chain of facts and circumstances indicating that the person is either
guilty or not guilty.2
Di Indonesia sampai saat ini masih terdapat perdebatan apakah
competition authority dapat (hanya) menggunakan indirect evidence atau
tidak dalam pembuktian kartel. Adanya perdebatan ini dapat dipahami
karena dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 tidak ada jenis alat bukti
yang secara khusus disebut indirect evidence dalam ketentuan tersebut.
Sedangkan di sisi lain, keberadaan indirect evidence di beberapa negara
diterapkan.
Namun demikian, pada dasarnya perdebatan mengenai penerapan
indirect evidence tidak hanya di Indonesia, akan tetapi juga terjadi di
negara lain. Ada beberapa pihak yang menyetujui penggunaan indirect
evidence (seperti negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Korea Selatan,
2

Lectric Law Library, “Circumstantial Evidence” http://www.lectlaw.com/def/c342.htm,
diunduh 10 Agustus 2020.
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dan Jepang), namun banyak juga yang tidak menyetujui penggunaan
bukti tersebut utamanya apabila dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti
dalam perkara kartel. Pendekatan setiap negara dalam menggunakan
indirect evidence bisa berbeda-beda, tergantung kedudukan alat bukti
tersebut sesuai sistem dan tatanan hukumnya masing-masing. Umumnya
indirect evidence belum cukup untuk dijadikan satu-satunya alat bukti
dalam kartel.
II.

Penerapan Indirect Evidence di Beberapa Negara

Pada umumnya setiap negara memiliki pendekatan berbeda-beda
dalam mengunakan indirect evidence. Sebagai contoh, berikut adalah
penggunaan indirect evidence di beberapa negara:
1.

Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki sejarah panjang dalam penuntutan kartel
sebagai kejahatan. Ada beberapa kasus kriminal awal di bawah Sherman
Act yang didasarkan atas indirect evidence. Namun, dalam beberapa tahun
terakhir, semua hukuman pidana berdasarkan Sherman Act didasarkan
pada bukti langsung (direct evidence).3 Adapun direct evidence yang
paling sering ditemukan adalah kesaksian dari peserta kartel, yang
menjadi pemohon program leniensi, saksi, atau bekas peserta kartel yang
mengundurkan diri dari perjanjian. Selain itu, direct evidence juga bisa
berupa video atau kaset audio atau dokumen yang merupakan direct
evidence dari perjanjian terlarang tersebut.
Sejak pertengahan 1990-an, program leniensi telah menjadi metode
terpenting dalam pembuktian kartel, dan sebagian besar kasus kartel
di Amerika Serikat merupakan hasil dari penerapan program leniensi
ini. Delegasi Amerika Serikat dalam forum OECD menyampaikan bahwa
penggunaan banyak indirect evidence dapat menyebabkan kesalahan.
Oleh karena itu, Amerika Serikat pada akhirnya lebih banyak menggunakan
direct evidence dalam pembuktian kartel melalui pengembangan program
leniensi yang efektif.4
2.

Uni Eropa

Untuk memenuhi beban pembuktikan pelanggaran kartel, European
Commission (EC) dapat menggunakan bukti langsung dan bukti tidak
langsung. Dalam penerapannya terkadang sulit untuk membuat perbedaan
antara kedua alat bukti ini dan sampai sekarang, Pengadilan belum
memberikan definisi yang jelas mengenai kedua alat bukti tersebut.5
3

OECD, Prosecuting Cartels without Direct Evidence of Agreement, hlm 39.

4

Ibid, hlm. 197.

5

Ibid, hlm. 114.
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EC bebas dalam memilih alat bukti indirect evidence ini sekalipun daftar
lengkap dari bukti tidak langsung (indirect evidence) juga tidak ada. Namun
demikian, beberapa jenis bukti tidak langsung yang sering digunakan
dalam kasus kartel adalah perintah perjalanan, biaya perjalanan (yang
dapat digunakan untuk mengkonfirmasi kehadiran di pertemuan), catatan
e-mail, atau telepon (menunjukkan fakta kontak tanpa menampilkan
konteks secara konkret), pertemuan undangan, dan anggaran dasar dari
sebuah asosiasi perdagangan.6
Pengalaman EC menunjukkan bahwa sangat sulit untuk mendasarkan
keputusan denda dengan mengandalkan sebagian besar kepada
bukti ekonomi (economic evidence). Sampai sekarang, upaya EC untuk
mengandalkan data ekonomi dipandang tidak cukup oleh Pengadilan
Eropa. Hal ini dikarenakan pihak yang diduga melakukan pelanggaran
sering kali memberikan penjelasan yang masuk akal, yaitu alasan adanya
pergerakan pasar, yang mana hal ini menjadi dasar yang lemah untuk
menarik kesimpulan tuduhan telah terjadinya kartel. Oleh karena itu, hal
yang paling penting dalam penggunaan bukti tidak langsung adalah bukti
tidak langsung (indirect evidence) tersebut selalu harus dilihat dalam
hubungannya dengan semua bukti langsung (direct evidence) dan tidak
langsung lainnya (indirect evidence).
3.

Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No.5/1999”) secara
tegas mensyaratkan bahwa dalam menilai terjadinya pelanggaran
persaingan usaha, alat bukti yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.

keterangan saksi;
keterangan ahli;
surat dan/atau dokumen;
petunjuk;
keterangan terlapor.

Tidak ada penjelasan mengenai yang dimaksud alat bukti petunjuk
dalam Pasal 42 UU No. 5/1999. Dalam ketentuan tersebut juga tidak ada
rumusan mengenai indirect evidence sebagai salah satu alat bukti yang
dapat digunakan dalam menentukan ada/tidak adanya pelanggaran
UU No. 5/1999. Namun demikian, KPPU dalam Peraturan KPPU No.1
Tahun 2019 tentang Tata Cara Penangan Perkara Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Perkom No. 1/2019”) mendefinisikan
alat bukti petunjuk sebagai indirect evidence.
6

Ibid, hlm. 117.
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Berdasarkan Pasal 57 Perkom No.1/2019, petunjuk didefinisikan
sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya,
baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan perjanjian
dan/atau kegiatan yang dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi
dominan menurut ketentuan Undang-Undang, menandakan bahwa
telah terjadi suatu perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang dan/atau
penyalahgunaan posisi dominan dan siapa pelakunya. Lebih lanjut, Pasal
57 Perkom No.1/2019 menyebutkan bahwa bukti petunjuk dapat berupa:
(a) bukti ekonomi dan/atau (b) bukti komunikasi yang oleh Majelis Komisi
diyakini kebenarannya.
Bukti ekonomi merupakan penggunaan dalil-dalil ilmu ekonomi yang
ditunjang oleh metode analisis data kuantitatif dan/atau kualitatif serta
hasil analisis Ahli, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat dugaan
praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Sementara
bukti komunikasi adalah pemanfaatan data dan/atau dokumen yang
menunjukkan adanya tukar menukar informasi antar-pihak yang diduga
melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
Berdasarkan ketentuan Perkom No. 1/2019 di atas, bukti komunikasi
dan bukti ekonomi dapat digunakan secara alternatif (bukan kumulatif).
Dengan demikian, bukti ekonomi saja atau bukti komunikasi saja dapat
dijadikan sebagai bukti petunjuk dalam menyatakan ada atau tidaknya
kartel. Penerapan indirect evidence dalam Perkom No. 1/2019 tersebut
agak berbeda dengan pedoman dari OECD lebih menghendaki jenis-jenis
indirect evidence tersebut digunakan secara kumulatif atau komprehensif.
Dalam pedoman OECD juga disebutkan bahwa kedudukan bukti
komunikasi dipandang lebih utama dibandingkan dengan bukti ekonomi.
Hal ini karena bukti ekonomi hampir selalu bersifat ambigu karena secara
konsisten bisa menunjukkan adanya kesepakatan atau juga tidak adanya
kesepakatan (tindakan independen). Sebagai contoh mengenai price
paralelism yang oleh KPPU sering dijadikan sebagai salah satu bukti
kartel, padahal dalam pasar yang bersaing secara kompetitif juga dapat
terjadi adanya price paraleslim apabila struktur harganya relatif sama
atau adanya perubahan harga direspon secara langsung oleh pemain
lain yang saling bersaing sehingga pasar sangat dinamis. Oleh karena
itulah penggunaan bukti ekonomi perlu didukung atau dilengkapi dengan
bukti komunikasi untuk memastikan apakah adanya price paralelism itu
terjadi karena terdapat indikasi adanya kesepakatan atau terjadi secara
independen.
Selain itu, rumusan alat bukti petunjuk yang dikategorikan sebagai
indirect evidence dalam Perkom No. 1/2019 juga terlihat adanya
perbedaan dengan Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pasal 5 (Penetapan Harga) UU No.5/1999 (“Perkom No. 4/2011”) yang
mengatur bukti tidak langsung dapat berupa: (a) bukti komunikasi
(namun tidak secara langsung menyatakan kesepakatan); dan (b) bukti
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ekonomi. Rumusan indirect evidence dalam Perkom No. 4/2011 terlihat
lebih menerapkan pemenuhan bukti komunikasi dan bukti ekonomi yang
bersifat kumulatif bahkan harus disertai plus factors. Artinya, Perkom No.
4/2011 ini lebih mendekati pedoman OECD dibandingkan yang diatur
dalam Perkom No. 1/2019.
Dalam Perkom No. 4/2011 bahkan ditegaskan bahwa pembuktian
terbaik adalah menggunakan secara bersama-sama antara bukti langsung
dan bukti tidak langsung, namun dalam kondisi di mana terpaksa harus
menggunakan bukti tidak langsung, maka harus diterapkan secara hatihati dan disertai adanya plus factors. Adapun plus factors berdasarkan
Perkom No. 4/2011 juncto Peraturan KPPU No. 4/2010 meliputi, namun
tidak terbatas pada:
a. Rasionalitas penetapan harga;
b. Analisis struktur pasar;
Beberapa aspek elemen struktur pasar yang dapat dianalisis untuk
menjadi bukti tidak langsung di antaranya seperti:
1) Tingkat kemiripan produk (product homogeneity);
2) Ketersediaan produk pengganti terdekat (absence of close
substitutes);
3) Kecepatan informasi mengenai penyesuaian harga (readily
observed price adjustments);
4) Standarisasi harga (standardized prices);
5) Kelebihan kapasitas (excess capacity);
6) Hanya terdapat beberapa perusahaan (few sellers);
7) Hambatan masuk pasar tinggi (high barriers to entry)
c. Analisis data kinerja; dan
d. Analisis penggunaan fasilitas kolusi.
III. Perbandingan Alat Bukti Petunjuk dalam KUHAP dan Perkom No.
1/2019
Dalam mencari definisi atau penjelasan mengenai alat bukti petunjuk
dalam Pasal 42 UU No. 5/1999, sangat penting untuk mencari pengertian
atau penjelasan alat bukti petunjuk dalam hukum acara lain yang berbeda
yang terlebih dahulu sudah mapan diterapkan serta sangat penting dalam
konteks harmonisasi peraturan.
Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dalam hukum acara pidana
terdapat lima jenis alat bukti dan salah satunya adalah petunjuk. Pasal
188 ayat (1) KUHAP menyatakan petunjuk adalah perbuatan, kejadian,
atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan
tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak
pidana dan siapa pelakunya. Adapun bukti petunjuk hanya dapat diperoleh
dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2)
KUHAP) dan penilaian kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim.
Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa petunjuk dari berbagai
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macam alat bukti tidak mungkin diperoleh hakim tanpa menggunakan
suatu pemikiran tentang adanya persesuaian antara kenyataan yang satu
dengan kenyataan yang lain atau antara satu kenyataan dengan tindak
pidana itu sendiri. Oleh karena itu, alat bukti petunjuk harus mengacu
pada persesuaian antara kejadian, keadaan, perbuatan, maupun dengan
tindak pidana itu sendiri. Dalam KUHAP ditegaskan bahwa hakim dalam
menggunakan alat bukti ini harus penuh kearifan dan bijaksana dan penuh
kecermatan berdasarkan hati nuraninya sebagaimana diatur dalam Pasal
188 ayat (3) KUHAP.
Berikut di bawah ini perbandingan definisi alat bukti petunjuk yang
diatur dalam KUHAP dan Perkom No.1/2019, sebagai berikut:
No.

KUHAP (Pasal 188)

Perkom No. 1/2019
(Pasal 57)

1.

Petunjuk adalah perbuatan,
kejadian atau keadaan yang
karena persesuaiannya
menandakan bahwa telah
terjadi suatu tindak pidana dan
siapa pelakunya.

Petunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa bukti ekonomi dan/
atau bukti komunikasi yang
oleh Majelis Komisi diyakini
kebenarannya.

2.

Petunjuk hanya dapat diperoleh
dari keterangan saksi, surat,
keterangan terdakwa.

Bukti ekonomi merupakan
penggunaan dalil-dalil ilmu
ekonomi yang ditunjang oleh
metode analisis data kuantitatif
dan/atau kualitatif serta hasil
analisis Ahli, yang semuanya
bertujuan untuk memperkuat
dugaan praktik monopoli dan/
atau persaingan usaha tidak
sehat.

3.

Penilaian atau kekuatan
pembuktian dari suatu petunjuk
dalam setiap keadaan tertentu
dilakukan oleh hakim dengan
arif lagi bijaksana setelah
melakukan pemeriksaan
dengan penuh kecermatan dan
keseksamaan berdasarkan hati
nuraninya.

Bukti komunikasi merupakan
pemanfaatan data dan/atau
dokumen yang menunjukkan
adanya tukar menukar
informasi antar pihak yang
diduga melakukan praktik
monopoli dan/atau persaingan
usaha tidak sehat.

IV. Indirect Evidence Berdasarkan OECD
Otoritas persaingan di setiap negara selalu berusaha untuk
mendapatkan direct evidence dari perjanjian kartel. Namun, hal ini sering
sulit diperoleh mengingat pelaku kartel sering berusaha menyembunyikan
bukti tersebut dan kadang tidak bersedia bekerja sama dalam proses
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investigasi yang dilakukan oleh otoritas persaingan. Oleh karena itu,
beberapa otoritas persaingan usaha memandang pentingnya penggunaan
indirect evidence dalam pembuktian kartel.
Namun demikian, penerapan penggunaan indirect evidence yang benar
tidak mudah dilakukan dan harus dilakukan secara hati-hati. OECD dalam
pedoman Prosecuting Cartels without Direct Evidence of Agreement,
menyatakan:
“Economic evidence is always ambiguous, it could be consistent with either
agreement or independent action. Therefore, it requires careful analysis.”
Selanjutnya pada bagian lain menyatakan:
“Circumtantial evidence (indirect evidence) can be difficult to interpret,
however. Economic evidence especially can be ambiguous, consistent with
either concerted or independent action. The better practice is to consider
circumstantial evidence in a case a whole, giving it cumulative effect, rather
than on an item-by-item basis, and to subject economic evidence to careful
economic analysis.”
Karena penggunaan indirect evidence bukanlah sesuatu yang mudah,
maka otoritas persaingan usaha di berbagai negara harus bertindak
sangat hati-hati. Berbagai keadaan yang sering diduga sebagai kartel
justru bertolak belakang dengan keadaan sesungguhnya, yaitu persaingan
ketat sedang berlangsung. Sebagai contoh, pada pasar oligopoli, tindakan
dari setiap pelaku usaha bisa diamati dan dirasakan oleh pelaku usaha
lain, sehingga tanpa ada komunikasi apa pun, bisa saja terjadi pola
pergerakan harga yang sama. Oleh karena itu, penggunaan indirect
evidence harus dilakukan secara holistik atau komprehensif (kumulatif)
untuk memastikan setiap indikator saling mendukung satu sama lain
dalam menuduh adanya kartel.
Secara umum, OECD membagi bukti tidak langsung menjadi dua jenis
antara lain:7
1.

Bukti Komunikasi

Bukti komunikasi adalah bukti yang membuktikan adanya komunikasi
dan/atau pertemuan antara peserta kartel, namun tidak menjelaskan
mengenai substansi yang dibicarakan. Bukti komunikasi dapat berupa
rekaman komunikasi antar-pesaing, bukti perjalanan menuju suatu
tempat yang sama, pengumuman harga dan iklan. Bukti komunikasi juga
dapat berupa notulen rapat yang menunjukkan pembicaraan mengenai
harga, permintaan, atau kapasitas terpasang. Bukti komunikasi ini juga
perlu dilihat dari segi frekuensinya.
Bukti komunikasi bisa sangat mungkin menjadi bagian dari suatu
perjanjian. Kartel tidak dapat dilakukan secara spontan. Untuk melakukan
7 OECD, op.cit., hlm. 18.
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kartel, para pelaku kartel harus mencapai kesepakatan di mana hal ini
sangat sulit dicapai tanpa adanya komunikasi.
2.

Bukti Ekonomi

Bukti ekonomi adalah salah satu bentuk dari bukti tidak langsung.
Bukti ekonomi hampir selalu dianggap ambigu karena secara
konsisten bisa menggambarkan ada atau tidak adanya kesepakatan
(tindakan independen).
Suatu perbuatan yang mencurigakan sering memicu otoritas
persaingan untuk melakukan investigasi dugaan kartel. Untuk dapat
membedakan antara perilaku yang disebabkan oleh perjanjian yang
melanggar hukum dan perilaku independen dalam suatu industri dengan
konsentrasi tinggi, diperlukan analisis yang cermat.
Secara umum, bukti ekonomi dapat dibagi menjadi:
a. Bukti perilaku (conduct evidence), yang meliputi:
1) Parallel Pricing yaitu perubahan harga yang identik atau
hampir identik antar pelaku usaha pesaing. Bukti ini juga
termasuk parallel conduct, seperti pengurangan kapasitas,
adopsi persyaratan standar penjualan, dan pola penawaran
mencurigakan, misalnya rotasi diprediksikan memenangkan
penawar.
2) Data kinerja industri dapat berupa laba tinggi yang tidak
normal, pangsa pasar stabil, dan sejarah pelanggaran hukum
persaingan.

219

b.

Bukti struktural atau bukti yang berhubungan dengan struktur
pasar juga dapat digunakan terutama untuk mendukung temuan
perjanjian kartel lebih masuk akal walaupun bukti struktur pasar
tidak membuktikan adanya kesepakatan tersebut. Bukti ekonomi
yang relevan dengan struktur pasar meliputi:
1) Konsentrasi tinggi
2) Konsentrasi rendah di sisi berlawanan dari pasar
3) Besarnya hambatan masuk
4) Tingkat integrasi vertikal yang tinggi
5) Produk standar atau homogen

c.

Bukti facilitating practices yaitu kegiatan yang memfasilitasi
praktik-praktik yang dapat mempermudah pelaku usaha
pesaing untuk mencapai kesepakatan. Bukti ini sering berupa
sinyal seperti pengumuman harga, pertukaran informasi, freight
equalization system, most favored customer clause, dan lain-lain.
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V.

Penerapan Indirect Evidence dalam Beberapa Putusan KPPU dan
Pengadilan

Sejauh ini, masih terdapat perbedaan baik di kalangan hakim maupun
praktisi mengenai penerapan indirect evidence dalam perkara kartel. Ada
Putusan Pengadilan yang mengakui keberadaan indirect evidence namun
ada juga yang tidak menerima dengan alasan bukan salah satu alat bukti
yang diatur dalam Pasal 42 UU No. 5/1999. Ada Putusan Pengadilan yang
menggolongkan indirect evidence sebagai bukti petunjuk, namun adanya
juga yang menolak karena indirect evidence tidak sama dengan bukti
petunjuk yang diatur dalam KUHAP. Adanya perbedaan tersebut tercermin
dalam beberapa Putusan di bawah ini:
A.

Penggunaan Indirect Evidence dalam Putusan KPPU yang Dibatalkan
MA
1.

Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009 tentang Kartel dalam
Industri Minyak Goreng
Kasus Posisi
a. KPPU menyatakan bahwa terdapat perjanjian penetapan
harga dan perjanjian pengaturan produksi di antara Para
Terlapor.
b. Dalam putusannya Majelis Komisi KPPU merujuk pada bukti
komunikasi yaitu pertemuan pada tanggal 29 Februari 2008
dan 9 Februari 2009 yang membicarakan harga, kapasitas
produksi dan struktur biaya produksi.
c. Dengan adanya bukti ekonomi yang menunjukkan price
parallelism di antara Para Terlapor dan facilitating practices
yang dilakukan melalui price signalling, maka Majelis Komisi
KPPU menilai bahwa bukti-bukti komunikasi dan ekonomi
tersebut menunjukkan adanya perjanjian di antara Para
Terlapor.
d. Dalam perkara ini KPPU menggunakan indirect evidence
antara lain: (i) price parallelism; (ii) communication evidence
berupa pertemuan dan/atau komunikasi antar-pesaing
meskipun tidak terdapat substansi pertemuan; dan (iii)
facilitating practices yang dilakukan melalui proses signaling.
Pengadilan Negeri No. 03/KPPU-I/2010/PN.JKT.PST
Pengadilan Negeri membatalkan Putusan KPPU karena
menilai bahwa pembuktian mengenai ada/tidaknya perjanjian di
antara Para Terlapor tidak dapat dilakukan dengan berdasarkan
pada indirect evidence, dan harus didasarkan pada fakta-fakta
yang diperoleh dalam proses pemeriksaan di KPPU. Pada intinya
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Majelis Hakim berpendapat bahwa:
a. Indirect evidence tidak dapat dipersamakan dengan alat bukti
petunjuk dalam UU No. 5/1999 ataupun ranah hukum acara
pidana (yang mempunyai kesamaan dengan UU No. 5/1999);
b. Bukti ekonomi tidak dapat digunakan sebagai dasar
pembuktian karena pembuktian atas suatu dalil tidak
dapat didasari pada asumsi, teori, dugaan, penafsiran atau
interpretasi semata-mata;
c. Bukti komunikasi yang digunakan oleh KPPU tidak dapat
meyakinkan bahwa dalam komunikasi tersebut, baik secara
langsung maupun tidak langsung, telah terjadi perjanjian
tidak tertulis yang berisi kesepakatan di antara Para terlapor.
d. Dikarenakan bukti komunikasi yang dihadirkan tidak cukup
kuat untuk membuktikan adanya perjanjian, maka price
parallelism yang terjadi diantara Para Terlapor juga tidak
dapat dipastikan terjadi karena adanya perjanjian di antara
Para Terlapor.
Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Pdt.Sus/2011
Mahkamah Agung kemudian menguatkan Putusan
Pengadilan Negeri, dan menyatakan bahwa indirect evidence tidak
dapat dipersamakan dengan alat bukti petunjuk karena diperoleh
melalui dugaan, penafsiran atau interpretasi, logika dan asumsi,
sedangkan alat bukti petunjuk harus diperoleh dari keterangan
saksi, surat maupun keterangan pelaku usaha/terlapor.
2.

Putusan KPPU No. 25/KPPU-I/2009 tentang Penetapan Fuel
Surcharge dalam Industri Jasa Penerbangan Domestik
Kasus Posisi
a. Pada tanggal 4 Mei 2006, Ketua Dewan Indonesia National
Air Carriers Association (INACA) dan 9 perusahaan angkutan
udara niaga menandatangani Berita Acara Persetujuan
Pelaksanaan fuel surcharge yang menyepakati besaran fuel
surcharge yang dikenakan kepada setiap penumpang, untuk
setiap penerbangan.
b. Adapun kesepakatan tersebut dibatalkan dengan terbitnya
Berita Acara pada tanggal 30 Mei 2006, yang pada intinya
menyepakati bahwa penerapan fuel surcharge diserahkan
kepada masing-masing perusahaan.
c. Meskipun sudah ada bukti tertulis yang membuktikan bahwa
kesepakatan mengenai fuel surcharge pada tanggal 4 Mei
2006 sudah dibatalkan, Majelis Komisi KPPU menilai bahwa
kesepakatan tersebut pada faktanya masih dijalankan
secara efektif. Hal ini karena Majelis Komisi KPPU menilai
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d.

bahwa terdapat tren pergerakan besaran fuel surcharge yang
sama di antara para Terlapor. Hal tersebut akhirnya dijadikan
dasar untuk menyatakan para Terlapor bersalah atas dugaan
penetapan harga.
Dalam perkara ini KPPU menggunakan indirect evidence
antara lain: (i) uji korelasi dan homogenity variance test; dan
(ii) adanya tren kenaikan fuel surcharge yang sama.

Putusan Pengadilan Negeri No 02/KPPU/2010/PN.Jkt.Pst
Pengadilan Negeri membatalkan Putusan KPPU karena
menilai bahwa adanya kesamaan tren kenaikan fuel surcharge
tidak dapat membuktikan adanya kesepakatan di antara para
pesaing dalam penetapan kenaikan fuel surcharge, karena adanya
kesamaan tersebut dapat disebabkan adanya faktor lainnya.
Putusan Mahkamah Agung No. 613 K/PDT.SUS/2011
Mahkamah Agung kemudian menguatkan Putusan
Pengadilan Negeri dengan pertimbangan bahwa perjanjian tertulis
tanggal 4 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan INACA
telah dicabut tanggal 30 Mei 2006, dan juga perjanjian tersebut
tidak/bukan penetapan harga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) UU No. 5/1999.
3.

Putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2010 tentang Dugaan kartel
Dalam Industri Farmasi
Kasus Posisi
a. KPPU menduga bahwa Pfizer Group dan PT Dexa Medica
melakukan kesepakatan pengaturan harga dengan cara
melakukan pengaturan produksi dan pengaturan pemasaran
obat anti hipertensi dengan kandungan zat aktif Amlodipine
Besylate.
b. PT Dexa Medica diduga bekerjasama dengan Pfizer Group
untuk membeli bahan baku Amlodipine Besylate dari Pfizer
Group. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh sengketa antara
Pfizer Group dan PT Dexa Medica terkait pelanggaran lisensi
paten milik Pfizer Group yang dilakukan PT Dexa Medica
atas penggunaan zat aktif Amlodipine Besylate untuk obat
anti hipertensi yang diedarkan PT Dexa Medica sejak tahun
1995 dengan merek Tensivask.
c. Perjanjian antara PT Dexa Medica dengan Pfizer Group
dijembatani oleh Direktur PT Pfizer Indonesia, McDara Lynch,
yang pada akhirnya PT Dexa Medica menyepakati Suppy
Agreement dengan Pfizer Overseas atas zat aktif Amlodipine
Besylate.
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d.

Dalam perkara ini KPPU menggunakan indirect evidence
antara lain: (i) paralleling pricing; (ii) ada perintah untuk
berkomunikasi di antara sesama pesaing; dan (iii) adanya
komunikasi yang mengatur produksi, harga, dan kuota.

Putusan Pengadilan Negeri No. 05/Pdt.KPPU/2010/PN.Jkt.Pst.
Pengadilan Negeri membatalkan Putusan KPPU karena
mendasarkan pembuktiannya menggunakan bukti tidak langsung
yang tidak diatur dalam Pasal 42 UU No. 5/1999, sehingga tidak
diakui dalam Hukum Indonesia.
Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/PDT.SUS/2012
Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri
dan membatalkan Putusan KPPU dengan alasan bahwa alat
bukti yang sah adalah apa yang disebutkan pada Pasal 42 UU
No. 5/1999, sedangkan bukti tidak langsung tidak diatur; dan
mengingat bahwa perkara persaingan usaha menganut prinsip
hukum pidana, bukti tidak langsung juga tidak sama dengan alat
bukti petunjuk pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP.
B.

Penggunaan Indirect Evidence dalam Putusan KPPU yang Dikuatkan
MA
1.

Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2008 tentang Pengadaan Give
Away Haji di PT Garuda Indonesia
Kasus Posisi
a. PT Garuda Indonesia, Tbk. mengadakan tender pengadaan
paket give away haji tahun 2007 (1428 H) yang terdiri dari
koper besar, tas paspor, label plastik, dan booklet.
b. Beberapa di antara peserta dari tender tersebut adalah
PT Gaya Bella Diantama, PT Uskarindo Prima, dan PT
Seruni Indah. Ketiga pihak tersebut kemudian melakukan
kesepakatan untuk memenangkan Paket A-C atas tender
give away haji oleh PT Garudan Indonesia, Tbk.
c. Atas kesepakatan tersebut, PT Gaya Bella disepakati untuk
memenangkan Paket B, PT Uskarindo Prima disepakati untuk
memenangkan Paket A, dan PT Seruni Indah disepakati
untuk memenangkan Paket C.
d. Atas kesepakatan tersebut terkait dengan persekongkolan
dalam paket give away Haji ketika PT Gaya Bella Diantama
dan PT Uskarindo Prima diduga telah melanggar Pasal 2 UU
No. 5/1999.
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e.

KPPU menduga adanya kesepakatan berdasarkan indirect
evidence berupa alat bukti komunikasi yaitu pertemuan
antara para peserta tender dan rekaman pertemuan.

Putusan Pengadilan Negeri No. 06/KPPU/2010/PN.Jkt.Pst.
Pengadilan
Negeri
menguatkan
putusan
KPPU
dengan pertimbangan bahwa putusan KPPU sudah benar
mempertimbangkan adanya persekongkolan berdasarkan
indirect evidence berdasarkan alat bukti komunikasi antara
peserta tender.
Putusan Mahkamah Agung No. 37 K/PDT.SUS/2012
Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri
dan putusan KPPU karena unsur melakukan praktik diskriminasi
terhadap pelaku usaha tertentu tidak terpenuhi, begitu pula unsur
persaingan usaha tidak sehat juga tidak terpenuhi. Selain itu,
dasar penyerahan paket give away haji oleh PT Garuda Indonesia,
Tbk. adalah melalui perpanjangan kontrak kerja, bukan melalui
tender.
2.

Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2013 tentang Tender Pengadaan
Peralatan CT Scan di RSUD Dr. Pirngadi
Kasus Posisi
a. KPPU
berdasarkan
penyelidikannya
mendapatkan
kejanggalan persekongkolan vertikal melihat adanya
pengaturan spesifikasi teknis mengarah kepada produk
Siemens, sehingga menghalangi peserta tender lain untuk
berpartisipasi pada tender tersebut.
b. KPPU juga mendapati adanya persekongkolan horizontal
yang dilihat dari kerja sama permohonan Surat Dukungan,
adanya hubungan antar-peserta tender dilihat dari kesamaan
data administrasi, kesamaan kesalahan penulisan,
kesamaan metadata dokumen, kesamaan IP address serta
urutan waktu penungggahan dokumen, dan pengakuan atas
pembuatan dokumen dilakukan oleh orang yang sama.
c. Hal tersebut didukung dengan pemeriksaan teknis yang
diberikan nilai 100 untuk barang yang sesuai dan 0 untuk
yang tidak sesuai, sehingga produk yang tidak sesuai dengan
Siemens akan secara langsung tereliminasi.
d. Dalam perkara ini KPPU menggunakan indirect evidence
antara lain: alat bukti komunikasi berupa permohonan Surat
Dukungan yang disampaikan, kesamaan data administrasi,
metadata, kesalahan penulisan, IP address serta waktu
urutan penunggahan, dan pembuatan dokumen beberapa
Terlapor oleh orang yang sama.
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Putusan Pengadilan Negeri No. 268/Pdt.G/2014/PN Mdn.
Pengadilan Negeri membatalkan Putusan KPPU karena
KPPU tidak dapat membuktikan adanya persekongkolan
horizontal ataupun vertikal dengan fakta dan bukti hukum yang
sah, yaitu hanya berupa surat dukungan yang sifatnya hanyalah
dugaan.
Putusan Mahkamah Agung No. 710 K/PDT.SUS-KPPU/2015
Mahkamah Agung (dalam upaya hukum Kasasi)
membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan
bahwa perbuatan persekongkolan tender adalah perbuatan
yang dilakukan oleh para peserta tender atau pihak-pihak yang
terlibat dalam kegiatan tender secara sembunyi-sembunyi (tacit)
sehingga dalam hukum persaingan usaha bukti persangkaan/
petunjuk (indirect evidence) yang bersesuaian dapat dianggap
telah cukup untuk menunjukkan adanya persekongkolan tender.
Mahkamah Agung (dalam upaya hukum PK) berpendapat
bahwa indirect evidence dapat dipersamakan dengan bukti
petunjuk yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia.
3.

Putusan KPPU No. 05/KPPU-I/2013 tentang Importasi Bawang
Putih
Kasus Posisi
a. KPPU menduga terdapat 19 pelaku usaha yang tergabung
dalam beberapa kelompok usaha importir bawang putih
melakukan pengaturan terhadap pasokan bawang putih ke
Indonesia dengan tujuan untuk mengatur harga jual bawang
putih di pasar Indonesia.
b. KPPU menduga kelompok usaha tersebut saling bekerja
sama berdasarkan kesamaan dari perwakilan pihak yang
mengurus permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI)
kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Kementerian Perdagangan berdasarkan Rekomendasi Izin
Pemasukan Hortikultura (RIPH).
c. KPPU memandang bahwa kesamaan pihak yang mengurus
permohonan SPI adalah bentuk koordinasi dan komunikasi
para pelaku usaha. KPPU memandang bahwa seharusnya
pelaku usaha mengurus masing-masing permohonan SPI
mereka.
d. Dalam perkara ini KPPU menggunakan indirect evidence
antara lain: alat bukti komunikasi berupa kesamaan dalam
permohonan SPI yang diwakili oleh pihak yang sama, dan
alat bukti ekonomi berupa pergerakan harga bawang putih
di Provinsi Jawa Timur. Namun, KPPU tidak memberikan alat
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bukti komunikasi seperti e-mail atau panggilan telepon yang
membuktikan adanya kerjasama antar-pelaku usaha.
Putusan Pengadilan Negeri 2/Pdt.Sus-KPPU/2015/PN Jkt.Utr.
Pengadilan Negeri membatalkan Putusan KPPU dengan
pertimbangan bahwa:
a. Bukti-bukti yang digunakan KPPU untuk membuktikan
bahwa Terlapor melanggar Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999
hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi yang disimpulkan
menjadi bukti tidak langsung (indirect evidence) tetapi tidak
didukung oleh bukti langsung (direct evidence);
b. Dalam sistem hukum pembuktian, bukti tidak langsung
(indirect evidence) tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti
utama tetapi merupakan petunjuk yang memperkuat buktibukti lainnya yang berasal dari keterangan saksi, bukti surat
atau dokumen maupun keterangan pelaku usaha;
c. Adanya kesamaan dalam pengurusan dokumen SPI
dan perpanjangan SPI bukan sebagai alat bukti untuk
membuktikan bahwa Terlapor telah melanggar Pasal 19 huruf
c UU No. 5/1999, karena KPPU tidak pernah menemukan
adanya bukti (dokumen, surat atau keterangan lain) yang
menunjukkan secara langsung adanya perjanjian di antara
para Terlapor.
Putusan Mahkamah Agung No. 1495 K/Pdt.Sus-KPPU/2017
Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri
dengan pertimbangan bahwa dalam persekongkolan antara satu
pelaku usaha dengan pelaku usaha lain melakukan perjanjian
dengan diam-diam (tacit agreement) sehingga penggunaan
indirect evidence menjadi sangat penting.
4.

Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2009 tender Pembangunan
Jaringan Air Bersih
Kasus Posisi
a. Diduga bahwa terdapat persekongkolan tender untuk
pekerjaan interior dan furnitur pembangunan Gedung
Perpustakaan Riau kegiatan pembangunan Gedung Kantor
(Gedung Perpustakaan Riau - Multiyears) di lingkungan
Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau
Bidang Cipta Karya.
b. Tender tersebut dilaksanakan melalalui metode penunjukan
langsung dengan pagu sebesar 18 miliar rupiah.
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c.

d.

Selain itu, terdapat 12 perusahaaan yang mendaftar sebagai
peserta dan 5 perusahaan menyampaikan dokumen
penawaran yang tidak lengkap. Terdapat 2 calon pemenang
yang ditentukan, yaitu PT Findomuda Desaincipta dan PT
Pembangunan Perumahan (Persero).
KPPU memandang bahwa terdapat persekongkolan tender
dengan merujuk pada indirect evidence berupa alat bukti
seperti kesamaan metode pelaksanaan pekerjaan, terdapat
kesamaan formulir, kesalahan pengetikan yang sama,
menggunakan alamat dan dokumen yang sama serta
pengurus PT peserta yang sama.

Putusan Pengadilan Negeri No. 1534/Pdt .G/2009 /PN.Jkt .Sel
Pengadilan Negeri membatalkan putusan KPPU dengan
dengan pertimbangan bahwa KPPU gagal dalam membuktikan
adanya persekongkolan tender pada perkara a quo berdasarkan
indirect evidence yang digunakan KPPU, yakni kesamaan metode
pelaksanaan, alamat, dokumen, dan pengurus yang sama.
Putusan Mahkamah Agung No. 080 K/PDT.SUS/2011
Mahkamah Agung juga menguatkan putusan Pengadilan
Negeri dan menolak permohonan kasasi KPPU dengan
pertimbangan bahwa KPPU tidak dapat memenuhi unsur
terjadinya persekongkolan antara Para Terlapor pada perkara a
quo berdasarkan penggunaan indirect evidence oleh KPPU.
Dari beberapa Putusan di atas terlihat bahwa masih terdapat
perbedaaan di antara para hakim dalam menerapkan indirect
evidence, ada yang mengakui namun ada juga yang tidak. Namun
demikian terlihat mulai adanya pergeseran dari pada awalnya
tidak menerima keberadaan indirect evidence dalam perkara
persaingan usaha menjadi lebih menerima keberadaan bukti
tersebut. Namun demikian, sebagai catatan, sekalipun KPPU
sudah mulai sering menerapkan indirect evidence dalam memutus
perkara, akan tetapi nampak dalam beberapa perkara hanya
didasarkan atas economic evidence tanpa disertai communication
evidence seperti dalam perkara importasi gula. Padahal sesuai
pedoman OECD dan Perkom No. 4/2011, economic evidence
harus disertai communication evidence, bahkan kedudukan
communication evidence lebih utama karena economic evidence
hampir selalu bersifat ambigu. Dalam Perkom KPPU No. 4/2011
bahkan disebutkan penggunaan indirect evidence harus disertai
plus factor. Dengan kata lain, masih perlu dikaji lebih lanjut
apakah penerapan indirect evidence yang selama ini digunakan
oleh KPPU sudah sesuai best practice atau belum. Selain itu,
hakim agung pun dalam menerima penggunaan indirect evidence
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tidak disertai catatan kritis atas penggunaan indirect evidence.
VI. Program Leniensi Sebagai Alternatif dalam Penanganan Perkara
Kartel
A.

Definisi Program Leniensi

Berdasarkan penjelasan di atas, kartel merupakan tindakan antipersaingan yang sulit untuk dideteksi dan dibuktikan. Oleh karena itu,
untuk memitigasi risiko kesalahan dalam mengimplementasikan indirect
evidence, maka beberapa langkah yang diambil otoritas persaingan usaha
adalah menawarkan program leniensi. Program leniensi memberikan
insentif kepada pelaku usaha anggota kartel untuk melaporkan tindakan
kartel serta bekerjasama dengan otoritas persaingan yang bertujuan
untuk menghindari hukuman.
Insentif yang diterima oleh pelaku usaha dengan melakukan program
leniensi adalah pengurangan dari denda administratif serta insentif
lainnya berdasarkan pertimbangan dari otoritas persaingan di masingmasing negara. Efektifitas Program Leniensi bertujuan untuk mencapai
tujuan sebagai berikut:
1. mempermudah pembuktian adanya kartel oleh otoritas persaingan
usaha melalui kerjasama dengan pihak pelapor;
2. mengurangi upaya (baik sumber daya maupun waktu) dalam
pembuktian kartel yang dilakukan oleh otoritas persaingan usaha;
3. mengurangi keinginan pelaku usaha untuk melakukan kartel;
4. mengurangi potensi pengenaan denda kepada pelaku usaha yang
mengikuti Program Leniensi dari otoritas persaingan usaha.
B.

Pengaturan Program Leniensi di Beberapa Negara

Program leniensi dalam memerangi kartel sudah diterapkan di
beberapa negara, antara lain sebagai berikut:8
1.

Uni Eropa

Program Leniensi Uni Eropa adalah alat penyelidikan kartel
dalam sistem hukum Uni Eropa. Program Leniensi dikenalkan dan
diimplementasikan sejak tahun 2006. Program Leniensi di Uni Eropa
adalah sistem leniensi kepada korporasi di mana perusahaan yang
menyampaikan keterlibatannya dalam suatu kartel, maka perusahaan
tersebut berpotensi memperoleh penghapusan atau pengurangan
denda.
Pelaku usaha yang pertama kali mengajukan Program Leniensi
berpotensi mendapatkan penghapusan denda administratif jika
memenuhi semua persyaratan serta bukti pendukung yang signifikan
8

OECD, 2018. Working Party No. 3 on Co-operation and Enforcement.
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membuktikan adanya suatu tindakan kartel. Perlu diperhatikan bahwa
jika pelaku usaha yang mengajukan Program Leniensi merupakan
inisiator kartel, maka pelaku usaha dimaksud tidak memenuhi
persyaratan sebagai pelaku usaha yang memperoleh penghapusan
denda. Selain itu, jika suatu pelaku usaha bukan pihak pertama yang
mengajukan Program Leniensi namun dapat memberikan fakta
signifikan dan bukti yang kuat dalam pembuktian adanya kartel,
maka pelaku usaha tersebut juga dapat termasuk sebagai pihak yang
memperoleh penghapusan denda.
Selain pelaku usaha di atas yang berpotensi memperoleh
penghapusan denda, Program Leniensi juga memberikan pengurangan
denda kepada pelaku usaha. Besaran pengurangan denda adalah
sebagai berikut:
a.
b.
c.

30% - 50% untuk pelaku usaha pertama yang mengajukan
pengurangan denda;
20% - 30% untuk pelaku usaha kedua; dan
Sampai dengan 20% untuk pelaku usaha selanjutnya.

Permohonan Program Leniensi harus disertai dengan
penyampaian surat pernyataan akan menyampaikan informasi
relevan dan bukti secara detil yang membuktikan adanya tindakan
kartel. Otoritas persaingan dapat membatalkan pemberian leniensi
kepada pelaku usaha yang tidak menyampaikan dokumen dan/atau
bukti sesuai persyaratan dari otorita persaingan. Penghapusan dan
pengurangan denda disetujui pada akhir penyelidikan terhadap suatu
kasus.
2.

Singapura

Program Leniensi di Singapura mulai diterapkan pada tahun
2016. Pelaku usaha yang mengajukan Program Leniensi berpotensi
memperoleh penghapusan denda dan/atau pengurangan denda jika
pelaku usaha tersebut memberikan informasi yang signifikan kepada
Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS) selaku
otoritas persaingan di Singapura, dengan detail sebagai berikut:
a.
b.
c.
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Penghapusan denda jika suatu pelaku usaha merupakan pihak
pertama yang mengajukan Program Leniensi beserta persyaratan
yang telah ditentukan;
Pengurangan denda sampai dengan 100% untuk pelaku usaha
yang mengajukan Program Leniensi setelah CCCS memulai
penyelidikan terhadap kartel;
Pengurangan sampai dengan 50% kepada pelaku usaha yang
bukan pihak pertama yang mengajukan Program Leniensi
sebelum CCCS mengeluarkan pemberitahuan untuk membuat
Putusan pelanggaran kartel.
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Besaran pengurangan denda merupakan kewenangan CCCS dan
merujuk pada penilaian yang dilakukan oleh CCCS selama proses
penyelidikan.
Untuk memperoleh penghapusan atau pengurangan denda,
pemohon Program Leniensi haris memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. Menyampaikan semua informasi, dokumen dan bukti mengenai
suatu kartel di mana informasi tersebut mencukupi bagi CCCS
untuk melakukan kewenangan penyelidikan formal;
b. Memberikan informasi kepada CCCS mengenai permohonan
leniensi kepada otoritas persaingan di negara lain untuk suatu
kartel yang sama yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut;
c. Memberikan pengakuan tanpa syarat atas permohoan leniensi
dan memberikan informasi yang rinci mengenai dampak
persaingan di Singapura akibat suatu kartel;
d. Menjaga kelangsungan dan kerja sama penuh selama proses
penyelidikan sampai dikeluarkannya putusan oleh CCCS; dan
e. Tidak berpartisipasi lebih lanjut dalam aktivitas kartel yang
diajukan dalam permohonan leniensi.
CCCS juga memberikan “Leniency Plus” kepada pelaku usaha
yang memohon pengurangan denda tambahan di mana pelaku usaha
tersebut bekerja sama dengan CCCS untuk menginformasikan kartel
di pasar yang berbeda.
3.

Jepang

Program Leniensi merupakan alat yang berhasil dalam penyelidikan
dan mendeteksi adanya perilaku kartel sejak diimplementasikan
pada Januari 2006. Japan Fair Trade Commission (JFTC) selaku
otoritas persaingan Jepang telah menerima permohonan leniensi
yang berhasil mengungkapkan 80% perkara kartel di Jepang. Secara
umum, Program Leniensi Jepang hanya berlaku pada pelaku usaha
dan tidak berlaku pada orang perorangan.
JFTC memberikan penghapusan dan pengurangan denda sampai
dengan 5 pelaku usaha di setiap kasusnya. Pelaku usaha pertama
yang mengajukan permohonan leniensi berpotensi memperoleh
penghapusan denda, Pemohon kedua akan memperoleh pengurangan
denda sebesar 50%, dan Pemohon ketiga sampai dengan kelima
berpotensi memperoleh pengurangan denda sebesar 30%, jika
permohonan leniensi diajukan sebelum JFTC memulai penyelidikan.
Namun jika permohonan dilakukan setelah JFTC melakukan
penyelidikan, maka pemohon leniensi hanya berpotensi memperoleh
pengurangan denda sebesar 30% tanpa memperhatikan urutan pihak
yang mengajukan permohonan.
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4.

Korea Selatan

Program Leniensi pertama kali diperkenalkan pada 1997 di Korea
Selatan. Korean Fair Trade Commission (KFTC) dapat memberikan
leniensi kepada pemohon pertama dan pemohon kedua. Pemberian
leniensi tidak membedakan apakah penyelidikan telah dimulai oleh
KFTC atau belum. Pemohon pertama berpotensi untuk menerima
penghapusan denda, sedangkan pemohon kedua berpotensi
memperoleh pengurangan denda sebesar 50%. Walalupun semua
kriteria leniensi terpenuhi, namun suatu pelaku usaha tidak dapat
memperoleh manfaat leniensi jika:
a. Pemohon leniensi merupakan inisiator kartel atau tidak
menghentikan aktivitas kartel;
b. Pemohon merupakan pelaku usaha yang pernah dihukum atau
menerima manfaat leniensi selama 5 tahun terakhir;
c. Pelaku usaha memenuhi kriteria sebagai pemohon kedua, namun
hanya 2 pelaku usaha yang berpartisipasi dalam suatu kartel;
atau
d. Pemohon kedua mengajukan leniensi 2 tahun dari pemohon
pertama mengajukan permohonan leniensi kepada KFTC.
C.

Urgensi Penerapan Program Leniensi dalam Perkara Kartel

Pada saat ini belum ada pengaturan mengenai Program Leniensi
dalam UU No. 5/1999. Oleh karena itu pengaturan mengenai program
leniensi ini sangat penting untuk masuk dalam perubahan UU No. 5/1999.
Hal ini agar landasan penggunaan program leniensi menjadi jelas.
Merujuk pada penerapan Program Leniensi di beberapa negara di
bagian B di atas, Program Leniensi sangat membantu otoritas persaingan
usaha dalam pembuktian perkara kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha.
Selanjutnya, pendekatan implementasi Program Leniensi juga nampak
lebih efektif dibandingkan pendekatan penggunaan indirect evidence.
Otoritas persaingan dapat memperoleh bukti-bukti langsung dari pelaku
usaha yang mengajukan permohonan Program Leniensi. Apabila Program
Leniensi dapat diterapkan di Indonesia dalam hukum persaingan usaha
di Indonesia, diharapkan pembuktian kartel akan lebih efektif daripada
menggunakan bukti tidak langsung apalagi sejauh ini masih terdapat
banyak perdebatan dalam penerapannya.
Kesimpulan
Keberadaan indirect evidence memang dikenal di beberapa negara
lain dalam memeriksa perkara kartel termasuk sudah mulai diterapkan
di Indonesia. Namun demikian, penerapan indirect evidence tetap perlu
memperhatikan sistem atau kerangka ketentuan hukum yang berlaku
di Indonesia. Dalam konteks ini, penggunaan indirect evidence bisa
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digunakan sebagai indikasi atau dugaan awal adanya pelanggaran,
namun pada saat hendak memutus perkara tetap perlu dilengkapi/
didukung dengan alat bukti lainnya yang diatur dalam Pasal 42 UU No.
5/1999 untuk memenuhi prinsip minimum pembuktian (minimal 2 alat
bukti yang sah). Penggunaan bukti ekonomi semata apalagi tidak disertai
bukti komunikasi dan plus factor berpotensi menimbulkan kesewenangwenangan dalam memutus perkara karena secara teori bukti ekonomi
selalu bersifat ambigu. Tujuannya agar kualitas dan kredibilitas putusan
lembaga persaingan usaha benar-benar terjaga dan tidak menimbulkan
ketidakpastian hukum baru bagi pelaku usaha.
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3.6
Legalitas Perjanjian
Kerjasama antar Pelaku
Usaha dalam Persaingan
Usaha
Dr. Sri Widyawati, S.H., Sp.N1

I.

Pendahuluan

Perjanjian kerjasama telah menjadi kebutuhan dalam dunia bisnis.
Dalam melakukan suatu kegiatan bisnis kadangkala pelaku usaha kurang
mampu menjalankan kegiatan bisnisnya sendiri tanpa mengadakan
kerjasama dengan pihak lain.
Selain itu kerjasama bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko bisnis, sehingga dapat
meningkatkan laba. Perjanjian kerjasama umumnya dibuat secara
tertulis. Perjanjian yang dibuat secara tertulis dikenal dengan Kontrak.
Urgensi kontrak dalam bisnis menurut Prof Yudha Hernoko (2005) adalah
sebagai wadah hukum bagi para pihak untuk menuangkan Hak dan
Kewajiban mereka masing-masing. Kontrak dimaksudkan sebagai alat
bukti adanya hubungan hukum antara para pihak yang diharapkan dapat
memberikan kepastian hukum sehingga tercapai simbiosis mutualisma
diantara pelaku usaha yang membuat kontrak. Kontrak juga menunjang
iklim bisnis yang kondusif. Kontrak adalah penuangan proses bisnis ke
dalam format hukum (membingkai aturan main). 2
Namun disisi lain perjanjian kerjasama yang dibuat oleh para pelaku
usaha dapat mempunyai dampak besar bagi perubahan peta dan iklim
persaingan usaha di Indonesia. Beberapa perkara yang ditangani Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berkaitan dengan perilaku pelaku
usaha yang melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lain dalam bingkai
perjanjian kerjasama, baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang
termasuk dalam kategori Perjanjian yang dilarang maupun kegiatan yang
1

Notaris/PPAT di Jakarta Timur & Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Pengurus Pusat
Ikatan Notaris Indonesia

2

Lihat Agus Yudha Hernoko, “Dasar-dasar Hukum Kontrak”, Materi Perkuliahan Teknik
Perancangan Kontrak, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
Surabaya, 2005.
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dilarang atau posisi dominan yang berpotensi mengakibatkan terjadinya
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Asas demokrasi ekonomi sebagai landasan pembentukan UU Nomor
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat menghendaki adanya kepastian kesempatan yang sama bagi
setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi atau
pemasaran barang atau jasa. Dengan demikian perilaku yang mengarah
pada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan
oleh pelaku usaha harus dicegah.
Surat dan atau dokumen merupakan salah satu alat bukti yang
dipergunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam
melakukan pemeriksaan perkara di KPPU.3 Surat atau dokumen merupakan
alat bukti tertulis yang dikenal juga sebagai alat bukti yang sah dan diakui
oleh hukum di dalam hukum acara perdata. Surat atau dokumen yang
dimaksud dapat berupa perjanjian tertulis yang dibuat dibawah tangan
maupun dalam bentuk akta notaris, tergolong dalam Direct Evidence.
Baik kontrak yang dibuat dibawah tangan maupun yang dibuat
dengan akta otentik, dalam menuangkan kehendak para pihak tidak
dapat dilakukan secara bebas tak terbatas, tetapi terdapat pembatasan
yaitu tidak diperkenankan melanggar undang undang, dan menyimpang
dari nilai-nilai moral, kebiasaan, kepatutan, yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat. Kristalisasi nilai-nilai etika dalam sistem hukum
perjanjian dikenal dengan asas-asas hukum perjanjian yang dikongkritkan
dalam norma hukum. Selain ketentuan normatif dan nilai-nilai etika, aspek
ekonomi sangat kental dirasakan dalam sebuah perjanjian yang bersifat
bisnis karena tujuan para pihak mewujudkan perjanjian adalah efisiensi
dan mencapai keuntungan. 4
Hukum perjanjian erat hubungannya dengan bidang kenotariatan
terutama berkaitan dengan penerapannya di dalam pembuatan akta
notaris. Akta notaris merupakan akta otentik. Baik akta otentik maupun
akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai
alat bukti. Perbedaan yang penting antara akta notaris dan akta di bawah
tangan terletak pada nilai pembuktiannya.
II.

Beberapa Bentuk dan Jenis Perjanjian antar Pelaku Usaha dalam
Hukum Persaingan Usaha

Perjanjian yang dibuat antar pelaku usaha dalam kegiatan bisnis
secara normatif menganut sistem terbuka, artinya undang-undang
memberikan kebebasan para pihak dalam menentukan isi, bentuk dan
macam perjanjian sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan
3

Lihat Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999

4

Lihat Johannes Ibrahim, “Kontrak Dalam Perspektif Multi Disipliner”, Gloria Juris, Volume 6,
Nomor 2, Mei-Agustus, 2006, hal.108.
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isinya tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan dan
ketertiban umum.
Bentuk perjanjian kerjasama antar pelaku usaha lazimnya dibuat
secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak, baik dibuat secara
dibawah tangan maupun dengan akta otentik yang memuat peristiwaperistiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, sejak
semula dibuat dengan sengaja untuk pembuktian. 5
Mengenai jenis perjanjian, secara umum perjanjian yang memiliki
nama khusus tunduk pada Bab V sampai Bab XVIII KUH Perdata. Diluar 15
jenis perjanjian yang telah memiliki nama khusus yang telah ditentukan
unsur-unsurnya secara limitatif tersebut, maka tunduk pada peraturan
perikatan secara umum di dalam Bab I KUH Perdata dan tentang perikatanperikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan di dalam Bab II
KUH Perdata. Secara umum perjanjian kerjasama antar pelaku usaha
dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) pola, yaitu Usaha bersama (joint venture),
Kerjasama operasional (joint operation) dan Operasional sepihak (single
operation).
Fungsi akta otentik selain sebagai alat bukti dapat pula berfungsi
sebagai syarat mutlak (bestaansvoorwaarde) untuk adanya suatu perbuatan
atau peristiwa hukum. Fungsi akta otentik tersebut berkaitan dengan
keharusan menurut undang-undang agar untuk adanya suatu perbuatan
hukum atau peristiwa hukum tertentu dibuktikan dengan akta otentik.
Misalnya, pendirian badan hukum perseroan terbatas terbentuk dengan
akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan didirikan oleh dua
orang atau lebih (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.6 Demikian
pula akta pendirian Yayasan, Koperasi dan Perkumpulan berbadan hukum
yang memerlukan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia serta akta pendirian non badan hukum seperti
CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang akan diajukan pendaftarannya
pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Selain pendirian, perubahan anggaran dasar badan hukum maupun
perubahan akta non badan hukum yang proses persetujuan dan pelaporan
atau pendaftarannya perlu dilakukan pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia juga diwajibkan dibuat dalam bentuk
akta notaris. Selain itu di dalam ketentuan mengenai Merger, Konsolidasi
dan Akuisisi perseroan terbatas dalam PP No. 27 Tahun 1998 tentang
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas dan
5

Lihat Pasal 1867, 1868 dan 1869 KUH Perdata

6

Pengecualian untuk pendirian badan hukum PT bagi perseroan yang memenuhi kriteria
Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang dan dilakukan berdasarkan surat
pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia (Pasal 153A ayat (1) dan ayat (2)
UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
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PP No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank,
secara eksplisit menyebutkan bahwa pihak yang berwenang membuat
akta penggabungan adalah Notaris.
Apabila undang-undang tidak mengharuskan dibuatnya akta otentik
terhadap suatu perbuatan hukum tertentu, maka akta otentik yang
dibuat hanya berfungsi sebagai alat bukti yang semata-mata dibuat atas
keinginan (para) pihak yang berkepentingan agar suatu perbuatan hukum
dinyatakan dengan akta otentik, misalnya dalam pembuatan akta-akta
Perjanjian Kerjasama yang tidak ada kewajiban dibuat dalam bentuk akta
Notaris. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008
Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah
dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mensyaratkan
Perjanjian Kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis, tidak diwajibkan
dalam bentuk akta notaris. Jenis-jenis perjanjian kerjasama yang dibuat
mengikuti pola-pola kemitraan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal
26 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, meliputi: (a) inti plasma,
(b) subkontrak, (c) waralaba, (d) perdagangan umum, (e) distribusi dan
keagenan, (f) rantaipasok, dan (g) bentuk-bentuk kemitraan lain.
Secara substansial ada tiga bentuk larangan di dalam UU Nomor 5
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha, yaitu: (a)
Perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Bab III dari Pasal
4 sampai Pasal 16, (b) Kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud
dalam Bab IV dari Pasal 17 sampai Pasal 24, dan (c) larangan berkaitan
dengan posisi dominan yang terdapat di dalam Bab V dari Pasal 25 sampai
Pasal 29.
Perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha adalah
perjanjian yang bertujuan untuk: (a) melakukan praktik oligopoly, (b)
menetapkan harga (price fixing), (c) membagi wilayah (market allocation),
(d) pemboikotan (boycott), (e) kartel (cartel), (f) trust, (g) oligopsoni, (h)
integrasi vertikal (vertical integration), (i) perjanjian tertutup (exclusive
dealings); dan (j) perjanjian dengan pihak luar negeri.
Kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pelaku usaha seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan
persekongkolan (collusive tendering). Perbedaan antara kegiatan yang
dilarang dengan perjanjian yang dilarang terletak pada jumlah pelaku
usaha. Dalam perjanjian yang dilarang paling tidak ada dua pihak pelaku
usaha, karena perjanjian paling tidak menghendaki sedikitnya dua subjek
hukum. Sementara dalam kegiatan yang dilarang tidak tertutup untuk
dilakukan oleh satu pelaku usaha saja. 7
7

Hikmahanto Juwana, “Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No 5 Tahun 1999” dalam,
Jurnal Magister Hukum, Vol.1 No 1 September 1999, UII Yogyakarta, hal. 30-31

236

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

Berkaitan dengan penyalahgunaan posisi dominan dapat dilihat
dalam bentuk: (a) keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing
berat atau (b) pelaku usaha memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan
dengan pesaingnya dalam hal kemampuan keuangan, kemampuan akses
pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri
dengan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
Jika pelaku usaha memiliki posisi dominan biasanya ada tiga hal yang
akan dilakukan dan pada sisi ini pula yang dilarang disebabkan oleh posisi
dominan tersebut. Pertama, menetapkan syarat-syarat perdagangan yang
bertujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh
barang atau jasa yang bersaing. Kedua, membatasi pasar dan
pengembangan tekhnologi. Ketiga, menghambat pelaku usaha lain yang
berpotensi menjadi pesaing.
Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha, kegiatan-kegiatan
yang dilakukan pelaku usaha maupun keadaan pelaku usaha yang berada
dalam posisi dominan, meski bersinggungan dengan ketentuan UU
Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja namun tidak semuanya menimbulkan praktik
monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat.
Pasal-pasal yang termasuk Pasal yang per se illegal 8, yaitu Pasal 5
mengenai Penetapan harga, Pasal 6 mengenai Diskriminasi harga, Pasal
15 mengenai Perjanjian Tertutup, dan Pasal 27 mengenai Kepemilikan
Silang, secara langsung dapat dikategorikan sebagai perjanjian, kegiatan
atau perbuatan yang ilegal tanpa perlu pembuktian.
Pelanggaran terhadap Pasal-pasal selebihnya, harus dilakukan
pembuktian oleh KPPU dengan melakukan penilaian atau evaluasi
mengenai akibat dari perjanjian atau kegiatan usaha tertentu yang
dilakukan pelaku usaha bersifat menghambat atau mendukung persaingan
menjadi wewenang lembaga otoritas persaingan usaha.
Untuk menentukan bahwa suatu aktivitas dianggap dapat
menimbulkan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat dengan
kata lain melanggar hukum merupakan hal yang tidak mudah. Di dalam
pendekatan rule of reason mungkin saja dibenarkan adanya suatu tindakan
usaha yang meskipun anti persaingan tetapi menghasilkan suatu efisiensi
yang menguntungkan konsumen atau perekonomian nasional pada
umumnya. Sebaliknya suatu tindakan usaha dianggap salah karena
meskipun ditujukan untuk efisiensi namun ternyata dalam praktiknya
mengarah kepada penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan
pelaku usaha lain, konsumen dan perekonomian nasional umumnya.
8

Pendekatan perse ilegal menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu ilegal,
tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan oleh oleh perjanjian atau
kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai perse ilegal biasanya meliputi
penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan penjualan kembali.
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Beberapa jenis perjanjian yang dikecualikan oleh UU No 5 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, meskipun ada prinsip-prinsip hukum anti monopoli yang
kelihatannya dilanggar, yaitu perjanjian yang berkaitan dengan hak atas
kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta,
desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang,
perjanjian yang berkaitan dengan waralaba,9 perjanjian keagenan,10
perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa,
perjanjian kerjasama penelitian, perjanjian internasional yang telah
diratifikasi oleh pemerintah.11 Sedangkan beberapa perbuatan yang
dikecualikan yaitu perbuatan pelaku usaha yang tergolong ke dalam
usaha kecil, dan kegiatan usaha koperasi yang bertujuan secara khusus
untuk melayani anggotanya. Yang tergolong ke dalam perjanjian dan atau
perbuatan yang dikecualikan adalah a) perbuatan dan atau perjanjian yang
bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
atau b) perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang
tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri.12
III. Perspektif Multidisipliner dalam Perjanjian antar Pelaku Usaha dalam
Hukum Persaingan Usaha
1.

Perspektif Yuridis

Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji
kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang atau lebih.
Dalam lingkup Hukum Persaingan Usaha, definisi perjanjian13 dimaknai
suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri
terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik
tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian tertulis diantara dua atau lebih
pihak yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu hal khusus dikenal dengan istilah kontrak. Istilah
kontrak atau perjanjian dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian
yang sama. Kontrak dapat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan,
perjanjian di bawah tangan yang dibukukan atau diregister oleh notaris
(waarmerking), perjanjian dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris,
9

Lihat Pasal 50 huruf b.

10

Lihat Pasal 50 huruf d.

11

Lihat Pasal 50 huruf c,e dan f..

12

Lihat Pasal 50 huruf a dan g UU No 5 Tahun 1999.

13

Pasal 1 angka 7 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat
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dan perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk
akta notaril.
Perjanjian tidak tertulis dalam perkara persaingan usaha dapat diakui
atau digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Selain perjanjian yang
dinyatakan secara tegas yaitu perjanjian tertulis maupun lisan, dalam
perkembangannya perjanjian dengan “understanding” diantara para
pihak (tacit agreement)14 dan atau kegiatan dengan “understanding”, jika
perjanjian atau tindakan tersebut termasuk dalam kategori perjanjian atau
kegiatan yang dilarang, juga dapat diterima dan termasuk dalam lingkup
pengawasan KPPU untuk memperluas penindakan terhadap perkara
pelanggaran terhadap Undang Undang Persaingan Usaha.
Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.15
Badan Usaha adalah Perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk
badan hukum (misalnya Perseroan Terbatas) maupun non badan hukum
(misalnya CV, Firma) yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat
tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.16
Dari pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata dan
perjanjian menurut UU No.5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mempunyai titik taut yaitu pada
frasa mengikatkan diri. Perjanjian pada umumnya menimbulkan perikatan
yang menurut doktrin dikenal sebagai perjanjian obligatoir atau perjanjian
yang menimbulkan perikatan (verbintenisscheppende overeenkomst).
Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua
pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal
dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi
tuntutan itu.
Perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya,
hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan
cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan
tujuan para pihak. Karena menimbulkan akibat hukum, maka sejak awal
pembuatan perjanjian harus memenuhi ketentuan mengenai syarat-syarat
sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
Suatu perjanjian dikatakan sah atau legal apabila memenuhi syarat-syarat
sahnya perjanjian, yang terdiri dari syarat subyektif dan syarat obyektif.
14

Contoh tacit agreement adalah jika seorang pelaku usaha memberi sinyal kepada pelaku
usaha lain dengan jalan membatasi output atau mengumumkan perubahan harga dengan
harapan diikuti oleh pelaku usaha yang lain tersebut.

15

Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

16

Penjelasan Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1999
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Syarat Subyektif meliputi Kesepakatan dan Kecakapan Bertindak,
sedangkan syarat Obyektif yaitu Obyek (Hal) tertentu dan Kausa yang
halal.
Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu
orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu pernyataannya,
karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Kata sepakat
itu juga penerimaan dari suatu penawaran. Ada lima cara terjadinya
persesuaian pernyataan kehendak
yaitu dengan : (a) bahasa yang
sempurna dan tertulis, (b) bahasa yang sempurna secara lisan, (c) bahasa
yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawannya, (d) bahasa
isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya; (e) diam atau membisu,
tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.17 (Sudikno Mertokusumo,
1987 :7). Cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak yaitu dengan
bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan perjanjian
dibuat secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi
para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna.
Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk
melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang akan mengadakan
perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan yang mempunyai
wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang
ditentukan oleh undang-undang. Karena perbuatan hukum yang dilakukan
akan menimbulkan akibat hukum.
Yang menjadi obyek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian).
Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi
hak kreditur. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi terdiri atas: a)
memberikan sesuatu, b) berbuat sesuatu,dan c) tidak berbuat sesuatu.
Dalam hal obyektif perjanjian, memang kausa yang halal tidak
dijelaskan di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun dapat disimpulkan
dari Pasal 1337 KUH Perdata yang menyebutkan causa yang terlarang,
yang berbunyi suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan
undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
Perjanjian yang melanggar undang-undang meliputi tiga aspek
perbuatan hukum, yaitu: Pertama, dilakukannya perbuatan hukum.
Misalnya pembuatan perjanjiannya. Dengan menutup perjanjiannya
merupakan tindakan yang dilarang undang-undang. Misalnya perjanjian
yang dilarang secara per se illegal dalam UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja seperti
perjanjian penetapan harga (Pasal 5 dan 6), perjanjian tertutup (Pasal 15)
dan perjanjian pemilikan saham mayoritas (Pasal 27). Kedua, substansi
dari perbuatan hukum, yaitu prestasi yang wajib dipenuhi oleh para pihak.
Prestasinya sendiri tidak dilarang, tetapi melaksanakan prestasinya yang
17

Sudikno Mertokusumo, Rangkuman Kuliah Hukum Perdata, Fakultas Pascasarjana Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta, 1987, hal.7.
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dilarang, misalnya jual beli rotan tetapi untuk mengirimkan ke luar negeri
dilarang; dan Ketiga maksud dan tujuan dari perbuatan hukum. Terlebih,
motivasi pada satu atau kedua belah pihak yang tampak dari luar, misalnya
meminjam uang untuk membuat narkoba.
Selama ini secara umum hanya dikenal bahwa konsekuensi tidak
terpenuhinya syarat subyektif, maka perjanjian dapat dibatalkan apabila
salah satu pihak mengajukan ke pengadilan. Namun apabila para pihak
tidak ada yang berkeberatan maka perjanjian tetap dianggap sah.
Sebaliknya jika syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal
demi hukum. Artinya dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.
Dalam keadaan tertentu peraturan perundang-undangan melarang
substansi suatu kontrak atau hal-hal tertentu. UU No.5 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja tidak memberikan batasan mengenai apa dan bagaimana
perjanjian yang dilarang itu, atau tidak menentukan jenis barang tertentu
yang dilarang untuk diperjanjikan sesama pelaku usaha, tetapi hanya
menentukan perbuatan atau tindakan tertentu dalam dunia usaha yang
mana para pelaku usaha dilarang memperjanjikannya. Seperti perjanjianperjanjian yang dilarang dibuat oleh pelaku usaha sebagaimana tercantum
dalam Pasal 4 sampai Pasal 16 UU No.5 Tahun 199918 sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Larangan dibuatnya perjanjian-perjanjian tersebut bukan berarti
tidak dipenuhinya syarat subyektif dan syarat obyektif untuk sahnya
perjanjian, tetapi dalam hal ini perjanjian seperti itu memang dilarang
karena alasan-alasan yang intangible, seperti penguasaan atas produksi
atau penguasaan pemasaran barang dan jasa tertentu serta pasal-pasal
larangan yang bermuatan rule of reason. Secara argumentrum a contrario,
perjanjian-perjanjian seperti itu dapat dibuat sepanjang batasan-batasan
yang tercantum dalam pasal yang bersangkutan tidak dilanggar. Jika
menurut hasil penelitian KPPU perjanjian-perjanjian tersebut telah
menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat,
maka KPPU dapat mengambil tindakan administratif untuk membatalkan
perjanjian-perjanjian tersebut.19
Dari penjelasan UU No.5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat dilihat bahwa maksud
disusunnya UU No.5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu untuk menegakkan aturan
hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku
usaha di dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan juga
untuk memberikan kepastian hukum dan lebih mendorong percepatan
pembangunan ekonomi. Hal ini membawa pemahaman bahwa perjanjian
18

Lihat Dr Habib Adjie, S.H., M.hum., Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Bandung: PT Refika
Aditama, 2015, hal.29-33.

19

Ibid, hal.33
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tidak melulu mengenai hukum tetapi juga sebuah sebuah perjanjian
bernilai ekonomis.20 Korelasi antara hukum dan ekonomi akan diperjelas
dalam uraian mengenai perspektif Ekonomi dalam tulisan ini.
2.

Perspektif Etika

Selain syarat-syarat sah perjanjian sebagai ketentuan normatif suatu
kontrak, setiap perjanjian yang dibuat para pihak harus memperhatikan
nilai-nilai etika perjanjian yang dikenal dengan asas-asas perjanjian.
Beberapa asas perjanjian yang penting yaitu: 1) Asas Konsensualisme,
2) Asas Kekuatan mengikat, 3) Asas kebebasan berkontrak dan 4) Asas
Itikad baik.
Asas Konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian terbentuk
karena adanya perjumpaan kehendak (concensus) dari pihak-pihak.
Asas kekuatan mengikat menyatakan bahwa semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Keterikatan suatu perjanjian terkandung di dalam janji yang
dilakukan para pihak sendiri.
Asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa para pihak menurut
kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap
orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki, bebas
menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dan bebas
menentukan bentuk perjanjian tertulis atau lisan dengan ketentuan bahwa
perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan
yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusilaan.
Kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai tujuannya bila para pihak
mempunyai posisi tawar yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah
maka pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat dapat memaksakan
kehendaknya untuk menekan pihak yang lemah. Untuk itulah negara
campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah yaitu melalui putusan
hakim yang dikeluarkan karena adanya gugatan dari pihak yang merasa
dirugikan. UU No.5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan bentuk perlindungan
negara bagi pelaku usaha baik kecil, menengah maupun besar. Untuk
terjaminnya kepastian kesempatan berusaha yang sama, KPPU sebagai
pengawas pelaku usaha agar pelaku usaha dalam menjalankan usahanya
tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Mengenai asas Itikad baik, J.M.VAN Dunne membagi tahapan
kontrak dalam tiga fase, yakni fase pra kontrak (precontractuele fase),
fase pelaksanaan kontrak (contractuele fase) dan fase pascakontrak
(postcontractuele fase). Itikad baik sudah harus ada sejak fase prakontrak
dimana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai
kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak.
20

Ibid, hal. 29.
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Pada fase pelaksanaan kontrak, kontrak harus dilaksanakan dengan
itikad baik.21 Kontrak tidak hanya mengikat terhadap apa yang secara
tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga pada segala sesuatu yang
menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undangundang.22 Berkaitan dengan kebiasaan ,hal-hal yang menurut kebiasaan
selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam
kontrak meskipun tidak secara tegas diperjanjikan.23 Berdasarkan hal-hal
tersebut, urutan mengikatnya kontrak yaitu: 1) Isi kontrak itu sendiri, 2)
kepatutan atau itikad baik, 3) kebiasaan, dan 4) Undang-undang.
Walaupun ada kewajiban umum itikad baik sebagai perilaku
kontraktual yang diharapkan para pihak dalam pelaksanaan kontrak
namun ketentuan tersebut tidak menyebutkan atau menentukan standar
atau ukuran itikad baik tersebut, sehingga penggunaan standar itikad baik
lebih banyak didasarkan pada sikap pengadilan dan doktrin-doktrin yang
dikembangkan para pakar hukum.
Itikad baik pelaksanaan kontrak mengacu pada itikad baik yang
objektif, dengan standar yang objektif yang mengacu pada suatu norma
yang objektif. Perilaku para pihak dalam kontrak harus diuji atas dasar
norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam
masyarakat. Ketentuan itikad baik menunjuk pada norma-norma tidak
tertulis yang sudah menjadi norma hukum sebagai suatu sumber hukum
tersendiri. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku tidak
didasarkan pada anggapan para pihak sendiri tetapi tingkah laku tersebut
harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik tersebut.24
Sebuah kontrak tidak hanya ditinjau dari aspek hukum yaitu kepastian
hukum saja, namun yang lebih diharapkan adalah pemenuhan kewajiban
yang dilakukan oleh para pihak. Pemenuhan kewajiban memberikan
akibat-akibat baik secara hukum, etika maupun ekonomi atas tujuan yang
dikehendaki bersama. Secara hukum, pemenuhan kewajiban merupakan
pelaksanaan prestasi dan kontra prestasi yang disepakati bersama
pada saat penandatanganan kontrak. Secara etika, kontrak dibuat harus
mempertimbangkan keseimbangan bagi para pihak dalam pemenuhan
hak dan kewajiban. Secara ekonomi, pemenuhan kewajiban akan
menciptakan hubungan bisnis yang berjalan dengan baik sesuai dengan
target analisis biaya dan kemanfaatan.

21

Lihat Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata

22

Lihat Pasal 1339 KUH Perdata

23

Lihat Pasal 1347 KUH Perdata

24

Dr.H.Budi Untung,SH,MM, Hukum dan Etika Bisnis ,Yogyakarta,:Penerbit Andi, 2012, hal 135
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3.

Perspektif Ekonomi

Posner menganalisis korelasi antara hukum dan ekonomi dengan
mengemukakan dua teori, pertama teori formal yaitu teori hukum dan
kedua teori ekonomi. Teori ekonomi menganggap teori formal tidak
memadai untuk menjangkau penegakan hukum. Selanjutnya Posner
mengajukan teori tentang “rule of law” dalam arti sebuah sistem kontrol
sosial yang diselenggarakan sesuai dengan norma-norma. Pendekatan
hukum kontrak Neo–Classical menganalisis peraturan-peraturan sebagai
acuan terhadap efisiensi ekonomi, dimana efisiensi ekonomi berkaitan
dengan distribusi barang dan jasa. Patokan efisiensi ekonomi yang
biasanya digunakan sebagai analisis ekonomi terhadap hukum kontrak
adalah Pareto. Menurut Pareto, suatu transaksi atau aturan adalah sah jika
membuat keadaan seseorang menjadi lebih baik dengan tidak seorangpun
dibuat menjadi lebih buruk.25 Pertukaran sukarela memberikan efisiensi
dengan mengijinkan pihak-pihak untuk mendapat manfaat dari kontrak
yang disepakati. Kontrak dalam perspektif hukum dan ekonomi, selain
harus memenuhi efisiensi juga harus “complete”, yaitu segala ragam
kondisi terpenuhi dan segala kondisi maupun kemungkinan tertuang
secara eksplisit dalam kontrak.26
Dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, Michael Trebilcock
mengidentifikasi empat fungsi hukum kontrak yaitu : a) kemanfaatan
substansi. Substansi kontrak harus dibuat sedemikian rupa sehingga
pihak-pihak memiliki itikad untuk melaksanakan prestasi yang disepakati,
b) mengurangi biaya transaksi, dengan mencantumkan persyaratan
tentang kelalaian dan c) Kesenjangan dalam kontrak yang tidak sempurna
dengan klausula-klausula yang dapat mengisi berbagai kesenjangan di
dalam kontrak yang belum sempurna, dan d) Alternatif bagi pembebasan
kewajiban dalam situasi tertentu, dengan menyediakan dalam kontrak
alternatif untuk pembebasan suatu kewajiban jika terjadi pertukaran
yang tidak efisien, misalnya yang disebabkan terdapatnya tekanan yang
mengakibatkan kegagalan pasar.
Dengan dipenuhinya complete dan efisiensi, tujuannya agar dapat
tercapai kontrak yang dapat menciptakan kesejahteraan konsumen bagi
masyarakat serta efisiensi berkeadilan bagi kedua pihak yang membuat
kontrak. Sebagaimana tujuan hukum yang tidak hanya mengejar keadilan
dan kepastian hukum, namun juga kemanfaatan bagi para pihak yang
menutup kontrak, pihak ketiga atau masyarakat dan perekonomian
nasional.
25

Lihat Johannes Ibrahim, Op.Cit., hal 114-115.

26

Dr Maria G.S.Soetopo, BSc., MBA, “Pendekatan Law and Economics dalam Persaingan
Usaha”, Makalah disampaikan dalam Webinar KPPU “Perjanjian Kerja Sama : antara Legalitas
dan Risiko Persaingan Usaha”, Jakarta: 24 Juli 2020.

244

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

Ketiga aspek yang telah diuraikan di atas yaitu aspek yuridis, aspek
etik dan aspek ekonomi perlu diperhatikan di dalam perjanjian bisnis
sehingga tercapai pasar kompetitif sempurna yang diharapkan yaitu
pasar yang mampu memenuhi tiga kriteria moral: keadilan, utilitas
(kemanfaatan) dan hak. Adanya hak sebagai bagian dari kemanusiaan
berkonsekuensi kepada negara untuk bisa mengakomodasi hak-hak itu
menjadi hak hukum (legal right) yang menyebabkan hak itu dilindungi
oleh hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, diantara kewajiban negara
untuk bisa mewujudkan adanya “jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” (Pasal 28
D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maka
dilakukan pemberian kewenangan kepada notaris untuk membuat akta
otentik. Dalam konteks pembuatan akta otentik, akta yang dibuat oleh
notaris dapat dikategorikan dalam rumpun hak atas kepastian hukum dan
keadilan.
IV. Notaris dan Kewenangan Membuat Akta Otentik sebagai Alat Bukti
Sempurna
Alat-alat bukti yang dipergunakan oleh KPPU dalam melakukan
pemeriksaan perkara di KPPU berupa : 1) keterangan saksi, 2) keterangan
ahli, 3) surat dan atau dokumen, 4) petunjuk dan 5) keterangan pelaku
usaha. Surat atau dokumen merupakan alat bukti tertulis yang dikenal
juga sebagai alat bukti di dalam hukum acara perdata.
Di dalam hukum acara perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui
oleh hukum terdiri dari:27 a) bukti tulisan, b) bukti dengan saksi-saksi, c)
persangkaan-persangkaan, d) pengakuan dan e) sumpah. Pembuktian
dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan
tulisan-tulisan di bawah tangan.28 Tulisan-tulisan otentik berupa akta
otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undangundang, dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi
wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat.29 Tulisan di bawah
tangan atau disebut juga akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk
yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di
hadapan Pejabat Umum yang berwenang.30
Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan
untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Perbedaan yang penting antara
kedua jenis akta tersebut adalah dalam nilai pembuktiannya. Akta otentik
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena di dalam akta
otentik di dalamnya telah termasuk semua unsur bukti yaitu tulisan, saksi27

Pasal 1866 KUH Perdata

28

Pasal 1867 KUH Perdata

29

Pasal 1868 KUH Perdata

30

Pasal 1874 KUH Perdata
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saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sedangkan
akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para
pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak.31
Selain fungsi sebagai alat bukti, akta juga mempunyai fungsi menentukan
keabsahan atau syarat pembentukannya.32 Suatu akta otentik memberikan
diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang
yang mendapat hak dari pada mereka suatu bukti yang sempurna tentang
apa yang dimuat didalamnya.
Prof. Sudikno Mertokusumo (2009) menegaskan bahwa “akta yang
dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku merupakan
bukti yang sempurna, tentang apa yang termuat didalamnya dan bahkan
tentang yang terdapat dalam akta sebagai penuturan belaka, yang terakhir
ini hanya sepanjang yang dituturkan itu ada hubungannya langsung
dengan pokok akta. Kalau yang dituturkan dalam akta tersebut tidak ada
hubungan langsung dengan pokok akta, menurut pasal 1871 BW hak itu
hanya akan berlaku sebagai permulaan bukti tertulis.”33
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat
akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam UU No.2 Tahun 2014 atau berdasarkan undang-undang lainnya.34
Pemberian wewenang itu bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban
dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Selain kewenangan umum
notaris tersebut, notaris juga diberi kewenangan untuk memberikan
penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menolak
untuk membuat akta yang menyimpang dari Undang-Undang.
Seseorang menjadi Pejabat Umum apabila ia diangkat dan
diberhentikan oleh pemerintah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk
melayani publik dalam hal-hal tertentu. Pejabat umum melaksanakan
sesuatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (gezag) dari
pemerintah. Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya
dibatasi dengan informasi (keterangan) yang diberikan oleh para pihak
dihadapannya. Artinya, seorang notaris dalam menjalankan kewajiban
tersebut hanya berdasarkan keterangan yang diperoleh dari para
penghadap, tanpa menggunakan kreatifitas dalam membuat akta. Tugas
notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak ke
dalam akta otentik dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
31

Habib Adjie, Op.Cit., hal 7-8

32

Dr Herlien Budiono, SH, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia- Hukum Perjanjian
Berlandaskan Asas-Asa Wigati Indonesia, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015, hal. 151.

33

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,
2009,
hal 163.
34

Lihat Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris.
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Selain aturan hukum mengenai jabatan notaris yaitu Undang-Undang
Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan aturan-aturan hukum lainnya,
termasuk aturan hukum persaingan usaha.
Notaris hadir untuk menjalankan sebagian kewenangan negara/
pemerintah dalam bidang hukum perdata (khususnya dalam pembuatan
alat bukti tertulis yang dilindungi/dijamin/diakui oleh negara/pemerintah
dalam bentuk akta Notaris) yang diberikan kepada Notaris. Pasal 16 ayat
(1) huruf (f) UU Nomor 2 Tahun 2014 merupakan bentuk perlindungan
terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu notaris wajib
merahasiakan isi segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/
janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Kewajiban yang
diistilahkan sebagai kewajiban ingkar ini untuk melindungi kepentingan
semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.
Dalam pembuatan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta
otentik, Notaris tidak hanya membuat klausul-klausul yang melindungi,
namun juga memberi saran kepada penghadap untuk melakukan
pendaftaran kepada instansi terkait yang diwajibkan Undang-undang.
Selain harus memenuhi formalitas dalam pembuatan akta otentik sesuai
UUJN, Notaris juga harus memperhatikan pemenuhan syarat sahnya
suatu perjanjian yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH
Perdata.
Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk pembuatan bukti
tulisan berupa akta otentik dengan sifat pembuktian yang memaksa (een
dwingende bewijskracht). Akta notaris mempunyai kekuatan bukti formil,
materiil malahan untuk perbuatan hukum tertentu juga mempunyai
kekuatan executorial. Di samping kekuatan pembuktian formil dan
materiil, akta notaris juga memiliki kekuatan pembuktian lahiriah35.
Kekuatan pembuktian lahiriah berarti bahwa akta itu dari ”lahir”nya
dapat membuktikan dirinya sebagai akta yang menandakan bahwa dari
kata-katanya berasal dari seorang pejabat umum sehingga harus diakui
sebagai akta otentik sampai dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktian
formil memberikan pembuktian kebenaran dari yang disaksikan dan yang
dilakukan notaris sehingga menjamin tanggal, tandatangan, identitas
orang yang hadir dan tempat dimana akta dibuat sekaligus menjamin
bahwa benar para pihak menerangkan seperti yang tersebut di dalam
akta. Mengenai kekuatan pembuktian materiil menjamin bahwa isi akta
dianggap dibuktikan sebagai benar terhadap setiap orang yang menyuruh
buatkan akta itu.
Sumber otentisitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas
eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut: a) Akta itu
harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang pejabat
35

G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta : Erlangga, 1991, hal. 54-63
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umum, b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang
undang, c) Pejabat umum oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat,
harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. 36
Dasar utama dalam pembuatan akta Notaris yaitu adanya
keinginan atau kehendak (wilsvorming) dan permintaan dari para pihak.
Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, Notaris dapat
memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Jika para
pihak mengikuti saran Notaris maka Notaris akan menuangkan dalam
akta Notaris. Namun meskipun demikian tetap hal tersebut merupakan
keinginan dan permintaan para pihak sendiri. Isi akta merupakan
perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan Notaris. 37
Suatu akta Notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak : 38
1. Jika Para pihak sepakat, maka dapat membuat akta pembatalan atas
akta tersebut, dengan demikian akta yang dibatalkan tidak mengikat
lagi para pihak;
2. Jika para pihak tidak sepakat untuk membatalkan akta yang telah
dibuat, maka salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya ke
pengadilan dengan gugatan untuk mendegradasikan akta Notaris
menjadi akta di bawah tangan, selanjutnya hakim akan memberikan
penafsiran apakah akta tersebut tetap mengikat para pihak atau tidak.
Berkaitan dengan akta yang dibuat Notaris, jika salah satu pihak
merasa dirugikan dari akta yang dibuat Notaris maka pihak yang
merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan berupa ganti rugi kepada
Notaris dengan beban pembuktian pada penggugat yang harus dapat
membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari
akta Notaris, dan apa saja yang dilanggar oleh Notaris baik dari aspek
lahiriah, aspek formal dan aspek materil atas akta Notaris.39
Misi inti notaris adalah menyusun instrumen publik dengan deklarasi
niat yang tidak hanya sah tetapi secara umum juga memiliki signifikansi
ekonomi. Kewajiban Notaris untuk memverifikasi identitas dan
kapasitas/kewenangan pihak-pihak dan/atau orang lain yang mewakili
mereka, terutama ketika salah satu pihak atau keduanya tidak memiliki
pengetahuan, dan perlu untuk mendiskusikan risiko. Notaris berkewajiban
menolak otentikasi deklarasi yang dibuat individu yang notaris tahu
bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kapasitas hukum dan dari setiap
tindakan yang secara hukum batal, ilegal atau jelas dimaksudkan untuk
36

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Bandung : PT
Citra Aditya Bakti, 2009, hal.32

37

Ibid, hal.33

38

Ibid, hal. 34

39

Ibid
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mengejar tujuan yang dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum dan
kesusilaan baik.40
Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan
para pihak ke dalam akta otentik dengan memperhatikan aturan hukum
yang berlaku. Jika telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka
akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga
tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lain. Dalam
membuat suatu perjanjian, Notaris seyogyanya memahami perbuatan/
tindakan hukum yang melanggar/bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, norma agama, susila dan sosial dan memberikan
saran agar tindakan yang melanggar tersebut tidak dilakukan oleh
masyarakat atau penghadap. Notaris juga perlu memahami UU No.5
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja sehingga tidak membuat perjanjian yang dapat
menyebabkan kerugian bagi para pihak maupun masyarakat. Permintaan
keterangan maupun pemanggilan Notaris sebagai saksi untuk keperluan
penyidikan dan proses peradilan harus melalui mekanisme dan prosedur
yang ditentukan dalam Undang Undang Jabatan Notaris yaitu meminta
persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). MKN
juga mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris.41
Sanksi terhadap pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagi
pelaku usaha berupa tindakan administratif, diantaranya penetapan
pembatalan perjanjian dan penetapan pembatalan atas penggabungan
atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham (Pasal 47 UU
No.5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 47 UU No.
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Meski merupakan kewenangannya,
KPPU perlu memperhatikan dampak dari pembatalan atas akta-akta
terkait penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan
saham (“merger dan akuisisi”) bagi pelaku usaha dan pihak-pihak terkait.
Selain itu banyaknya pelaku usaha yang dikenakan sanksi denda yang
diakibatkan kelalaian pelaku usaha dalam melakukan notifikasi merger
dan akuisisi perlu diminimalisir.
Di dalam kegiatan merger dan akuisisi, kewenangan notaris yaitu
dalam pembuatan akta merger dan akuisisi dan akta jual beli saham atau
aset, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan proses persetujuan
perubahan Anggaran dasar perseroan melalui Sistem Administrasi
Hukum Umum Online Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia. Sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 15 ayat
(2) huruf e UU No.2 Tahun 2014, notaris dapat membantu memberikan
40

Dr Herlien Budiono, SH, “Deontologi Notaris di Era Artificial Intelligence-Akta Notaris dalam
Penerapan Informasi Elektronik”, Makalah, disampaikan dalam Webinar Pengurus Pusat
Ikatan Notaris Indonesia , 2020, hal .5.

41

Pasal 66A UU No 2 Tahun 2014
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penyuluhan hukum kepada pelaku usaha mengenai adanya kewajiban
notifikasi kepada KPPU setelah dilakukannya merger dan akuisisi
(post notification) selambatnya 30 hari setelah tanggal efektif yuridis
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU No.5 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja , dan menyarankan pelaku usaha melakukan konsultasi terlebih
dahulu kepada KPPU mengenai rencana merger dan akuisisi sebelum
kegiatan merger dan akuisisi tersebut dilakukan. Hal ini merupakan salah
satu mitigasi risiko selain prosedur formal yang harus dilakukan notaris
dalam pembuatan akta. Pemenuhan notifikasi merger dan akuisisi pelaku
usaha kepada KPPU merupakan salah satu bentuk dari itikad baik (asas
transparansi) pelaku usaha.
Demikian juga dalam pendirian badan hukum maupun badan usaha.
Secara formal akta pendirian badan hukum dan badan usaha menjadi
syarat untuk dapat dilakukannya permohonan pengesahan sebagai badan
hukum maupun pendaftaran sebagai badan usaha. Penggunaan akta atau
perusahaan yang telah didirikan dengan akta tersebut oleh pelaku usaha
yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap UU Persaingan
Usaha merupakan tanggung jawab pelaku usaha. Misalnya akta yang
dibuat tersebut kemudian digunakan untuk pengajuan tender yang dalam
prosesnya pelaku usaha melakukan koordinasi atau kerjasama dengan
pelaku usaha lainnya untuk melakukan persekongkolan tender.
Berkaitan dengan posisi dominan, baik yang diperoleh melalui
rangkap jabatan, kepemilikan saham mayoritas maupun penggabungan,
peleburan dan pengambilalihan secara per se tidak dilarang sepanjang
tidak berakibat terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat. Informasi mengenai susunan direksi dan atau komisaris perusahaan,
susunan pemegang saham maupun informasi perusahaan hasil merger
dan akuisisi tersaji dalam dokumen anggaran dasar perusahaan. Saat ini
sistem Administrasi Hukum Online Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia menyediakan layanan pengecekan profil
perseroan yang juga dapat diakses oleh masyarakat. Adanya persyaratan
maupun ketentuan khusus mengenai larangan rangkap jabatan harus
diperhatikan dalam rangka merger akuisisi perusahaan di sektor lembaga
keuangan.
Di dalam membuat perjanjian kemitraan sesuai amanat UU No.20
Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, harus memenuhi persyaratan perjanjian kemitraan dan unsurunsur penting dalam kontrak perjanjian yaitu unsur “kerjasama usaha”,
unsur “antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha menengah dan
kecil”, unsur “pembinaan dan pengembangan” dan unsur “prinsip saling
memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan”.
Perjanjian kemitraan umumnya berbentuk perjanjian baku, yaitu
perjanjian yang klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pihak pemberi
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kemitraan yang notabene memiliki posisi tawar dan ekonomi yang lebih,
sementara pihak penerima kemitraan mempunyai peluang yang kecil atau
bahkan tidak mempunyai peluang untuk negosiasi mengenai perubahan
substansi klausul-klausul yang telah dibakukan tersebut atau terjadi
pengalihan tanggung jawab pihak pemberi kemitraan kepada penerima
kemitraan, dimana pemberi kemitraan membebaskan diri dari kewajiban
menanggung kemungkinan adanya cacat pada obyek yang diperjanjikan.
Sementara kerugian tersebut dibebankan kepada penerima kemitraan.
Selain itu larangan bagi pihak yang secara ekonomi lebih kuat untuk
memiliki atau menguasai pihak yang secara ekonomi lebih lemah. Pihak
yang secara ekonomi lebih lemah rentan mendapat tekanan maupun
tindakan unfair misalnya pihak yang secara ekonomi lebih kuat mengubah
isi perjanjian secara sepihak dan menetapkan kebijakan yang berbedabeda kepada mitra, tidak transparan, serta kesewenang-wenangan lainnya.
Jika perjanjian dibuat dalam bentuk akta notaris, menjadi kewajiban
notaris untuk menjaga keseimbangan para pihak dalam akta perjanjian
kemitraan sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya permasalahan
dalam pelaksanaan perjanjian. Sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 huruf a
UU No.2 Tahun 2014, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama,
mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam
perbuatan hukum.
Meski Notaris ada di wilayah hukum formal dalam membuat akta
otentik sebagai alat bukti untuk memberikan kepastian hukum, akan
tetapi perlu bagi seorang notaris untuk dapat pula memberikan perspektif
yang multidisipliner dalam memberikan konsultasi kepada pelaku usaha.
Dalam pelaksanaan jabatannya, notaris tidak sebatas memberi stempel
otentik pada suatu akta dengan hanya berdasarkan asas kebebasan
berkontrak namun dalam pembuatan akta (verlijden) notaris meminta
penjelasan kepada para pihak dan melakukan penilaian terhadap
pemenuhan syarat formal dan materil sehingga dapat memutuskan dapat
atau tidaknya dilakukan pembuatan akta. Berdasarkan Pasal 16 ayat 1
huruf e UU No. 2 Tahun 2014 notaris dapat menolak pembuatan akta jika
ada alasan untuk menolak terutama adanya sesuatu yang bertentangan
dengan UU. Dengan dasar dan alasan filosofis, sosiologis dan yuridis
maka notaris dapat membantu mendeteksi kemungkinan itikad buruk dan
akibat yang tidak diinginkan serta melindungi pihak-pihak yang lemah
kedudukan sosial ekonomi dan yuridis dengan demikian melindungi pihak
ketiga yang beritikad baik.
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V.

Penutup

KPPU perlu lebih mengoptimalkan upaya-upaya koordinasi dalam
rangka mensosialisasikan ketentuan UU Persaingan Usaha kepada pelaku
usaha, pihak terkait, profesi dan stake holder termasuk kepada Notaris
agar dapat tercapai kesepahaman dan sinergi dalam pelaksanaan UU
Persaingan Usaha, khususnya sebagai upaya pencegahan dan mitigasi
risiko pelanggaran UU Persaingan Usaha, meskipun pada asasnya semua
warga negara dianggap mengetahui undang-undang.
Pembuktian pelanggaran persaingan usaha sehat merupakan
kewenangan KPPU. Notaris sebagai pejabat umum bertindak secara
profesional dalam membantu pemerintah dibidang keperdataan dengan
membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti
yang sempurna dan mempunyai daya eksekusi sehingga akta notaris
harus dilihat apa adanya. jika ada pihak yang mengingkari maka pihak
yang mengingkari wajib membuktikannya. Dalam hal adanya permintaan
keterangan maupun pemanggilan Notaris sebagai saksi harus melalui
mekanisme dan prosedur yang ditentukan dalam Undang Undang Jabatan
Notaris yaitu harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Majelis
Kehormatan Notaris (MKN).
Keberlanjutan, dinamika dan keadilan dalam hubungan dengan
pasar sangat tergantung pada kepastian hukum dan perdamaian
hukum. Yurisdiksi yang menerapkan otentikasi instrumen menekankan
pada keadilan preventif dan menghindari litigasi serta menciptakan
terpeliharanya kepastian hukum sebagai kepentingan publik. Dalam
pembuatan perjanjian antar pelaku usaha perlu memperhatikan aspek
yuridis, aspek etik dan aspek ekonomi, sehingga tercapai pasar kompetitif
sempurna yang diharapkan yaitu pasar yang mampu memenuhi tiga
kriteria moral yaitu keadilan, utilitas (kemanfaatan) dan terjaminnya hak.
Negara menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara
melalui regulasi yang dapat mengakomodir perkembangan aktual serta
pemberian kewenangan kepada notaris untuk memberikan jaminan
kepastian hukum yang berkeadilan akan hak warga negara melalui akta
notaris yang dibuatnya. Dengan demikian perjanjian-perjanjian antar
pelaku usaha seyogyanya dibuat dengan akta notaris.
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BAB IV
MONOPOLI DAN
BUMN

254

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

4.1
Monopoli dan Sinergi
BUMN
Loto Srinaita Ginting, S.E., M.Comm1

Gambaran Umum
Badan Usaha Milik Negara atau selanjutnya disebut BUMN
merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan negara yang dipisahkan. Itulah definisi BUMN yang tercantum
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang
BUMN. Dalam Undang-Undang dimaksud, juga diuraikan maksud dan
tujuan pendirian BUMN yaitu:
1. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional
pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. mengejar keuntungan;
3. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan
hajat hidup orang banyak;
4. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat
dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
Uraian di atas menunjukkan bahwa dengan aktivitas BUMN yang
menyediakan barang maupun memberikan jasa dan menyelenggarakan
kemanfaatan umum serta menghasilkan pendapatan, maka terlihat
perbedaan cukup mendasar dengan usaha swasta yang mendasarkan
pemupukan keuntungan sebagai hal yang utama. Melihat lebih lanjut dari
tujuan didirikan BUMN, hal tersebut merupakan implementasi peran negara
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila
dan UUD RI 1945, khususnya yang berkenaan dengan penguasaan negara
dalam cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak. Fungsi sosial ini merupakan karakteristik yang
membedakan BUMN dengan jenis perusahaan lain.2
1

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM – Kementerian BUMN

2

Aminuddin Ilmar. Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN. Jakarta: Kencana Prenada
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Saat ini tercatat 107 BUMN yang terdiri atas 80 Persero, 14 Persero
Terbuka (Tbk), dan 13 Perusahaan Umum (Perum), dengan berbagai
jenis kegiatan usaha guna memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh
wilayah Indonesia. Hampir seluruh kebutuhan masyarakat telah dicukupi
oleh BUMN, di antaranya kebutuhan akan listrik, air, BBM, pangan,
transportasi, telekomunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan, akomodasi,
dan sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa BUMN selalu hadir di tengah
masyarakat dan berperan penting dalam penyelenggaraan perekonomian
nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
BUMN Selalu Hadir
di Tengah Masyarakat

Penyelenggara
jasa konstruksi

Penyelenggara
pengangkutan
darat
Penyedia layanan
logistik pangan

Penyedia layanan
penerbangan
Penyedia
air bersih
Pengelola
pelabuhan

Penyedia layanan
telekomunikasi
Penyedia jasa
kesehatan

Pengelola
penambangan
minyak dan
gas bumi

Penyedia
jasa akomodasi

Penyedia jasa
ekspedisi/ logistik

Penyedia
jasa asuransi

Penyedia
jasa keuangan
perbankan

Penyedia jalan tol

Catatan:
logo-logo BUMN hanya
bersifat mewakili (sampling)

Penyedia
tenaga listrik

Gambar 1 – BUMN di Indonesia
Sumber: Kementerian BUMN RI, 2019

Pada tahun 2019, total aset seluruh BUMN mencapai Rp8.721 triliun
dengan jumlah liabilitas sebesar Rp 6.065 triliun dan ekuitas Rp2.656
triliun. Adapun konsolidasi laba bersih BUMN tahun 2019 sebanyak Rp166
triliun. Kontribusi yang diberikan BUMN kepada APBN sebesar Rp470
triliun yang berasal dari dividen sebesar Rp50 triliun, pajak sebesar Rp284
triliun, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya sebesar
Rp136 triliun.

Media Group, 2012
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Gambar 2 – Kinerja Keuangan dan Kontribusi BUMN Tahun 2019
Sumber: Kementerian BUMN RI, 2019

Guna memastikan bahwa perusahaan-perusahaan milik negara ini
dikelola secara baik dan selaras dengan maksud dan tujuan pendiriannya,
maka Pemerintah mengamanatkan Kementerian BUMN untuk mengelola
BUMN-BUMN yang ada. Sebelum dikelola oleh unit setingkat Kementerian,
pada periode tahun 1973 sampai dengan 1993, BUMN berada di bawah
pembinaan unit setingkat Eselon II Departemen Keuangan. Unit organisasi
itu disebut Direktorat Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan
Perusahaan Negara). Selanjutnya, terjadi perubahan nama menjadi
Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara). Kemudian organisasi
ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN (Badan Usaha Milik
Negara) sampai dengan tahun 1993.
Dalam periode 1993 sampai dengan 1998, organisasi yang awalnya
hanya setingkat Direktorat/Eselon II, ditingkatkan menjadi setaraf
Direktorat Jenderal/Eselon I, dengan nama Direktorat Jenderal Pembinaan
Badan Usaha Negara (DJ-PBUN). Hingga pada akhirnya pada tahun 1998
Pemerintah Republik Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina
dan pengelola BUMN menjadi setingkat Kementerian, dengan nama
Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan
BUMN.
Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi
Kementerian ini sempat dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi
setingkat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. Namun, di tahun
2001, ketika terjadi suksesi pucuk kepemimpinan Republik Indonesia,
organisasi pembina BUMN tersebut dikembalikan lagi fungsinya menjadi
setingkat Kementerian sampai dengan periode saat ini.
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Peran Strategis BUMN
Agar BUMN tetap dapat berperan dalam perekonomian nasional
melalui pemberian layanan guna mencukupi kebutuhan masyarakat serta
memberikan kontribusi kepada negara, maka Kementerian BUMN telah
menetapkan KPI bagi BUMN yang secara garis besar dibagi kedalam 3
(tiga) hal, yaitu:
1)

Profitable Business

: Memastikan perusahaan tetap mampu
meningkatkan atau mempertahankan
pangsa pasar dan posisi keuangan
yang positif.

2)

Sustainable Business

: Menyikapi dunia bisnis yang semakin
kompetitif, perusahaan perlu memiliki
perencanaan jangka panjang yang
berkelanjutan.

3)

Agent of Development

: BUMN tetap menjadi garda terdepan
dalam
inisiatif-inisiatif
strategis
pemerintah.
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Gambar 3 – Tiga Poin Utama Key Performance Indicators (KPI )BUMN
terhadap Negara
Sumber: Arahan Umum & Sharing Session Wamen BUMN II, Des 2019.
Kementerian BUMN RI, 2019

Sebagaimana maksud dan tujuan pendirian BUMN, bahwa BUMN
tidak hanya dituntut untuk mengejar keuntungan semata, tetapi juga
menjalankan peran sebagai agen pembangunan (agent of development),
di antaranya menjalankan usaha sebagai perintis yang belum dapat
dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi baik disebabkan
keterbatasan kapasitas ataupun karena pertimbangan skala ekonomis.
Peran BUMN sebagai agen pembangunan merupakan peran historis
yang menjadi bagian dari konstruksi perekonomian nasional. UUD 1945
Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) mewajibkan negara yang dalam hal ini diwakili
oleh Pemerintah untuk melakukan penguasaan terhadap cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang
banyak serta sumber daya alam yang terkandung di bumi Indonesia untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karenanya untuk melaksanakan
amanat tersebut, pemerintah membentuk BUMN yang modalnya minimal
51% dimiliki oleh negara agar keberpihakan Pemerintah atas BUMN
tersebut masih dapat terjaga demi kepentingan nasional.
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Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan
Terpenuhinya kepentingan publik atau masyarakat merupakan salah
satu tujuan BUMN, sehingga meskipun dituntut untuk mengejar keuntungan,
BUMN yang mayoritas atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara juga
memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas negara, di antaranya
adalah menyelenggarakan pelayanan umum (public service). Artinya,
ada jenis usaha yang secara ekonomis kurang menguntungkan namun
tetap dijalankan oleh BUMN agar fungsi pelayanan umum dapat berjalan.
Meskipun dalam beberapa aspek, subsidi Pemerintah hadir dalam
pemberian layanan tersebut misalnya subsidi BBM, listrik, atau gas.
Dalam rangka mendukung program Pemerintah sebagaimana
tercantum dalam RPJMN 2015-2019, BUMN memiliki tanggung jawab
menjadi motor pembangunan infrastruktur, inklusi keuangan, maupun
pembinaan UMKM. Wujud konkret hal tersebut di antaranya adalah
sebagai berikut:3
1)

Konektivitas Darat
a. Jalan Tol
Jalan Tol Trans Jawa (Merak-Probolinggo), sebagian Jalan Tol
Trans Sumatra, Jalan Tol Kalimantan, dan Jalan Tol Sulawesi
b. Light Rail Transit (LRT)
LRT Jabodebek dan LRT Sumatra Selatan

2)

Konektivitas Laut
a. Layanan 6 trayek tol laut oleh PT Pelni
b. Pembangunan pelabuhan dan dermaga
• Pembangunan Terminal Peti Kemas Belawan Fase II
• Pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung
• Pembangunan Dermaga Eksekutif Merak-Bakauheni
• Pembangunan Kawasan Pelabuhan Labuan Bajo
• Pembangunan Pelabuhan Kijing
• Pembangunan dan Pengembangan Kendari New Port
• Pengembangan Pelabuhan Tarakan
• Pengembangan Pelabuhan Tenau Kupang
• Pengembangan Pelabuhan Bitung
• Pembangunan Pelabuhan Sorong – Seget
• Pembangunan Pelabuhan Ambon
• Pengembangan Pelabuhan Manokwari

3

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-8/MBU/08/2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian BUMN Tahun 2020-2024
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•
•

Pengembangan Pelabuhan Merauke
Pengembangan Pelabuhan Jayapura

3)

Konektivitas Udara
1. Pengembangan Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo
2. Pengembangan Bandar Udara Ahmad Yani - Semarang
3. Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin

4)

Indonesia Terang dari Sabang – Merauke
Komitmen Pemerintah melalui PT PLN untuk menerangi
nusantara, melalui pembangunan pembangkit dengan 35.000 MW
dan peningkatan rasio elektrifikasi nasional.
Pada tahun 2018, 32.932 MW telah ditandatangani Power
Purchase Agreement dan progres kontruksi telah mencapai 23.425
MW. Pada tahun 2018 rasio elektrifikasi juga meningkat menjadi
97,2% atau terdapat peningkatan 4,2% dari tahun sebelumnya.

5)

Inklusi Keuangan
Pemerintah memiliki tugas untuk meningkatkan inklusi
keuangan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Tujuannya yakni
adalah untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat Indonesia.
Wujud peran BUMN dalam meningkatkan inklusi keuangan,
misalnya yang dilakukan oleh BRI ataupun Pegadaian yang
membuka outlet layanan pada beberapa remote area yang mungkin
secara ekonomis kurang menguntungkan karena potensi bisnis
yang relatif kecil. Namun agar masyarakat di remote area juga dapat
memanfaatkan layanan keuangan, maka BUMN tetap hadir di sana
baik melalui channel organik maupun anorganik seperti agen misalnya,
yang didukung dengan pengembangan sistem.
Contoh lain misalnya PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) dengan produk Mekaar-nya yang bertujuan meningkatkan
kesejahtreraan masyarakat prasejahtera melalui pemberdayaan
kelompok ibu rumah tangga agar dapat lebih produktif melalui
pemberian pembiayaan skala ultra mikro. Tidak hanya berhenti
pada penyaluran pembiayaan, namun PNM juga memberikan
pendampingan kepada nasabahnya agar usaha dan ekonominya
dapat terus maju dan berkembang.
Disamping itu, berikut beberapa program BUMN yang sudah
dilaksanakan pada bidang inklusi keuangan dan pengembangan
ekonomi masyarakat meliputi: Program pembiayaan ekonomi mikro,
Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), Rumah Kreatif
BUMN, Rumah Pangan Kita, Kartu Tani, Balkondes, Perhutanan Sosial,
dan Padat Karya Tunai.
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Monopoli
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Pasal 1 angka
1, Monopoli didefinisikan bahwa: “Penguasaan atas produksi dan atau
pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu
pelaku atau satu kelompok pelaku usaha”. Sedangkan praktik monopoli
dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 sebagai “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”.
Secara umum tujuan pokok dari hukum antimonopoli adalah:4
a. Menjaga agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup;
b. Menjaga agar kompetisi yang dilakukan antar pelaku usaha dilakukan
secara sehat;
c. Agar konsumen tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha.
Eksistensi monopoli dalam suatu kegiatan ekonomi dapat terjadi
dalam berbagai jenis, ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan
perekonomian dan masyarakatnya, maka dari itu perlu diberikan konsep
jenis-jenis monopoli yaitu:5
1. Monopoli yang terjadi karena memang dikehendaki Undang-Undang
(Monopoly by Law)
Dasar pembenar jenis monopoli ini adalah Pasal 33 UUD
1945 atas dasar demi melindungi hajat hidup orang banyak, maka
diperbolehkan bagi negara untuk menguasai bumi dan air berikut
kekayaan alam yang terkandung didalamnya, serta cabang-cabang
produksi yang menguasai hidup orang banyak. Selain itu, undangundang juga memberikan hak istimewa dan perlindungan hukum
dalam jangka waktu tertentu terhadap pelaku usaha yang memenuhi
syarat tertentu atas hasil riset dan inovasi yang dilakukan sebagai
hasil pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia.
2.

4

Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung
oleh iklim dan lingkungan usaha yang sehat (Monopoly by Nature)
Monopoli ini terjadi atas dasar kemampuan suatu perusahaan
untuk maju dan berkembang dengan pesat karena dukungan dari
pengelolaan yang baik serta profesional dengan selalu menjaga dan
meningkatkan mutu layanan dan produksi, dalam hal ini perusahaan
dapat menyediakan keluaran/output yang lebih efisien daripada apa
yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan lainnya, sehingga

Suyud Margono. Hukum Anti Monopoli. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

5

Johnny Ibrahim. Hukum Persaingan Usaha: filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di
Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing, 2009.
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perusahaan tersebut secara alami menempatkan posisinya sebagai
perusahaan monopoli akibat dari kinerja perusahaan yang memiliki
rahasia dagang yang terjaga keberadaannya.
3.

Monopoli yang lahir karena persekongkolan melalui lisensi oleh
pemerintah (Monopoly by Licence)
Monopoli yang terkategori kedalam jenis ini adalah monopoli
yang dilakukan karena adanya kolusi antara para pelaku usaha
dengan birokrat pemerintah. Keberadaannya dapat menggangu
bekerjanya mekanisme pasar yang efisien dan dapat menggangu
stabilitas ekonomi negara. Monopoli jenis ini dilarang karena banyak
mengandung risiko terhadap pembangunan ekonomi yang sehat
demi pembangunan nasional.

4.

Monopoli karena terbentuknya struktur pasar akibat perilaku dan sifat serakah manusia Upaya untuk menguasai pasar dengan berbagai
usaha demi memperoleh posisi dominan yang akan menggusur para
pesaing yang ada merupakan jenis monopoli yang terkategori dalam
kelompok ini. Praktik bisnis yang sering dilakukan oleh kelompok ini
adalah praktik bisnis yang tidak jujur dan bersifat antipersaingan.

Jenis monopoli yang terkategori pada kelompok 3 dan 4 adalah jenis
yang harus dilarang karena dapat mengganggu bekerjanya ekonomi
pasar. Sedangkan untuk jenis monopoli pada kelompok 1 dan 2 adalah
jenis monopoli yang diperbolehkan, tetapi tetap perlu diawasi dan diatur
agar pada suatu waktu kekuatan ekonomi yang dimilikinya tidak akan
disalahgunakan.
Monopoli BUMN
Melihat sejarah yang ada, monopoli perusahaan negara di Indonesia
dimulai dari pendirian Perusahaan Negara pasca proklamasi yang di
antaranya meliputi perusahaan bidang pembangunan dan distribusi listrik,
gas dan air, kereta api dan tram, pos kawat dan telepon, bank sirkulasi, dan
pertambangan.
Selanjutnya dengan perkembangan yang ada, monopoli perusahaan
negara perlahan mulai “berkurang” atau terjadi demonopolisasi.
Demonopolisasi BUMN dilakukan dalam rangka meningkatkan peran
BUMN agar dapat bersaing dan menjalankan usaha secara efisien, efektif,
serta transparan.
Pencabutan hak monopoli BUMN berdasarkan peraturan perundangundangan antara lain terangkum dalam tabel berikut:6

6

Putu Samawati. Monopoli BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Malang: Tunggal
Mandiri. 2018
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Tabel 1 – Pencabutan Hak Monopoli BUMN Berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan

No.

BUMN

1

PT
Pertamina
(Persero)

2
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PT Kereta
Api
Indonesia
(Persero)

Dasar Hukum
Hak Monopoli

Dasar Hukum Pencabutan Hak
Monopoli

Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1971
tentang Perusahaan
Pertambangan Minyak
dan Gas Bumi Negara,
Pertamina memegang
kedudukan monopoli
dalam bidang usaha
minyak dan gas bumi
di wilayah hukum
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi, mencabut
monopoli Pertamina kecuali
terhadap BBM bersubsidi
Pasal 28 ayat (3).

Undang-Undang
Nomor 13 Tahun
1992 tentang
Perkeretaapian
dalam Pasal 1 angka
10 bahwa “Badan
penyelenggara
adalah badan usaha
milik negara yang
melaksanakan
penyelenggaraan
angkutan kereta api”.

Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian dalam Pasal
1 angka 10 bahwa “Badan
Usaha adalah Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, atau badan
hukum Indonesia yang khusus
didirikan untuk perkeretaapian”.

Pemerintah membuka
kesempatan kepada sektor
swasta untuk dapat melakukan
kegiatan usaha Hulu
(eksplorasi dan eksploitasi)
maupun Hilir (pengolahan,
pengangkutan, penyimpanan,
dan niaga) atas minyak dan
gas bumi (Pasal 9).
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Dasar Hukum
Hak Monopoli

Dasar Hukum Pencabutan Hak
Monopoli

Undang-Undang
Nomor 15 Tahun
1992 tentang Penerbangan dalam Pasal
26 ayat (1) bahwa
“Penyelenggaraan
bandar udara untuk
umum dan pelayanan
navigasi penerbangan dilakukan oleh
Pemerintah dan
pelaksanaannya dapat
dilimpahkan kepada
badan usaha milik
negara yang didirikan
untuk maksud
tersebut berdasarkan
peraturan per-undangundangan yang
berlaku”.

Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan jo Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun
2012 tentang Pembangunan
dan Pelestarian Lingkungan
Hidup Bandar Udara dalam
Pasal 1 angka 7 bahwa “Badan
Usaha Bandar Udara adalah
badan usaha milik
negara, badan usaha milik
daerah, atau badan hukum
Indonesia berbentuk perseroan
terbatas atau koperasi,
yang kegiatan utamanya
mengoperasikan Bandar Udara
untuk pelayanan umum.

PT Pelindo Undang-undang
(Persero)
Nomor 21 Tahun 1992
tentang Pelayaran
dalam Pasal 26
ayat (1) bahwa
“Penyelenggaraan
pelabuhan umum
dilakukan oleh
Pemerintah dan
pelaksanaannya dapat
dilimpahkan kepada
badan usaha milik
negara yang didirikan
untuk maksud
tersebut berdasarkan
peraturan perundangundangan yang
berlaku”

Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2008 tentang Pelayaran
dalam penjelasannya
disebutkan pengaturan
untuk bidang pelabuhan
memuat ketentuan mengenai
penghapusan monopoli dalam
penyelenggaraan pelabuhan.

No.

BUMN

3

PT
Angkasa
Pura
(Persero)

4
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No.

BUMN

5

PT
Krakatau
Steel
(Persero)

Dasar Hukum
Hak Monopoli

Dasar Hukum Pencabutan Hak
Monopoli

Keputusan Presiden
Nomor 36 Tahun
1979 tentang
Pengadaan Besi
Baja dalam Pasal 1
bahwa “Dalam rangka
kelangsungan serta
kelancaran pengadaan
dan kemantapan
harga besi baja
bagi pelaksanaan
Pembangunan
pada umumnya,
menugaskan
Perusahaan Perseroan
PT Krakatau Steel,
selanjutnya dalam
Keputusan Presiden
ini disebut PT
Krakatau Steel, untuk
bertindak sebagai
pusat pengadaan
besi baja dalam
melaksanakan
pengadaan dan
distribusi besi baja
dan yang senyawa
dengan itu serta
bahan baku untuk
industri besi baja dan
lain-lain industri yang
membutuhkan bahanbahan tersebut untuk
keperluan diolah di
dalam negeri.

Peraturan Presiden Nomor
79 Tahun 2005 tentang
Pencabutan Keputusan
Presiden Nomor 36 Tahun
1979 tentang Pengadaan Besi
Baja mengakhiri monopoli
Krakatau Steel.

Sinergi BUMN dan Rencana Strategis BUMN Tahun 2020-2024
Dalam upaya meningkatkan kinerja BUMN serta memberikan
pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat, strategi yang telah
dilakukan oleh Kementerian BUMN adalah menciptakan sinergi di antara
BUMN termasuk anak maupun cucu perusahaan BUMN. Langkah ini baik
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karena makin memperkuat ekosistem BUMN dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian di sisi lain, kemajuan usaha pada sektor swasta
termasuk UMKM juga menjadi penting dalam menggerakan ekonomi
guna peningkatan kesejahteraan negara dan masyarakat. Oleh karenanya,
sebagai entitas yang juga mengemban peran agent of development, saat ini
sinergi tidak hanya dititikberatkan pada “keluarga” BUMN saja, melainkan
juga diperluas melalui optimalisasi kolaborasi dengan pihak swasta
terutama UMKM. Dengan demikian diharapkan usaha BUMN maupun
swasta/UMKM dapat tumbuh dan maju bersama. Kerja sama berbagai
proyek strategis BUMN juga sudah mulai melibatkan pihak swasta dan
UMKM.
Kementerian BUMN selaku “CEO” dari seluruh BUMN mulai
melakukan penataan BUMN melalui klasterisasi bisnis BUMN sesuai
dengan kedekatan industri/proses bisnis termasuk supply chain atau arah
pengembangan BUMN, sehingga diharapkan dapat lebih fokus, efisien
dan memberikan kinerja yang lebih optimal.
Selanjutnya di tahun 2020-2024 akan disusun Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang pembentukan Holding-holding Sektoral BUMN.
Urgensi dari pembentukan Holding Sektoral BUMN ini agar peran BUMN
sebagai agen pembangunan lebih optimal dalam mendukung tercapainya
program Pemerintah melalui sinergi antar BUMN, hilirisasi dan kandungan
lokal, pembangunan ekonomi daerah terpadu, dan kemandirian keuangan
(value creation). Pembentukan Holding Sektoral BUMN diharapkan dapat
meningkatkan total aset yang dimiliki BUMN secara signifikan serta
diharapkan penyediaan pendanaan investasi dalam skala besar dapat
dilaksanakan dan kepentingan nasional (national interest) dapat tercapai.
Terkait dengan pembentukan holding tersebut, pada tahun 2020
sampai 2024 direncanakan akan terbentuk paling tidak Holding BUMN pada
9 sektor, yakni Holding BUMN Farmasi, Holding BUMN Asuransi, Holding
BUMN Jasa Survei, Holding BUMN Industri Pangan, Holding BUMN Industri
Manufaktur, Holding BUMN Industri Pertahanan, Holding BUMN Industri
Media, Holding Layanan Kepelabuhanan, Holding Layanan Transportasi
dan Pariwisata. Sejauh ini Holding BUMN yang sudah terbentuk antara
lain di sektor semen, perkebunan, kehutanan, pupuk, tambang, dan migas.
Sedangkan yang relatif baru adalah Holding BUMN Farmasi dan holding
BUMN Asuransi.
Disamping itu, dalam rangka melakukan penataan (mapping) BUMN
termasuk anak perusahaannya, Kementerian BUMN telah mengeluarkan
kebijakan moratorium pendirian anak maupun cucu perusahaan BUMN
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-315/
MBU/12/2019 tentang Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan
Patungan di Lingkungan BUMN.
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Kolaborasi BUMN dengan UMKM
Salah satu bukti keberpihakan Kementerian BUMN terhadap
kemajuan usaha sektor swasta termasuk UMKM adalah melalui pemberian
kesempatan yang lebih luas kepada swasta untuk berkolaborasi dalam
pemenuhan kebutuhan belanja barang dan jasa BUMN. Hal ini dituangkan
dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN
yang mencabut peraturan sebelumnya Nomor PER-05/MBU/2008 dan
perubahannya Nomor PER-15/MBU/2012.
Dalam Peraturan Menteri terbaru tersebut, terdapat penyesuaian
di antaranya dalam hal penunjukan langsung kepada anak perusahaan
BUMN atau afiliasinya. Sebelumnya anak perusahaan BUMN ataupun
afiliasinya mendapat “prioritas” dalam memperoleh proyek pengadaan
barang dan jasa dari BUMN. Namun dalam ketentuan terbaru, status
perusahaan sebagai “keluarga” BUMN tidak lagi menjadi pertimbangan
utama, melainkan aspek “profesionalitas” juga dikedepankan.
Sepanjang
kualitas,
harga,
dan
tujuannya
dapat
dipertanggungjawabkan serta barang dan jasa yang dibutuhkan
merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari
penyedia barang dan jasa yang bersangkutan, maka penunjukan langsung
kepada anak perusahaan BUMN ataupun afiliasinya dapat dilakukan.
Dengan adanya penyempurnaan revisi ketentuan pengadaan barang
dan jasa BUMN ini, maka semakin memberikan kesempatan yang lebih
luas bagi swasta termasuk UMKM dalam memperoleh proyek-proyek yang
diadakan BUMN.
Salah satu inisiatif Kementerian BUMN dalam upaya meningkatkan
ekonomi sektor swasta khususnya UMKM adalah pembentukan Pasar
Digital (PaDi) UMKM. PaDi UMKM merupakan ekosistem berbasis digital
platform yang mempertemukan UMKM dengan BUMN guna memberi
ruang dan peluang bagi UMKM untuk mendapatkan order dari BUMN
sekaligus kesempatan dalam hal memperoleh pembiayaan dari BUMN.
Di sisi lain, dengan adanya platform PaDi UMKM ini dapat meningkatkan
efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa di
BUMN.
Kemudian sebagai bentuk komitmen Kementerian BUMN dalam upaya
meningkatkan usaha UMKM terutama pada masa pandemi Covid-19 saat
ini, maka untuk proyek-proyek BUMN dengan nilai sampai dengan Rp14
miliar diminta untuk diprioritaskan pengerjaannya oleh UMKM.
PaDi UMKM telah di-launching bersama dengan Bela Pengadaan dan
Laman UMKM pada tanggal 17 Agustus 2020, saat ini PaDi UMKM masih
piloting pada 9 (sembilan) BUMN yang terlibat dalam pengembangan PaDi
UMKM yaitu Bank BRI, Pegadaian, Pertamina, PNM, PP, Pupuk Indonesia,
Telkom, Waskita Karya, dan Wijaya Karya. Progresnya terus dilakukan
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evaluasi dan secara simultan terus dilakukan berbagai penyempurnaan
untuk selanjutnya akan dikembangkan pada BUMN lainnya secara
bertahap.
Penutup
Monopoly yang diperbolehkan secara perundang-undangan dan
teoritis adalah Monopoli yang terjadi karena memang dikehendaki UndangUndang (Monopoly by Law) dan Monopoli yang lahir dan tumbuh secara
alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan usaha yang sehat
(Monopoly by Nature) yang keduanya tentu dapat berlaku pula pada BUMN.
Namun KPPU tetap perlu mengawasi dan mengatur agar pada suatu
waktu kekuatan ekonomi yang dimiliki mereka tidak akan disalahgunakan
dengan melakukan aksi korporasi yang cenderung abusing monopoly
power mereka dan/atau menalahgunakan posisi dominan mereka. Terlebih
karena secara terstruktur negara telah mengurangi bahkan melepaskan
hak-hak monopoli mereka.
BUMN juga seharusnya, sebagai entitas yang juga mengemban
peran agent of development, tidak hanya mempraktekkan sinergitas BUMN
tidak hanya dititikberatkan pada “keluarga” BUMN saja, melainkan juga
diperluas melalui optimalisasi kolaborasi dengan pihak swasta terutama
UMKM. Dengan demikian diharapkan usaha BUMN maupun swasta/
UMKM dapat tumbuh dan maju bersama. Kerja sama berbagai proyek
strategis BUMN juga sudah mulai melibatkan pihak swasta dan UMKM.
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4.2
Monopoli BUMN dan
Persaingan Usaha yang
Sehat
Dr. Teddy Anggoro, C.R.A.1

1.

Awal Monopoli BUMN dan Persaingan Usaha di Indonesia

Monopoli BUMN jika dicermati dalam fakta sejarah Indonesia
mendapatkan tempat yang istimewa dalam perjalanan sejarah, dan
perkembangan perekonomian negara. Bermula saat Indonesia baru
merdeka di mana dampak dari peperangan yang masih terus berlangsung
akibat Agresi Militer I dan II oleh Belanda dalam rangka mempertahankan
kemerdekaan, serta masih belum pulih infrastruktur pasca perang
kemerdekaan.2 Sebagian besar fasilitas komunikasi dan transportasi,
instalasi minyak, perkebunan, dan beberapa usaha industri yang ada
sejak masa sebelum perang telah rusak berat atau hancur sama sekali.3
Masalah tersebut masih ditambah dengan beban hutang yang harus
dibayar oleh Indonesia berdasarkan persetujuan Konferensi Meja Bundar
(KMB) sebagai hasil pelimpahan hutang dari Pemerintah kolonial Hindia
Belanda.4
Beban ekonomi tersebut harus disikapi segera oleh Pemerintah
Indonesia Merdeka dengan jalan menguasai sumber-sumber produksi,
1

Dosen Tetap FHUI, Mengasuh Mata Kuliah Hukum Persaingan Usaha Program Sarjana dan
Pascasarjana. Penyusun Naskah Akademik Amandemen UU No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Managing Partner FAMS & P
Lawyers. Ketua Komisi Banding Merek RI 2018-2021.

2

Tulus TH Tambunan, Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2003). hal. 6.

3

Audrey R. Kahin dan George Mc. T. Kahin, Subversi Sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap
Keterlibatan CIA di Indonesia, [Subversion as Foreign Policy] diterjemahkan oleh R.Z. Leirissa,
(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hal 45.

4

Bondan Kanumoyoso, Menguatnya Peran Ekonomi Negara: Nasionalisasi Perusahaan Belanda
di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hal. 15., Lihat juga, H. Suradji, Et.Al.,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia : UUD 1945 Beserta Perubahan Ke-I,II,III & IV,
Dilengkapi dengan Dekrit 5 Juli 1959, Piagam Jakarta, UUD Sementara, Konstitusi RIS, (Jakarta:
Tata Nusa, 2002).
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dan industri penting bagi rakyat, mendirikan perusahaan negara yang
vital, maupun menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang telah
ditinggalkan atau masih dioperasikan oleh pengusaha penjajah yang
merupakan konsekuensi hukum atas Perjanjian Konferensi Meja Bundar
(KMB) di Den Haag pada bulan Desember 1949.5
Pada periode 1959-1966, tercatat pemerintah telah menerbitkan
±218 (dua ratus delapan belas) Peraturan Pemerintah tentang pendirian
Perusahaan Negara, baik pendirian baru, atau hasil nasionalisasi, di mana
terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur pendirian lebih dari satu
perusahaan negara.6 Oleh karena itu pada periode tersebut, diperkirakan
jumlah perusahaan negara mencapai lebih dari 250 (dua ratus lima
puluh) perusahaan negara, angka yang berbeda disampaikan oleh Sagala
(2009) berdasarkan penelitiannya, sebelum tahun 1969, perusahaan
negara yang ada di Indonesia berjumlah 822 (delapan ratus dua puluh
dua) perusahaan negara.7 Perusahaan-perusahaan negara yang didirikan
atau hasil nasionalisasi tidak ditujukan pada motif mencari keuntungan
semata, namun lebih mendorong fungsi sosial untuk dapat meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Demi efisiensi nasional, maka sebagian dari
perusahaan negara tersebut diberikan kedudukan monopoli.8
Peran penting Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kedudukan
monopolinya baik sebagai akibat dari proteksi pemerintah, atau
yang secara alamiah monopoli, terus bertahan sampai dengan masa
pemerintahan Orde Baru. Namun pemikiran, dan kedudukan monopoli
BUMN yang sangat mapan pada saat itu harus berakhir dengan terjadinya
krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia.9
5

“In December 1949, after four years of diplomatic and military struggle, the Dutch Government
finally acknowledge Indonesian Independent. The protection of dutch economy interest in Indonesia
had been the focal point of Dutch delegation at Round Table Conference (RTC) in The Hague, which
was to settle the future relationship between the former colony and colonizer. The Financial and
Economic Appendix to the RTC Treaty, the so called Finec, offered ‘maximum available guarantees
to the continue existence of Dutch firms in Indonesia’. Independent Indonesia not only respected
the rights, concessions an licenses extended to Dutch enterprise under Netherlands Indies Law,
but also pledge that their future operations would not be obstructed.” Jesper van de Kerkhof,
“Dutch Enterprise in Independent Indonesia: Cooperation and Confrontation, 1949-1958”. IIAS
Newslatter, #36, March 2005.

6

Angka kurang lebih 218 Peraturan Pemerintah merupakan hasil penelitian yang dilakukan
oleh peneliti dengan mengumpulkan Peraturan Pemerintah tahun 1961-1966. Teddy Anggoro,
Monopoli Alamiah BUMN di Indonesia, (Jakarta: Herya Media, 2016), hal. 96.

7

Parluhutan Sagala, Penyebaran Kepemilikan Saham Pemerintah Pada Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) untuk menciptakan Perusahaan yang efektif dan efisien, Disertasi, (Medan: Sekolah
Pascasarjana USU, 2009), hal. 48.

8

Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19 Tahun 1960 Tentang
Perusahaan Negara yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1961.
Pasal 4 ayat (1).

9

Anggoro, Op.Cit., hal. 50.
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Pada tahun 1997-1998, Indonesia mengalami krisis moneter, era Orde
Baru jatuh, dan masuk kepada era reformasi. Banyak pihak, termasuk
International Monetary Fund (IMF) mendalilkan bahwa salah satu
penyebab krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 adalah karena kepemilikan
negara atas BUMN baik langsung ataupun atas saham, serta kedudukan
monopoli BUMN dalam pasar. Rasio mapan kepemilikan negara atas
BUMN, dan pemberian kedudukan monopoli pada BUMN dikarenakan
Negara ingin menjamin agar rakyat mendapatkan kemanfaatan umum
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan
memadai bagi pemenuhan hajat hidupnya dengan harga yang murah,
karena rakyat masih belum mampu untuk membeli barang pada tingkat
harga pasar tergulung habis karena realita bahwa kinerja buruk BUMN
menjadi salah satu faktor penting menyebab krisis ekonomi.10
Berdasarkan Letter of Intent yang ditandatangani tanggal 15 Januari
1998 salah satu program IMF dalam reformasi struktural perekonomian
Indonesia adalah program deregulasi pasar yang dimonopoli BUMN
menjadi liberalisasi, dan privatisasi BUMN yang 100% saham dimiliki oleh
Negara. Cara yang dilakukan adalah dengan mengundangkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan) yang hanya memberikan
jaminan pengecualian pada monopoli BUMN yang melayani dan/atau
memproduksi barang/jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak
atau murni barang public saja,11 dan menderegulasi Undang-Undang
Sektoral yang memberikan kedudukan monopoli pada BUMN, serta pada
tahun 2003 mengundangkan Undang-Undang BUMN.12
Pada era reformasi ini, roda pemikiran kembali berputar. Disebabkan
oleh hegemoni perusahaan privat, khususnya asing serta kemanfaatan
cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak serta
bumi, air dan kekayaan alam yang tidak banyak dinikmati rakyat, dan
tidak meningkatkan perekonomian Indonesia. Saat ini banyak pihak yang
kembali menuntut agar BUMN kembali diberikan kedudukan monopoli,
bahkan tokoh yang terdiri dari Prof. Din Syamsuddin, H. Amidhan, Prof.
Komaruddin Hidayat, Marwan Batubara, Fahmi Idris, Salahuddin Wahid,
Adhi M. Massardi, Laode Ida, A.M. Fatwa, menuntut kepada Mahkamah
Konstitusi melalui Judicial Review Undang-Undang No. 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi agar PT. Pertamina (Persero) kembali
10

Ibid. hal 51.

11

Pasal 51 UU No. 5/1999 mengakui kewenangan negara dalam memberikan hak monopoli
kepada BUMN dan atau badan/lembaga yang dibentuk atau ditunjuk pemerintah untuk
menyelenggarakan monopoli atas barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang
banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara.

12

Lepi T. Tarmidi, “Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran”, Buletin
Ekonomi Moneter dan Perbankan, Maret 1999, Hal. 10. Baca juga, International Monetary
Fund, “Amandment Letter of Intent of the Government of Indonesia”, 20 Januari 2000, pada
website IMF, http://www.imf.org/external/np/loi/2000/idn/01/index.htm
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diberikan kedudukan monopoli.13 Kedudukan monopoli yang dituntut
adalah monopoli alamiah kepada perusahaan negara berdasarkan
Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD RI 1945. Pemikiran ini merupakan bentuk
penerimaan atas pemikiran pentingnya persaingan, yang pada saat yang
bersamaan juga penerimaan kembali pemikiran pentingnya monopoli
BUMN.14
2.

Perkembangan Pemikiran Monopoli di Dunia

Rondinelli dan Iacono (2001) berargumen pada awalnya kepemilikan
negara dipersepsikan untuk kepentingan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi. Pada era pasca kolonial, pemerintah mendasarkan pertumbuhan
ekonomi melalui investasi fasilitas fisik secara besar-besaran. Alasan lain
kepemilikan negara sering kali dari nasionalisasi terhadap perusahaan
asing di negara tersebut, seperi halnya yang terjadi di Indonesia
Kegagalan pasar dapat menjadi alasan intervensi negara ke dalam
pasar, intervensi negara tidak harus dalam bentuk sentralisasi produksi,
tetapi dapat dalam bentuk peraturan, perpajakan, subsidi yang akan
memberikan insentif kepada perusahaan privat untuk melindungi
kepentingan publik.15
Selanjutnya, ketika berbicara mengenai monopoli dan intervensi
negara, maka banyak ahli yang menyebutkan bahwa monopoli adalah
salah satu alasan mengapa negara perlu melakukan intervensi. Intervensi
negara terhadap monopoli berdasarkan pendapat para ekonom yang telah
dipaparkan di atas. Menurut penulis memiliki berapa fase pemikiran,
yaitu:16
Fase pemikiran pertama berupa, awal mula monopoli berubah menjadi “artificial monopoly” dengan adanya intervensi negara, disampaikan oleh
Mill (1885), dengan menyatakan “When, a business of real public importance
can only be carried on advantageously upon so large a scale as to render …
competition … illusory .. it is much better to treat it at once as a public function.”17
Ekelund and Herbert (1981) menceritakan, bahwa Mill menekankan
pentingnya kepemilikan negara atas perusahaan, dengan menyatakan
13

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan No. 36/PUU-X/2012, tanggal 13 November 2012

14

Pasal 33 UUD 1945 berbunyi:
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
15

Horvart, Agnes Kadar. Theoritical Dilemmas of the Natural Monopolistic Position of Network
Based Public Utilities. Club of Economics in Miskolc. TMP. Vol. 7. Number 2. 2011, hal. 22.

16

Anggoro, Op.Cit., hal. 147-151

17

John Stuart Mill, Principles of Political Economy, (New York: D. Appleton and Company, 1885).,
hal. 176.
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“decentralized provison of service at the municipal lever under government
ownership a locally elected board management.”18
Fase pemikiran kedua, adalah Jules Dupuit (1852), seorang yang
sangat kuat mendukung pasar bebas, tetapi dia sangat menyakini bahwa
jaringan transportasi adalah monopoli. Karena monopoli privat akan
mengarahkan pada penyalahgunaan posisi monopolinya, maka Dupuit
menghendaki jaringan transportasi diintervensi oleh masyarakat dengan
negara memegang kedudukan monopoli atas jaringan transportasi.19
Fase pemikiran ketiga, diinisiasi oleh Walras (2011), dia menuntut
Pemerintah untuk campur tangan dalam industri rel kereta api, baik dalam
bentuk direct controlling, atau pengaturan.20 Walras didukung oleh Ely
(1886) yang mengemukakan pentingnya nasionalisasi negara terhadap
rel kereta api.21 Di samping Hadley (1986) yang menekankan pentingnya
regulasi pemerintah karena sangat sulit mengontrol penyalahgunaan
monopoli tanpa merusak industri, jika tanpa regulasi pemerintah (the very
difficult aim of controlling the abuses of monopolies without destroying the
industries).22
Fase pemikiran keempat adalah bahwa intervensi negara hanya
dalam bentuk regulasi, hal ini disampaikan oleh Henry Carter Adams
(1982), karena negara memiliki kewajiban terhadap industries of increasing
return untuk terus berlangsung, disamping mengingat industri jenis
ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan pengembalian investasi
dengan cara menyalahgunakan kedudukan monopolinya. Regulasi
pemerintah menurut Adams adalah “a device that would allow a single firm
to secure all the advantages of the larger scale production, but which would
protect consumers from the abuse of monopoly power.”23
De Viti de Marco (1890), mengusulkan tata cara atau prosedur
pelaku usaha masuk dalam monopoli, yaitu pemerintah membuat
peraturan pelaku usaha yang dapat masuk ke dalam kedudukan monopoli
dengan competitive bidding, dengan demikian yang akan menduduki
posisi monopoli dalam suatu industri adalah perusahaan yang paling
18

R.B. Ekelund and R.F. Herbert, “The Proto-history of franchise bidding”, Southern Economic
Journal. Vol. 48. Number 2. 1981. hal. 470.

19

J. Dupuit, Dictionary of Economy Politic, (Paris: Guillaumin, 1852-53)hal. 852. Sebagaimana
dikutip pula dalam Manuela Mosca (1), “On the origins of the concept of natural monopoly”,
http://ssrn.com/abstract-975461., hal. 17.

20

L. Walras, L’etat el le chemin de fer, dalam Manuela Mosca (2), “On the origins of the concept
of natural monopoly”, Power Point Presentation Teaching Material on Universite Pantheon
Assas, Paris, 2 Februari 2011., hal. 17.

21

R.T. Ely, “Social Studies”, Harper’s New Monthly Magazines, Vol. 73. Number 436. 1886. hal. 572.

22

A.T. Hadley, “Private Monopolies and Public Rights”, The Quarterly Journal of Economics, Vol.
1, Number 1, 1986, hal. 28.

23

W.W. Sharkey, The Theory of Natural Monopoly, (Cambridge: Cambridge University, 1982). hal.
16.
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efisien, dengan regulasi ini pula pemerintah dapat menolak pembaruan
kedudukan monopoli tersebut jika pelaku usaha tersebut melakukan
perilaku monopolis.24
Pembahasan mengenai intervensi pemerintah ini ditutup dengan
pendapat Stigler yang menjelaskan hanya negara yang mampu untuk
transfer kesejahteraan kepada rakyat melalui kontrol yang dimilikinya.
“The government has the power to transfer wealth privately by controlling
entry into a market and fixing prices, although it can grant direct subsidies to
groups as well. The government, via the political process, provides the supply
of regulation in the form of these favours. Legislators will be responsive to
their constituenscies in order to be reelected; therefore, they will grant favours
to the most influential constituents. Influence may take the form of votes,
campaign funds, or future political favours.”25
3.

Monopoli BUMN Dalam Perspektif Indonesia

Monopoli di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep Hak
Menguasai Negara, yang bersumber pada Konstitusi Indonesia yaitu
Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menjadi acuan dan sumber
hukum dalam kebijakan perekonomian nasional. 26
Hak menguasai negara berasal dari konsep sosio-ekonomi Mohammad
Hatta, di mana dalam pembangunan perekonomian kedudukan negara
adalah sebagai pemegang kedaulatan. 27 Dalam konsep sosio-ekonomi
yang disebutkan oleh Hatta tersebut peran swasta berada pada bidang
industri yang tidak termasuk ke dalam cabang produksi penting, dan
menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air, kekayaan alam.28
24

A. De Viti de Marco, L’industria dei telefoni e l’esercizio di Stato. Giornale degli economisti.
September 1890. English Translation [The Telephone Industry and State Exercise of Said].
In M. Baldassarri an P. Ciocca (editors), Root of Italian School of Economics and Finance: From
Ferara (1857) to Einaudi (1944). , Vol. III, (New York: Palgrave, 2001). hal. 521.

25

George J. Stigler, The Theory of Economic Regulation, diakses dari http://www.ppge.ufrgs.br/
giacomo/arquivos/regulacao2/stigler-1971.pdf, Hal. 4. sebagaimana dikutip dalam Sanford
V. Berg and John Tschirhart, Natural Monopoly Regulation: Principles and Practice. Cambridge:
Cambridge University Press. 2008. hal. 287.

26

Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi adalah perjanjian, konsensus, atau kesepakatan
tertinggi dalam kegiatan bernegara. … Suatu kesepakatan, benar ataupun salah, baik atau pun
buruk, harus dilaksanakan, karena isinya mengandung kesepakatan. … Kesepakatan boleh
saja berubah setiap saat sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat. Akan tetapi,
sekali sudah disepakati, kesepakatan tersebut bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan apa
adanya sesuai dengan kesepakatan. … Konstitusi sebagai kesepakatan tertinggi, tentulah
mempunyai daya paksa yang juga bersifat tertinggi…. Tidak boleh ada kebijakan ekonomi
yang bertentangan dengan UUD 1945. Jimly Asshiddiqie (1), Konstitusi Ekonomi, (Jakarta:
Kompas, 2010)., hal. 183.

27

Mohammad Hatta. Pengantar ke jalan ekonomi sosiologi, (Jakarta : Toko Gunung Agung,,
2002).., hal. 26.

28

Ibid., hal. 18.

275

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Tinggi Negara yang
berwenang menafsirkan UUD 1945, telah beberapa kali menguji materi
Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD
1945 yang mengatur Hak Menguasai Negara, setidaknya terdapat 5
(lima) undang-undang yang pernah di-judicial review, yaitu undang-undang
yang mengatur Pengelolaan Sumber Daya Air, Minyak dan Gas Bumi,
Ketenagalistrikan, Pertambangan Mineral Batubara, dan Pelayaran.
Dalam beberapa kali judicial review berbagai undang-undang tersebut,
Mahkamah Konstitusi telah memaknai frasa “dikuasai oleh negara”
dengan menterjemahkan menjadi 5 (lima) fungsi yaitu, kebijakan (beleid)
dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad),
pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) yang
kelimanya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.29
Mahkamah Konstitusi menempatkan pengelolaan secara langsung
oleh negara melalui BUMN atas cabang-cabang produksi penting dan
bumi, air serta kekayaan alam lainnya sebagai peringkat pertama, diikuti
oleh fungsi kebijakan dan pengurusan pada peringkat kedua, dan fungsi
pengaturan dan pengawasan pada peringkat ketiga.30 Penempatan fungsi
pengelolaan langsung pada peringkat pertama didasarkan Mahkamah
Konstitusi pada pertimbangan sebagai berikut:
“Sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen
dalam mengelola sumber daya alam maka negara harus memilih untuk
melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Dengan
pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang
diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara yang secara tidak langsung
akan membawa manfaat lebih besar bagi rakyat. Pengelolaan langsung
yang dimaksud di sini, baik dalam bentuk pengelolaan langsung oleh negara
(organ negara) melalui Badan Usaha Milik Negara. Pada sisi lain, jika negara
menyerahkan pengelolaan sumber daya alam untuk dikelola oleh perusahaan
swasta atau badan hukum lain di luar negara, keuntungan bagi negara akan
terbagi sehingga manfaat bagi rakyat juga akan berkurang.” 31
Kemudian jika kita berbicara mengenai keterkaitan, dan kesamaan
monopoli dengan hak menguasai negara, jelas keduanya berbicara
mengenai efisiensi ekonomi nasional, di mana kepentingan dan
terpenuhinya kebutuhan rakyat/konsumen dengan harga barang atau
jasa yang terjangkau serta berkualitas yang dikedepankan.

29

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, Pengujian Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Tanggal 21 Desember 2004.

30

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang nomor
22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, tanggal 13 November 2012.

31

Ibid., Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. hal. 101.
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Berbicara BUMN memang tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan
negara di dalamnya, Simatupang (2011) menjelaskan 2 (dua) bentuk
kedudukan negara dalam BUMN, yaitu:
a. Negara sebagai badan hukum publik merupakan subyek hukum yang
dapat mengeluarkan keputusan administrasi negara. Hal ini sesuai
dengan hak menguasai negara yang mempunyai wewenang dalam
melahirkan regulasi. BUMN dipandang sebagai subyek hukum privat
yang tidak dapat disamakan dengan badan hukum privat lainnya.
Sebagai contoh, negara banyak mempengaruhi BUMN dengan
berbagai regulasi perpajakan, ketenagakerjaan, ekspor impor, dan lain
sebagainya.
b. Negara sebagai badan hukum privat, yang memiliki sebagian saham
dalam BUMN, sehingga mempunyai kedudukan sebagai pemegang
saham pengendali, dapat meyampaikan tujuannya dalam mekanisme
RUPS. Mekanisme ini murni tunduk kepada ketentuan hukum perdata.
Dalam hal ini negara berperan sebagai pemegang saham biasa, sama
seperti pemegang saham lainnya.32
Hak menguasai negara merupakan hak dari negara, bukan merupakan
hak dari BUMN. Adapun BUMN melaksanakan hak menguasai negara
dilandaskan pada penyerahan oleh negara secara atribusi maupun
delegasi. 33Peranan krusial BUMN dalam menjalankan usaha adalah
ketika menjalankan usaha yang strategis, dan usaha yang terkait dengan
kepentingan publik, serta usaha yang turut mengemban kewajiban utama
negara.34 Dalam posisi tersebut, BUMN menguatkan struktur hubungan
dengan negara sebagai pemegang hak menguasai negara dalam
perekonomian yang diatur Pasal 33 UUD 1945, yaitu BUMN menjalankan
kegiatan usaha dengan kriteria yang sejalan dengan pelimpahan tugas,
dan wewenang yang diberikan negara secara konstitusional.
Dengan kondisi tersebut, adanya BUMN merupakan prioritas dalam
menyelenggarakan kegiatan usaha yang tidak dapat dipungkiri memiliki
keistimewaan yang langsung maupun tidak langsung, sebagai akibat
melekatnya kewajiban-kewajiban negara dalam pelaksanaan usaha
BUMN, akan menyebabkan terjadinya struktur pasar yang monopoli. Hal
ini, bisa dalam kondisi BUMN sebagai promotor suatu industri yang baru
atau tidak diminati swasta sehingga BUMN hanya satu-satunya pemain
dalam pasar, atau negara membentuk hambatan masuk melalui regulasi
dikarenakan alasan kepentingan publik dan rakyat, sehingga negara
32

Dian Puji Simatupang, Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara, dan
Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2011), hal.
247.

33

Simatupang, Ibid., hal 248.

34

Kala Anandarajah, Corporate Governance: A Practical Approach, (Kuala Lumpur: Butterworths,
2001). hal. 39
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harus memberikan tugas tersebut kepada BUMN, meskipun pihak swasta
sanggup untuk melaksanakan kegiatan usaha dimaksud. Kondisi ini oleh
Simatupang disimpulkan, “Namun, sifat monopolistik tersebut terjadi
untuk efektivitas pencapaian tujuan pelayanan publik negara sebagai
tanggung jawab publiknya.”35
Lebih lanjut, mengenai pemanfaatan keistimewaan BUMN dalam
konteks pelaksana hak menguasai negara yang dipegang oleh negara
berserta batasannya, Simatupang kembali menjelaskan:
“Secara yuridis, hak menguasai negara memungkinkan negara memberikan
lisensi atau izin kepada BUMN untuk melakukan kegiatan usaha tertentu
yang bersifat monopolistik dan atau pemusatan kegiatan usaha. Namun
yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pertanggungjawaban BUMN
yang melaksanakan kegiatan usaha tersebut karena BUMN harus tetap
menjalankan usahanya untuk kepentingan publik, dan bukan mengejar laba.
Dalam hal ini, BUMN dituntut mempunyai tanggung jawab sosial dengan
memposisikan dirinya sebagai representasi hak menguasai negara dalam
menjalankan hubungan usaha, tetap memperhatikan kepentingan semua
pihak, dan menjalankan kegiatan monopolinya secara efisien.”36
4.

Monopoli BUMN Dalam UU Persaingan dan UU BUMN

Pengaturan pokok dalam UU Persaingan mengenai kedudukan BUMN
dalam pasar terdapat pada ketentuan Pasal 51, yang mengatur bahwa
monopoli dan/atau pemusatan kegiatan terkait produksi dan distribusi
barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang diatur dengan
undang-undang dan diselenggarakan oleh BUMN adalah dikecualikan dari
penegakan hukum persaingan usaha.
Jika dicermati dengan seksama ketentuan Pasal 51 UU Persaingan
telah menentukan kedudukan BUMN dalam pasar, yaitu 2 (dua) kelompok
BUMN dengan 2 (dua) struktur pasar, sebagai berikut:
1. BUMN yang tidak terkait dengan produk atau jasa yang menguasai
hajat hidup orang banyak, serta cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara, wajib bersaing dalam pasar.
2. BUMN yang memproduksi produk atau jasa yang menguasai hajat
hidup orang banyak, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara, dilindungi kedudukan monopolinya dari penegakan hukum
persaingan usaha.
Konsistensi pengaturan pasar BUMN dalam Pasal 51 tersebut
memiliki titik lemah mengingat pengecualian tersebut digantungkan pada
klausul “diatur dengan undang-undang”. Hal ini dikatakan inkonsisten
35

Simatupang, Op. Cit., hal. 240.

36

Simatupang, Ibid. hal. 240-241.
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dikarenakan sebagaimana disampaikan sebelumnya, sudah tidak ada lagi
satu undang-undang sektoral yang memberikan hak monopoli kepada
BUMN sebagaimana disebutkan di atas.
Selanjutnya jika dilihat dari ketentuan Undang-Undang BUMN,
kedudukan BUMN dalam pasar telah diatur dalam ketentuan Pasal 73
huruf a angka 1, yang berbunyi:
“Restrukturisasi perusahaan/korporasi meliputi peningkatan intensitas
persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik
yang diregulasi maupun monopoli.”
Jika melihat pada bunyi pasal 73 huruf a angka 1 tersebut, cukup
tegas bahwa BUMN diarahkan untuk berkompetisi dalam pasar sekalipun
dengan alasan hak menguasai negara (monopoli berdasar regulasi)
maupun monopoli alamiah. Maksud ini dipertegas dalam penjelasan
Pasal 73 yang berbunyi:
“Restrukturisasi sektoral terutama ditujukan kepada sektor-sektor yang
mendapat proteksi di masa lalu atau terdapat monopoli alamiah. Restrukturisasi
sektoral dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, sehingga
terjadi kompetisi yang sehat, efisiensi, dan pelayanan yang optimal.
Restrukturisasi sektor dapat dilaksanakan melalui cara-cara berikut:
memisahkan segmen-segmen dalam sektor untuk mengurangi integrasi
vertikal sektor, peningkatan kompetisi, introduksi persaingan dari industri
substitusi, pemasok lain dalam sektor yang sama, dan peningkatan persaingan
pasar, serta demonopolisasi melalui regulasi.”
Berdasarkan pengaturan dalam perundang-undangan tersebut di
atas tegas sekali bahwa pembuat undang-undang menghendaki BUMN
agar bersaing dalam pasar tanpa memperhatikan argumetasi kepentingan
rakyat dan efisiensi nasional yang dicapai melalui monopoli berdasarkan
hak menguasai negara dan monopoli alamiah. Mengenai kondisi ini,
terjadi diskursus mengenai sinkronisasi Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 51
UU Persaingan di satu pihak dengan Undang-Undang BUMN dan UndangUndang tiap-tiap sektor industri di pihak yang lain, yaitu:37
Pemikiran yang pertama, menyakini bahwa tidak terjadi pertentangan
antara norma Pasal 33 UUD 1945 di satu pihak dengan Pasal 73 UndangUndang BUMN dan Undang-Undang sektoral yang mengatur tiap-tiap
industri. Hal ini mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan
5 (lima) fungsi negara, di mana dalam tafsir Mahkamah Konstitusi,
pengelolaan langsung negara melalui BUMN hanya merupakan salah satu
fungsi negara dalam hak menguasai negara, dengan kata lain tidak harus
negara mengelola langsung cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan menguasai hajat hidup orang banyak atau bumi, air, kekayaan
37

Anggoro, Op.Cit., hal. 425.
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alam, tetapi ketika negara membuat kebijakan, pengurusan, pengaturan
atau pengawasan itu bentuk-bentuk penegakan kedaulatan ekonomi yang
diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.
Namun, ada juga pemikiran yang berargumentasi bahwa telah terjadi
pertentangan antara norma Pasal 33 UUD 1945 di satu pihak dengan
Pasal 73 Undang-Undang BUMN, dan Undang-Undang sektoral yang
mengatur tiap-tiap industri. Karena Mahkamah Konstitusi dalam tafsirnya
mengenai hak menguasai negara tidak menjadikan ke-5 fungsi negara
tersebut dalam tingkatan yang sama. Mahkamah Konstitusi membuat
pemeringkatan dalam penafsiran hak menguasai negara menjadi 3 (tiga)
peringkat sebagai berikut, di mana peringkat yang lebih tinggi memiliki
keutamaan yang lebih dibanding peringkat di bawahnya: 38
1.

Fungsi pengelolaan secara langsung oleh Negara/pemerintah atas
sumber daya alam, sebagai peringkat pertama;
Fungsi kebijakan dan pengurusan pada peringkat kedua; dan
Fungsi pengaturan dan pengawasan pada peringkat ketiga.

2.
3.

Pemeringkatan ini diartikan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa
sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan
manajemen dalam mengelola cabang produksi penting dan menguasai
hajat hidup orang banyak serta sumber daya alam, maka negara harus
memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber
daya alam. Dengan pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil
dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara
yang secara tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi
rakyat. Pengelolaan langsung yang dimaksud di sini, baik dalam bentuk
pengelolaan langsung oleh negara (organ negara) melalui atribusi atau
delegasi kepada Badan Usaha Milik Negara.39
Monopoli sendiri saat ini bukan suatu kondisi “usang” yang sudah
tidak eksis lagi, fakta di berbagai negara menunjukan bahwa monopoli
masih menjadi cara untuk mencapai efisiensi. Seperti, New Zealand yang
tetap menerapkan monopoli alamiah dalam industri transmisi listrik
dengan mendasarkan pada argumentasi besarnya biaya investasi (fixed
cost), dan kecilnya market size sehingga efisiensi akan terjadi jika dalam
kondisi monopoli alamiah.40 Contoh lain terdapat BUMN Minyak dan Gas
Bumi Negara Saudi Arabia yaitu ARAMCO,41 dan Petroleos de Venezuela
38

Mahkamah Konstitusi, Putusan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, Op. Cit., Hal. 100.

39

Anggoro, Op.Cit., hal. 444.

40

S. Ran Kim and A. Horn, “Regulation Policies concerning Natural Monopolies in Developing
and Transition Economies”, United Nation, DESA Discussion Paper No. 8, 1999. Hal. 14.

41

“Saudi Struggle vs. Iran Looks Likely to Get Worse. CNBC.” http://www.cnbc.com/
id/48768545/Saudi_Struggle_vs_Iran_Looks_Likely_to_Get_Worse
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(PDVSA) di Venezuela yang mendapatkan monopoli dengan nasionalisasi
terhadap sumber daya alam dan perusahaan asing.42
Contoh paling jelas bahwa monopoli adalah eksis, dengan keberadaan
The Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) dan The Federal
Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) sebagai duopoli dalam
pasar secondary mortgage di Amerika Serikat, keduanya merupakan
pemegang hak monopoli dari tahun 1938-1968, yang kemudian
diprivatisasi sampai tahun 2008. Kemudian sebagai akibat subprime
mortgage crisis tahun 2008, telah memaksa pemerintah Amerika Serikat
menasionalisasi saham keduanya sehingga keduanya menjadi murni
duopoli alamiah yang menempatkan negara sebagai pemegang saham
keseluruhan dari keduanya.43
Di Indonesia meskipun semua BUMN telah dideregulasi hak
monopolinya, tetapi masih terdapat BUMN yang menduduki posisi
monopolis yang semata-mata karena hambatan alamiah yang muncul
seperti, tingginya biaya investasi jika swasta ingin masuk ke dalam
industri tersebut, yang mana BUMN tersebut memiliki karakter monopoli
alamiah, yang sebenarnya juga mendapat pembenaran hukum dalam
Pasal 51 UU Persaingan.
Jika melihat dari kondisi pasar di mana BUMN masih monopolis
sampai saat ini setidaknya terdapat 4 (empat) alasan yaitu:44
A. Kedudukan monopoli karena timbulnya hambatan alamiah berupa
biaya investasi yang besar, industri ini menarik bagi swasta, tetapi
tidak ekonomis mengingat durasi return of investment terlalu panjang,
argumentasi fixed cost tinggi, tetapi biaya variable rendah atau tidak
ada sekali, serta keunggulan jaringan (network effect). 45 Hal seperti
kedudukan monopoli yang dipegang PT. Pelindo I-IV, PT. Angkasa
Pura I-II, PT. PLN, PT. KAI, PT. PGN, PT. Telkom Tbk.;
B. Kedudukan monopoli karena struktur ekonomi dan bisnis industri
tersebut tidak menguntungkan bagi swasta, termasuk di dalamnya
insentif investasi dan market size kecil di Indonesia.Seperti kedudukan
monopoli yang dipegang PT. PAL, PT. DI, dan PT. INKA;
C. Kedudukan monopoli karena proteksi pemerintah, mengingat
terdapat kepentingan dan kedaulatan negara di dalamnya. Seperti
Perum Peruri dan PT Pindad;
42

“Reliance Industries keen on taking project in Venezuela’s heavy crude belt.” The Economics
Times.
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-09-27/news/34127596_1_
carabobo-1-pdvsa-venezuela-s-orinoco
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Peggy J. Crawford and Terry Young, W”ho are Fannie Mae and Freddie Mac? Why did the
government take them over and how did it impact the housing crisis?”, Grazio Business
Review, Vol. 11 Iss. 4, 2008. http://gbr.pepperdine.edu/2010/08/who-are-fannie-mae-andfreddie-mac/
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Anggoro, Op.Cit., hal. 434-435
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Manuela Mosca (1), Op. Cit., hal 2. Lihat juga, A. De Viti de Marco, Op.Cit., hal 521.
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D.

Kedudukan monopoli karena masih menjalankan sebagian tugas
pemerintah, seperti yang dilakukan oleh PT. BKI, Perum Bulog, dan PT.
Taspen.

Jika merujuk pada sistem ekonomi yang digunakan di dunia ini, baik
yang kapitalis maupun yang komunis sekalipun, menempatkan monopoli
BUMN sebagai salah satu cara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.
Tidak ada satu rumus baku, apakah yang terbaik adalah bersaing atau
monopoli bagi perekonomian suatu negara karena keduanya adalah cara.
Oleh karena itu, Indonesia harus cermat ketika akan memilih cara, dengan
melakukan refleksi seperti apa sejarah, kondisi, dan tujuan pembangunan
perekonomian Indonesia.
Daftar Pustaka
Anandarajah, Kala. 2001. Corporate Governance: A Practical Approach. Kuala
Lumpur: Butterworths.
Anggoro, Teddy. 2016. Monopoli Alamiah BUMN di Indonesia. Jakarta: Herya Media.
Asshiddiqie, Jimly. 2010. Konstitusi Ekonomi. Jakarta: Kompas. Hal. 183.
Crawford, Peggy J. dan Terry Young. 2008. Who are Fannie Mae and Freddie Mac? Why
did the government take them over and how did it impact the housing crisis?,
Grazio Business Review, Vol. 11 Iss. 4. http://gbr.pepperdine.edu/2010/08/
who-are-fannie-mae-and-freddie-mac/.
Dupuit, J. 1852. Dictionary of Economy Politic. Paris: Guillaumin. hal. 852.
Sebagaimana dikutip pula dalam Manuela Mosca (1), “On the origins of the
concept of natural monopoly”, http://ssrn.com/abstract-975461. Hal. 17.
Ekelund, R.B. dan R.F. Herbert. 1981. “The Proto-history of franchise bidding”,
Southern Economic Journal. Vol. 48. Number 2. Hal. 470.
Ely, R.T. “Social Studies”, Harper’s New Monthly Magazines, Vol. 73. Number 436. Hal.
572.
Hadley, A.T. 1986. “Private Monopolies and Public Rights”, The Quarterly Journal of
Economics, Vol. 1, Number 1, 1986. Hal. 28.
Hatta, Mohammad. 2002. Pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi. Jakarta : Toko
Gunung Agung. Hal. 26.
Horvart, Agnes Kadar. 2011. Theoritical Dilemmas of the Natural Monopolistic
Position of Network Based Public Utilities. Club of Economics in Miskolc. TMP.
Vol. 7. Number 2. Hal. 22.
IMF. 2000. Amandment Letter of Intent of the Government of Indonesia. http://www.
imf.org/external/np/loi/2000/idn/01/index.htm.
Marco, A. De Viti De. 2001. L’industria dei telefoni e l’esercizio di Stato. Giornale degli
economisti. September 1890. English Translation [The Telephone Industry
and State Exercise of Said]. In M. Baldassarri an P. Ciocca (editors), Root of
Italian School of Economics and Finance: From Ferara (1857) to Einaudi (1944).
, Vol. III. New York: Palgrave. Hal. 521.
Mill, John Stuart. 1885. Principles of Political Economy. New York: D. Appleton and
Company.

282

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

Kahin, Audrey R. dan George Mc. T. Kahin. 1997. Subversi Sebagai Politik Luar Negeri:
Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia. Diterjemahkan oleh R.Z. Leirissa.
Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Kanumoyoso, Bondan. 2001. Menguatnya Peran Ekonomi Negara: Nasionalisasi
Perusahaan Belanda di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Kim, S. Ran dan A. Horn. 1999. Regulation Policies concerning Natural Monopolies in
Developing and Transition Economies, United Nation, DESA Discussion Paper
No. 8. Hal. 14.
Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19
Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara yang kemudian disahkan menjadi
Undang-Undang No. 1 Tahun 1961. Pasal 4 ayat (1).
_________________________. Mahkamah Konstitusi RI, Putusan No. 36/PUU-X/2012,
tanggal 13 November 2012.
_________________________. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003,
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi, tanggal 21 Desember 2004.
_________________________. Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 36/PUU-X/2012
Pengujian Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas
Bumi, tanggal 13 November 2012.
Reliance Industries keen on taking project in Venezuela’s heavy crude belt. The
Economics Times. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-0927/news/34127596_1_carabobo-1-pdvsa-venezuela-s-orinoco.
Sagala, Parluhutan Sagala. 2009. Disertasi: Penyebaran Kepemilikan Saham
Pemerintah Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menciptakan
Perusahaan yang efektif dan efisien. Medan: Sekolah Pascasarjana USU.
Saudi Struggle vs. Iran Looks Likely to Get Worse. CNBC. http://www.cnbc.com/
id/48768545/Saudi_Struggle_vs_Iran_Looks_Likely_to_Get_Worse.
Sharkey, W.W. 1982. The Theory of Natural Monopoly. Cambridge: Cambridge
University.
Simatupang, Dian Puji. 2011. Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup
Keuangan Negara, dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.
Jakarta: Badan Penerbut FHUI.
Stigler, George J. 2008. The Theory of Economic Regulation, diakses dari http://
www.ppge.ufrgs.br/giacomo/arquivos/regulacao2/stigler-1971.pdf,
hal.
4. sebagaimana dikutip dalam Sanford V. Berg and John Tschirhart,
Natural Monopoly Regulation: Principles and Practice. Cambridge: Cambridge
University Press. 2008. Hal. 287.
Suradji, H., Et.Al. 1959. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia : UUD 1945
Beserta Perubahan Ke-I,II,III & IV, Dilengkapi dengan Dekrit 5 Juli 1959, Piagam
Jakarta, UUD Sementara, Konstitusi RIS. Jakarta: Tata Nusa.
Tambunan, Tulus TH. 2003. Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting.
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Tarmidi, Lepi T. 1999. “Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan
Saran”, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Maret 1999. Hal. 10.
Walras, L. 2011. L’etat el le chemin de fer, dalam Manuela Mosca (2), “On the origins
of the concept of natural monopoly”, Power Point Presentation Teaching
Material on Universite Pantheon Assas, Paris, 2 Februari 2011. Hal. 17.

283

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

4.3
Monopoli BUMN: Kinerja
dan Perlindungan
terhadap Publik
Dr. Toto Pranoto dan Arza F. Prameswara, M.M.1

1. Peran Strategis BUMN
Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN (State Owned
Enterprises) merupakan pelaku bisnis yang dominan di banyak negara
berkembang, termasuk di Indonesia. Peran BUMN dalam perekonomian
sangat besar. Kebutuhan publik akan listrik, bahan bakar minyak dan
gas, air bersih, telekomunikasi, bahan pangan, perbankan sebagian besar
masih dikerjakan BUMN. Di Indonesia, kontribusi BUMN terhadap APBN
memiliki dampak positif terhadap perekonomian. Sebab penerimaan
APBN dari BUMN tersebut akan diwujudkan dalam belanja modal dan
belanja operasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain
itu secara tidak langsung BUMN dapat menjadi penggerak pertumbuhan
ekonomi melalui belanja modal dan belanja operasional yang besar.
Tujuan pendirian BUMN menurut Undang-undang No.19 Tahun
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yaiktu: 1) berkontribusi dalam
perekonomian nasional, secara umum dan penerimaan negara secara
spesifik; 2) mengejar keuntungan; 3) memberikan layanan dan produk yang
berkualitas kepada publik; 4) menjalankan bisnis perintis; 5) membantu
pengembangan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. BUMN adalah
unit bisnis yang dimiliki sepenuhnya atau mayoritas oleh pemerintah
(melalui Kementerian BUMN atau Kementerian Keuangan), yang terdiri
dari dua jenis: Persero dan Perum sesuai Undang Undang Nomor 19 Tahun
2003 tentang BUMN. Persero dimungkinkan untuk dimiliki oleh publik
dengan proporsi kepemilikan saham mayoritas (minimal 51%) dimiliki
pemerintah, sementara Perum sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah.
Sementara dari sisi tujuan pendirian, Persero didirikan untuk memberikan
nilai tambah yang tinggi kepada pemilik melalui optimalisasi keuntungan,
1

Dr Toto Pranoto adalah Associate Director BUMN Research Group LMFEBUI dan Arza F
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sedangkan Perum dijalankan dengan praktik bisnis yang sehat guna
memberikan layanan publik yang terjangkau.
Secara historis pengelolaan BUMN telah melalui transformasi
kelembagaan sebagai berikut:
•
Pada kurun waktu 1973-1993 pembinaan BUMN secara teknis
dilakukan oleh Departemen Teknis, sedangkan pembinaan keuangan
dilakukan oleh Departemen Keuangan (Menter Keuangan sebagai
Pemegang Saham).
•
Mulai tahun 1993–1998 lembaga yang menangani pembinaan pada
Departemen Keuangan berubah menjadi Tingkat Eselon I, yakni
Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN. Khusus pada tahun 1998,
dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998
dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998 masing-masing
Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) dan Tentang Perusahaan
Umum (Perum), pembinaan teknis maupun keuangan dilakukan oleh
Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN.
Sedangkan Departemen Teknis berperan sebagai regulator.
•
Selanjutnya sejak tahun 1998 sampai sekarang Lembaga yang
menangani pembinaan BUMN adalah Kementerian Negara BUMN,
kecuali pada tahun 2001, pembinaan kembali dilakukan oleh lembaga
setingkat Eselon I pada Departemen Keuangan, yakni Direktorat
Jenderal Pembinaan BUMN.
Kontribusi BUMN terhadap perekonomian tidak dapat dipungkiri.
BUMN adalah salah satu mesin penggerak perekonomian Indonesia.
Dari aspek kontribusi terhadap perekonomian nasional, di tahun 2018
kontribusi pendapatan BUMN terhadap perekonomian nasional masih
berada di kisaran 16 persen. Kontribusi pendapatan BUMN relatif stagnan
dalam 3 tahun terakhir, padahal kita dapat cermati kenaikan aset BUMN
yang cukup signifikan. Selain itu terjadi kondisi pareto, di mana 91% persen
dari total pendapatan BUMN diperoleh dari 22 BUMN terbesar dari total
sekitar 114 BUMN yang beroperasi. Hal ini mengindikasikan bahwa masih
lebih banyak perusahaan BUMN yang tidak bekerja secara optimal untuk
memberikan kontribusi keuangan kepada negara. Di sisi lain, peran BUMN
dalam memberikan pelayanan publik juga mendorong berbagai pendapat
bahwa pencapaian BUMN tidak semata diukur oleh kontribusi keuangan
saja, tetapi juga tetapi juga terhadap efektivitas dalam menjalankan misi
sosial pelayanan publik.
2. Karakteristik Publik dan Monopoli
Pengelolaan BUMN merupakan implementasi peran negara dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai Pancasila dan UUD 1945
(Samawati, 2018). Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan
komitmen pemerintah dalam menjalankan peran memberikan pelayanan
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barang dan jasa public yang bila dikaitkan dengan filosofi ekonomi adalah
barang dan jasa ygn kental dengan karakteristik non-rivalry (tidak bisa
dipersaingkan nilai utility-nya) dan non excludable (tidak dapat dikecualikan
konsumen-nya). Dalam hal ini, BUMN adalah perpanjangan tangan dari
pemerintah untuk mendukung berjalannya misi sosial dan percepatan
pembangunan (agent of development). Dengan beban tersebut BUMN
secara spesifik memperoleh mandat negara dalam pengelolaan cabang
produksi penting dan sumber daya alam, sesuai dengan amanat pasal 33
UUD 1945 (Susilawati, 2018). Selanjutnya disebutkan juga bahwa “Bumi,
air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang
dapat dimaknai bahwa BUMN juga memperoleh peran strategis dalam
pengelolaan sumber daya alam negara. Dengan begitu, dapat dipahami
bahwa beberapa BUMN memperoleh hak khusus dalam pengelolaan atau
pendistribusian barang atau jasa yang berkaitan dengan kepentingan
publik, seperti air, listrik, bahan bakar, kebandarudaraan, dan sebagainya.
Badan usaha ini disebut sebagai BUMN berkarakteristik publik atau
diasosiasikan sebagai BUMN dengan Hak Monopoli. Beberapa contoh
BUMN berkarakteristik publik atau BUMN dengan hak monopoli antara
lain: Pertamina (dengan hak pengelolaan bahan bakar minyak dan
gas mulai dari hulu ke hilir), PLN (pengelolaan pendistribusian listrik),
Angkasa Pura I dan II (pengelolaan kebandarudaraan), Pupuk Indonesia
(pengelolaan pupuk bersubsidi), KAI (pengelolaan perkeretaapian).
Adapun dinamika perekonomian global yang semakin kompetitif juga
transformasi pengelolaan sektor publik di Indonesia mempertimbangkan
kemungkinan demonopolisasi BUMN. Hal ini dapat dipahami berdasarkan
konsep dasar ekonomi dimana kondisi pasar monopoli dapat menimbulkan
tidak tercapainya kondisi pasar yang efisien. Dalam hal ini, perusahaan
yang bermain sendiri di pasar tanpa ada pesaing akan menimbulkan
moral hazard dan inefisiensi operasi. Artinya manfaat yang dirasakan oleh
masyarakat pada akhirnya tidak optimal. Beberapa ahli beranggapan
bahwa BUMN dengan karakter publik tidak efisien, terlihat dari indikator
kinerja operasional dan keuangan yang kurang memuaskan. Dalam
mendukung lingkungan BUMN yang kompetitif pemerintah kemudian
melakukan deregulasi guna mengurangi hak monopoli dari beberapa
BUMN berkarakteristik publik.
Beberapa contoh kebijakan pencabutan hak monopoli mengacu
Sumawati (2018) antara lain sebagai berikut:
•
Pertamina. Melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi, pemerintah mencabut hak monopoli Pertamina
dengan memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk
melakukan kegiatan hulu ataupun hilir. Hal ini dengan pengecualian
dalam hal pengelolaan BBM subsidi.
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•

•

PLN. Sempat dicabut hak monopoli melalui Peraturan Pemerintah
No. 14 Tahun 2012 namun dikukuhkan kembali oleh Mahkamah
Konstitusi.
Angkasa Pura I & II. Melalui Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2012
telah ditetapkan pelepasan kedudukan hak monopoli Angkasa Pura
I & II dalam sektor kebandarudaraan atau liberalisasi bandar udara.

Reformasi kebijakan ini tidak terlepas dari pro dan kontra yang
berkaitan dengan penjalanan amanat UUD 1945 pasal 33. Perlu diantisipasi
bahwa demonopolisasi ini dapat bersinggungan dengan penguasaan
dan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.
Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah adalah memastikan peran
pemenuhan pelayanan publik dapat berjalan dengan efektif dan efisien,
serta tidak melanggar amanat UUD 1945 dalam hal penguasaan dan
pengelolaan sumber daya strategis nasional dilakukan oleh pemerintah
atau BUMN sebagai agen pembangunan.
3. Kinerja BUMN Berkarakteristik Publik atau Monopoli
Sebagaimana disampaikan sebelumnya, beberapa BUMN berkarakter
publik atau disebut sebagai BUMN Monopoli dapat diukur keberhasilannya
dengan pencapaian kinerja keuangan dan operasional yang spesifik
dengan penugasan dari pemerintah. Kinerja BUMN Monopoli baik dari
segi keuangan maupun operasi memberikan pengaruh yang besar bagi
iklim usaha di Indonesia. Kinerja tersebut menunjukkan nilai perusahaan
serta kepuasan publik atas pelayanan yang diberikan oleh BUMN selaku
perusahaan monopoli. Kinerja keuangan dapat diukur melalui jumlah
aset, ekuitas, pendapatan, serta laba perusahaan. Sedangkan, kinerja
operasi pada BUMN Monopoli dapat difokuskan pada penerimaan dan
penyaluran subsidi. Beberapa BUMN Monopoli di Indonesia yang memiliki
dampak kapital terhadap publik berada pada sektor energi, transportasi,
serta industri pengolahan. Pada sektor energi, PT Pertamina (Persero)
dan PT PLN (Persero) merupakan dua BUMN Monopoli yang prominen.
Pada sektor transportasi terdapat PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT
KAI (Persero) yang memiliki hak dalam pengelolaan sektor bandar udara
dan perkeretaapian. Sementara industri pengolahan pupuk PT Pupuk
Indonesia Holding Company (Persero) menjalankan mandat pengelolaan
pupuk untuk sektor pertanian (terutama penugasan dalam produk pupuk
berubsidi).
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Tabel 1. Kinerja keuangan Beberapa BUMN Monopoli
(Juta Rp)

2019

2018

2017

2016

2015

Jumlah Aset
Pertamina

939,763,497

918,261,431

693,841,446

634,625,356

627,933,267

1,585,055,000

1,492,488,000

1,334,957,657

1,274,576,230

1,227,355,512

Angkasa
Pura II

43,998,030

39,318,350

33,399,410

27,991,218

20,270,763

KAI

44,905,547

38,995,759

33,538,406

25,133,216

22,392,892

135,553,590

138,903,479

128,488,026

127,096,965

93,193,527

PLN

PIHC

Jumlah Ekuitas
Pertamina

437,326,366

429,364,839

366,212,540

338,724,283

310,693,105

PLN

929,380,000

927,414,000

869,417,000

878,400,000

804,791,000

Angkasa
Pura II

24,442,810

23,966,430

22,326,860

19,927,610

16,235,770

KAI

19,805,624

18,300,055

13,099,814

9,713,073

9,086,580

PIHC

71,751,713

6,026,886

2,603,715

60,906,786

28,746,657

Total Pendapatan
Pertamina

764,645,239

798,687,886

574,967,606

485,529,102

576,116,171

PLN

285,641,000

272,898,000

255,295,000

222,821,956

276,336,588

Angkasa
Pura II

11,084,230

11,193,310

9,612,970

6,645,802

5,644,146

KAI

26,251,715

26,864,014

17,938,975

14,463,328

13,938,901

PIHC

71,307,242

69,448,132

58,942,682

64,164,003

66,223,139

35,427,092

36,643,193

34,164,253

42,085,437

19,894,639

PLN

4,322,000

11,576,000

4,428,117

10,548,638

15,835,238

Angkasa
Pura II

1,007,260

1,957,940

2,047,530

1,940,254

1,687,323

KAI

1,975,048

1,535,583

1,720,317

1,018,240

1,396,988

PIHC

3,710,000

4,213,377

3,075,396

3,525,940

3,394,560

Laba Tahun Berjalan
Pertamina

Sumber: Berbagai sumber, diolah
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Berdasarkan jumlah aset, lima BUMN Monopoli di Indonesia memiliki
total aset sekitar 2.749 triliun rupiah pada tahun 2019. BUMN pada sektor
energi memiliki aset terbesar, kemudian disusul oleh BUMN pada industri
pengolahan dan transportasi. Pertamina memiliki total aset sekitar 940
triliun rupiah pada tahun 2019, meningkat 2,34% dari tahun sebelumnya.
Namun, perputaran total aset Pertamina menurun dari 99,23% pada
tahun 2018 menjadi 92,81% pada tahun 2019. PLN memiliki total aset
hampir 1.600 triliun rupiah pada tahun 2019, meningkat 6,2% dari tahun
sebelumnya. Adapun return on assets ratio (ROA). PLN menurun dari 0,78%
pada 2018 menjadi 0,27% di tahun 2019. Angkasa Pura II dan KAI memiliki
total aset masing-masing sekitar 44 triliun rupiah dan 45 triliun rupiah,
meningkat sebesar 11,9% dan 15,15% dari tahun sebelumnya. Angkasa
Pura II memiliki ROA sebesar 2,29% pada tahun 2019, menurun dari 4,98%
di tahun 2018. Sedangkan, KAI memiliki ROA yang meningkat dari 3,99%
di tahun 2018 menjadi 4,51% di 2019. PIHC memiliki total aset sekitar 136
triliun rupiah pada tahun 2019, menurun 2,41% dari tahun sebelumnya.
PIHC memiliki ROA yang menurun dari 3,03% di tahun 2018 menjadi 2,74%
di tahun 2019.
Total ekuitas dari lima BUMN Monopoli tersebut adalah sebesar
1.483 triliun rupiah. Jumlah ekuitas kelima BUMN tersebut memiliki tren
meningkat pada tahun 2019 dengan peningkatan terbesar oleh PIHC dan
KAI masing-masing sebesar 8,67% dan 8,23% dari tahun sebelumnya.
Melihat dari tingkat pengembalian ekuitas/return on equity (ROE), empat
BUMN memiliki tren menurun pada tahun 2019 dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. Pertamina memiliki ROE sebesar 12,84% (13,21% di
tahun 2018), PLN dengan ROE 0,47% (1,25% di tahun 2018), Angkasa Pura
II dengan ROE 6,00% (15,91% di tahun 2018), serta PIHC dengan ROE 5,19%
(6,40% di tahun 2018). KAI merupakan satu-satunya yang memiliki ROE
meningkat pada tahun 2019, yaitu sebesar 29,60% (19,08% di tahun 2018).
Dari segi pendapatan, total nilai dari lima BUMN Monopoli tersebut
adalah 1.159 triliun rupiah pada tahun 2019. Tiga perusahaan memiliki
pendapatan yang menurun pada tahun 2019 (Pertamina, Angkasa Pura II,
dan KAI), sedangkan dua perusahaan memiliki pendapatn yang meningkat
(PLN dan PIHC). Pendapatan terbesar berasal dari Pertamina dan PLN
sebagai perusahaan energi. Pertamina memiliki pendapatan sekitar 765
triliun rupiah, menurun 4,26% dari tahun 2018. PLN mencatat pendapatan
sekitar 286 triliun rupiah, meningkat 4,67% dari tahun 2018. Angkasa Pura
II memiliki pendapatan sekitar 11 triliun rupiah, menurun 0,97% dari tahun
2018. KAI memiliki pendapatan sekitar 26 triliun rupiah, menurun 2,28%
dari tahun 2018. PIHC mencatat pendapatan sekitar 71 triliun rupiah,
meningkat 2,68% dari tahun 2018.
Total laba tahun berjalan dari lima BUMN Monopoli tersebut adalah
sebesar 46,4 triliun rupiah. Pertamina memiliki laba sebesar 35,4 triliun
rupiah, menurun 3,32% dari tahun 2018. PLN memiliki laba sebesar 4,3
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triliun rupiah, menurun 62,66% dari tahun 2018. Angkasa Pura II memiliki
laba sebesar 1,01 triliun rupiah, menurun 48,56% dari tahun 2018. PIHC
memiliki laba sebesar 3,7 triliun rupiah, menurun 11,95% dari tahun 2018.
KAI merupakan satu-satunya perusahaan yang memiliki laba tahun
berjalan yang meningkat pada tahun 2019 sebesar 1,9 triliun rupiah,
meningkat 28,62% dari tahun sebelumnya.
Berdasarkan kinerja keuangan yang diukur melalui jumlah aset,
ekuitas, pendapatan, dan laba tahun berjalan dapat disimpulkan beberapa
hal mengenai kinerja lima BUMN Monopoli di Indonesia. Berdasarkan
jumlah aset dan ekuitas, mayoritas memiliki tren yang meningkat. Namun,
kinerja perusahaan tidak dapat diukur hanya dengan melihat jumlah
aset dan ekuitas. Berdasarkan ROA dan ROE perusahaan, sebagian
besar BUMN Monopoli tersebut memiliki penurunan persentase di tahun
2019. Hanya satu perusahaan yaitu KAI yang memiliki ROA dan ROE
yang meningkat pada tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa efisiensi
dari empat perusahaan BUMN Monopoli tersebut menurun pada tahun
2019. Penurunan efisiensi ini juga berdampak pada laba tahun berjalan
perusahaan. Mayoritas perusahaan (selain KAI) memiliki tren laba
menurun pada tahun 2019, dengan penurunan laba terbesar oleh PLN dan
Angkasa Pura II.
BUMN di Indonesia sebagian merupakan Public Service Obligation
(PSO) yang secara operasional dijalankan dengan penugasan penyaluran
subsidi pemerintah pada beberapa produk atau jasa berkarakteristik
publik. Realisasi belanja pemerintah untuk subsidi sampai dengan akhir
November 2019 adalah sebesar 177,69 triliun rupiah (79,2% dari pagu
APBN 2019). Belanja subsidi tersebut adalah 13,7% dari total realisasi
belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 yang mencakup subsidi energi
sebesar 123,58 triliun rupiah dan subsidi nonenergi sebesar 54,11 triliun
rupiah. Jumlah subsidi yang diterima oleh tiga BUMN Monopoli (dari
tahun sebelumnya. Penurunan tersebut secara signifikan akibat dari
pengurangan subsidi terhadap Pertamina untuk BBM dan LPG tabung 3
kg. Penurunan subsidi juga dialami oleh PIHC meskipun persentasenya
tidak sebesar Pertamina. Sebaliknya, subsidi untuk PLN pada tahun 2019
meningkat 7,5% dari tahun sebelumnya.
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Grafik 1. Penggantian Biaya Subsidi oleh Pemerintah
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan, dalam juta rupiah

Alokasi subsidi untuk sektor energi terutama yang berasal dari bahan
bakar fosil sedang dikurangi secara bertahap untuk untuk mencapai
keberlanjutan fiskal dan lingkungan. Pengurangan subsidi energi secara
bertahap akan memperluas ruang fiskal negara sehingga anggaran belanja
negara dapat diarahkan pada investasi layanan publik jangka panjang
seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Total subsidi untuk energi dan non energi pada APBN 2020 akan menurun
sekitar 15,47% bila dibandingkan dengan outlook 2019. Penurunan alokasi
subsidi ditargetkan pada subsidi BBM, LPG 3 kg, serta pupuk. Sebaliknya,
subsidi listrik meningkat sebesar 4,78% dibandingkan outlook 2019.
Alokasi subsidi tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan.
Penurunan subsidi BBM, LPG 3 kg, dan pupuk akan memberikan dampak
negatif bagi pendapatan Pertamina dan PIHC. Proporsi subsidi terhadap
pendapatan Pertamina, PLN, dan PIHC masing-masing adalah sebesar
8,93%, 18,10%, dan 39,26% pada tahun 2019.

Grafik 2. Subsidi Energi dan Non Energi APBN 2020
Sumber: APBN 2020, dalam triliun rupiah
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Seiring dengan kejadian Pandemic Covid-19 yang memukul kondisi
perekonomian secara dahsyat , maka Pemerintah telah mengeluarkan
kebijakan PEN 2020 yang mengalokasikan dana lebih dari 150T untuk
BUMN . Di antaranya adalah percepatan pembayaran kompensasi
subsidi untuk Pertamina, PLN, dan Pupuk Indonesia. Selama ini realisasi
pembayaran Pemerintah relatif lambat terhadap dana kompensasi ini
sehingga menyulitkan pengaturan cashflow BUMN tersebut. Dengan peran
krusial yang harus dijalankan BUMN dengan tugas PSO maka kecepatan
pembayaran kompensasi ini menjadi kunci keberhasilan korporasi plat
merah ini dalam mengejar target yang telah ditetapkan .
BUMN dan Perlindungan terhadap Publik
Perusahaan milik negara atau BUMN merupakan salah satu pelaku
ekonomi yang berperan signifikan terhadap pembangunan nasional. BUMN
memiliki sejarah yang panjang seiring dengan perjalanan pertumbuhan
Indonesia. Sejarah terbentuknya BUMN dimulai setelah kemerdekaan
Indonesia, pada saat itu dilakukan nasionalisasi dari beberapa perusahaan
asing (terutama Belanda) yang sebelumnya menjajah Indonesia. Berbagai
perusahaan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari perusahaan
negara atau BUMN yang bergerak di sektor perkebunan, energi, dan
logistik. Selain itu, pemerintah juga mulai mendirikan berbagai perusahaan
negara dalam mendukung operasionalisasi kebijakan publik, seperti
subsidi pupuk, pembangunan jalan tol ataupun jaringan telekomunikasi.
Oleh karena itu keberadaan BUMN di Indonesia tidak terlepas dari motif
politis tersebut.
Mengacu pada dasar hukum pendirian BUMN ditetapkan melalui
Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara, dapat dimaknai BUMN bukan lah badan usaha biasa yang
hanya berorientasi untuk meningkatkan nilai bagi pemilik (dalam arti
mengakumulasi keuntungan), tetapi ada mandat lain pemenuhan layanan
publik dan kemanfaatan umum yang perlu dijalankan. Hal ini dilakukan
sebagai bentuk kontribusi atau sumbangan terhadap perkembangan
perekonomian nasional. Pendirian BUMN juga berkaitan langsung dengan
amanat konstitusi yang tercantum pada Undang Undang Dasar 1945
pasal 33 yang menyebutkan bahwa segala hal yang bersangkutan dengan
kepentingan negara dan menguasai hajat hidup masyarakat, dikendalikan
oleh pemerintah. Dengan demikian BUMN secara umum terkonsentrasi
pada sektor-sektor yang berpengaruh pada kepentingan masyarakat
umum, seperti sektor energi, konstruksi, dan pertambangan.
Peran BUMN dalam memberikan perlindungan publik direfleksikan
pada tujuan penyelenggaraan kemanfaatan umum, menjadi perintis
kegiatan usaha dan turut aktif memberikan bimbingan kepada golongan
ekonomi bawah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penyelenggaran
kemanfaatan umum diwujudkan dengan pengelolaan distribusi barang
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esensial dan kebutuhan pokok bagi masyarakat, seperti: bahan bakar
minyak, gas, listrik, air, bahan kebutuhan pokok, telekomunikasi, dan
sebagainya. BUMN hadir untuk memberikan produk dan layanan
berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Komitmen
pada kualitas produk dan layanan sesuai dengan tujuan pendirian
BUMN yakni pemberian kemanfaatan yang bermutu tinggi. Hal tersebut
dijalankan dengan kebijakan dan strategi perusahaan dalam perbaikan
berkesinambungan yang ditunjukkan dengan indikator keberhasilan,
sebagai contoh: rasio elektrifikasi dan sistem manajemen gangguan oleh
PLN.
Selanjutnya, peran menjadi perintis bagi kegiatan usaha juga
dijalankan oleh beberapa BUMN dalam rangka melindungi kepentingan
publik. Salah satu permasalahan utama negara yang dihadapi adalah
pemerataan pembangunan dan ekonomi daerah. Keterbatasan
infrastruktur dan lemahnya daya saing daerah terpencil membuat investor
dari sektor swasta dalam negeri ataupun asing cenderung terfokus pada
kota-kota besar. Dalam hal ini, BUMN berperan dalam sebagai agen
pembangunan terutama di daerah terpencil dan proyek perintis guna
pemerataan ekonomi daerah. Beberapa BUMN yang menjalankan peran
ini, seperti: Pelindo yang mengelola pelabuhan perintis, BUMN Karya yang
diberikan mandat pembangunan infrastruktur jalan di berbagai daerah,
ataupun Angkasa Pura yang mengelola bandar udara di daerah terpencil.
Adapun, dengan kehadiran BUMN dapat memberikan jaminan kepastian
dan prospek perekonomian di daerah tertentu sehingga sektor swasta
ataupun investor asing juga mulai tertarik (misalnya melalui skema public
private partnership).
BUMN juga memiliki fungsi dalam mendukung golongan kelas bawah
melalui bimbingan dan bantuan. Secara spesifik, terdapat kebijakan
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang merupakan implementasi
dari peran BUMN ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN
No. PER-09/MBU/7/2015. Program kemitraan secara umum adalah
semacam dukungan modal kerja untuk usaha kecil dan menengah yang
disalurkan melalui BUMN, sementara bina lingkungan berkaitan dengan
bantuan sosial dan ekonomi pada masyarakat kecil dan kurang mampu.
Berdasarkan data Kementerian BUMN, penyaluran program kemitraan
BUMN di tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp 2,77 Triliun, sedangkan
bina lingkungan yang telah diberikan oleh seluruh BUMN diprediksi
mencapai Rp 1,7 Triliun di tahun yang sama. Angka ini belum cukup
signifikan dibandingkan pendapatan BUMN yang mencapai sekitar Rp
2.700 Triliun di tahun 2018 sehingga upaya untuk meningkatkan peran
dalam mendukung usaha kecil dan menengah serta masyarakat kecil
perlu terus ditingkatkan.
Keterlibatan BUMN dalam mendukung sektor UMKM dewasa ini
juga semakin digalakkan, salah satunya dengan arahan dari Kementerian
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BUMN untuk melibatkan sektor UMKM dalam tender proyek BUMN.
Misalnya baru saja dikeluarkan peraturan oleh KBUMN bahwa BUMN
dilarang mengambil proyek dibawah Rp 14 M. Hal ini untuk mendukung
tumbuhnya sektor industri kecil dan menengah. Ke depan diharapkan
UMKM tidak hanya dibantu dan dibimbing, akan tetapi juga terlibat dan
semakin memperkuat sinergi dunia usaha dengan BUMN.
Benchmarking Badan Usaha Negara Monopoli di Asia
BUMN China memiliki reputasi dan kinerja yang dapat bersaing
pada tingkat internasional. China memiliki BUMN yang mendominasi
daftar perusahaan yang berada pada Fortune Global 500 (FG500). Pada
tahun 2017, 75 dari 102 BUMN FG500 berasal dari China. Total BUMN
yang dimiliki oleh China lebih dari 150.000 perusahaan dengan aset
mencapai sekitar USD 22.310 pada tahun 2017. Lin, K. J., et. al (2020)
membahas mengenai sejarah serta reformasi BUMN di China. Sebelum
tahun 1978, sistem ekonomi China adalah sistem perencanaan sosialis
terpusat. Setiap BUMN merupakan unit produksi yang merespon rencana
produksi pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sebelum reformasi
pembukaan pada tahun 1978, BUMN China memiliki karakteristik sebagai
berikut: (a) BUMN dimiliki dan dioperasikan oleh Pemerintah; (b) rencana
produksi BUMN dikembangkan oleh badan perencanaan nasional; serta
(c) keputusan strategis BUMN, seperti personalia, keuangan, produksi,
dan penjualan, dibuat oleh pemerintah. Di bawah sistem ekonomi
terencana seperti ini, manajer dan karyawan memiliki sedikit insentif untuk
mendorong produksi, sehingga BUMN memiliki efisiensi operasional yang
rendah.
Pada akhir 1970-an China melakukan reformasi terhadap BUMN
yang dimiliki untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh
Revolusi Kebudayaan pada periode tahun 1966 hingga 1976. Reformasi
BUMN China dilakukan melalui lima tahap selama hampir 40 tahun. Tahap
pertama adalah memperluas hak operasi BUMN di bawah sistem ekonomi
terencana (1978–1984). Fokus dari tahap ini adalah meningkatkan hak
pengambilan keputusan BUMN dalam operasional dan negara mulai
mengakui BUMN sebagai entitas independen.
Tahap kedua adalah sistem tanggung jawab kontrak mengenai
pemisahan kepemilikan dan hak pengoperasian berdasarkan kepemilikan
publik (1984–1992). Sistem ini memberikan pengelola hak operasi
BUMN melalui kontrak kerja. Pengelola kemudian membayar sejumlah
keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya kepada pemerintah dan
menyimpan sisa keuntungan. Namun, sistem ini memiliki kelemahan yang
membuat pengikisan yang signifikan pada aset milik negara karena para
pengelola memperoleh lebih banyak keuntungan dengan mengekstraksi
sumber daya dari BUMN.
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Tahap ketiga adalah membangun sistem perusahaan modern
berdasarkan ekonomi pasar (1992–2002). Negara meluncurkan babak
baru reformasi untuk membangun sistem perusahaan modern atau
korporatisasi. Korporatisasi mengharuskan restrukturisasi sistem tata
kelola internal BUMN dengan tetap menjaga kepemilikan negara. Berbeda
dengan dua tahap sebelumnya yang menitikberatkan pada reformasi
hak operasi, korporatisasi menekankan pada reformasi hak kepemilikan.
Bursa Efek Shanghai dan Shenzhen kemudian didirikan sehingga tersedia
tempat untuk listing dan pembiayaan BUMN di pasar modal. Reformasi
perusahaan pada tahap ini dapat dikatakan berhasil karena BUMN telah
meningkatkan efisiensi operasionalnya. Namun, selama reformasi di mana
BUMN melepaskan asetnya ke pasar, aset berkualitas dibeli oleh sektor
non-negara karena lemahnya penegakan hukum. Hal ini menimbulkan
adanya ketidakpuasan sosial.
Tahap keempat adalah reformasi sistem manajemen aset milik negara
(2003-2012). Sejak tahun 2003, reformasi BUMN China memasuki tahap
yang berfokus pada reformasi BUMN besar dan penting. Tahap reformasi
ini berusaha untuk mencari solusi mengenai hak milik yang belum
ditentukan. China membentuk Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset
Milik Negara (SASAC) untuk memenuhi peran pemegang saham untuk
BUMN besar dan penting atas nama pemerintah pusat. SASAC merupakan
lembaga yang melaporkan langsung pada Dewan Negara yang bertindak
sebagai pemegang saham BUMN atas nama negara. Namun, SASAC tidak
menjalankan fungsi administrasi publik. SASAC kemudian meluncurkan
reformasi dewan BUMN pusat untuk meningkatkan jumlah direktur
independen dan meningkatkan peran pemantauan mereka dalam operasi
perusahaan.
Tahap kelima adalah reformasi BUMN yang ekstensif (2012-sekarang).
Pada tahap ini mulai didorong kampanye anti korupsi dan diluncurkannya
reformasi BUMN yang semakin komprehensif dan menyeluruh oleh
pemerintah. Pada tahap ini muncul gagasan bahwa reformasi BUMN harus
berpedoman pada satu dokumen kebijakan inti (“1”), dilengkapi dengan
kebijakan pendukung (“N”) disebut sistem kebijakan “satu plus N” (“1 +
N”). Sistem kebijakan “1 + N” mendorong reformasi BUMN berdasarkan
klasifikasinya. BUMN diklasifikasikan sebagai BUMN komersial dan BUMN
layanan publik. BUMN komersial dibagi lagi menjadi sektor persaingan
sempurna dan sektor strategis. Pada sistem klasifikasi ini, pemerintah
dapat secara diskriminatif mengalokasikan sumber daya antara berbagai
jenis BUMN. Pemerintah dapat mengurangi bantuan yang diberikan kepada
BUMN komersial sehingga mereka dapat bersaing secara bebas dengan
sektor swasta dan memberikan lebih banyak sumber daya kepada BUMN
layanan publik. Sistem kebijakan “1 + N” juga memperkuat kepemimpinan
Central Committee of the Communist Party of China (CPC) di BUMN. CPC
mengamanatkan dewan direksi BUMN untuk memperhitungkan pendapat
dari komite CPC perusahaan sebelum memutuskan suatu masalah
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penting. Sistem kebijakan “1 + N” juga berupaya untuk menata kembali
BUMN sentral. SASAC memfasilitasi penggabungan 20 BUMN pusat
selama periode 2012-2018. Tujuan China untuk penggabungan ini adalah
mempromosikan daya saing BUMN untuk memenuhi inisiatif “One Belt,
One Road” dan mengurangi kapasitas surplus serta memajukan “reformasi
sisi pasokan” di dalam negeri.
Lima BUMN terbesar di China saat ini adalah State Grid, China
Petroleum & Chemical Corp (Sinopec), China National Petroleum Corp
(CNPC), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), dan China State
Construction Engineering Corp. CNPC merupakan perusahaan minyak
nasional terbesar di China. CNPC menempati urutan kelima dalam daftar
50 Perusahaan Minyak Teratas pada Petroleum Intelligence Weekly. CNPC
memiliki total aset 4,03 Triliun Yuan atau sekitar 8.471 Triliun Rupiah
dan pendapatan bersih sebesar 44,6 Miliar Yuan atau sekitar 93,6 Triliun
Rupiah (nilai tukar Yuan ke Rupiah diasumsikan 2.100) pada tahun 2015.
Jiang, B. (2012) membahas mengenai reformasi serta posisi
CNPC sebagai BUMN. Pada tahun 1998, pemerintah China melakukan
restrukturisasi fundamental pada seluruh industri minyak di China.
Reformasi tersebut dilakukan untuk menciptakan industri minyak yang
dapat bersaing dengan industri minyak global. Reformasi industri minyak
China memiliki tiga fokus utama. Langkah pertama adalah mencabut status
“legal person” perusahaan daerah sebagai upaya untuk meresentralisasi
pengambilan keputusan di industri minyak. Unsur reformasi ini bertujuan
untuk menghasilkan strategi yang lebih koheren untuk industri secara
keseluruhan dan menciptakan insentif yang lebih kuat untuk kinerja
ekonomi yang lebih baik. Langkah kedua adalah membuat CNPC dan
Sinopec bertukar aset dan menjadi perusahaan regional yang terintegrasi
secara vertikal sehingga masing-masing perusahaan menjadi pesaing
yang lebih kuat. Langkah ketiga adalah memisahkan aset inti dan noninti di setiap unit produksi CNPC. Aset inti disusun kembali sebagai
“perusahaan cabang” dan akhirnya tersebar sebagai PetroChina. Aset noninti dipisahkan jika memungkinkan; jika tidak memungkinkan, merekaaset
tersebut disimpan bersama di bawah kepemilikan CNPC.
Hubungan CNPC dengan negara dimediasi oleh Communist Party of
China (CPC). Untuk melihat bagaimana hubungan antara negara dengan
CNPC sebagai BUMN di industri minyak, Jiang, B. (2020) melihat pada tiga
aspek penting: 1) hubungan antara CNPC dan anak perusahaan utamanya
PetroChina; 2) keputusan untuk mengizinkan dan mendorong CNPC untuk
berinvestasi di luar negeri; serta 3) pengaturan dan penyesuaian subsidi
untuk produk minyak.
CNPC adalah holding company yang dimiliki sepenuhnya oleh
pemerintah dan di bawah kendali langsung Dewan Negara. Dari semua
anak perusahaan CNPC, PetroChina adalah satu-satunya entitas yang
terdaftar secara publik. Saham PetroChina tercatat di Bursa Efek New York
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(NYSE), Bursa Efek Hong Kong (HKSE), dan Bursa Efek Shanghai (SSE).
PetroChina tidak memiliki kendali atas proses pengambilan keputusan
dengan direktur independen. CNPC dapat memilih seluruh dewan direksi
PetroChina tanpa input dari pemegang saham eksternal. CNPC juga dapat
menentukan waktu dan jumlah pembayaran dividen PetroChina.
Meskipun industri minyak di China sekarang diatur dengan cara
yang secara formal mencerminkan proses yang berlaku di sebagian
besar industri minyak internasional, dalam praktiknya CNPC masih
terikat oleh praktik ekonomi terencana. CNPC memiliki peran ganda, yaitu
sebagai perusahaan yang kompetitif dan sebagai entitas negara yang
patuh. CNPC memiliki peran sebagai sumber pendapatan pajak yang
sebagian digunakan pemerintah China untuk memberikan subsidi kepada
perusahaan tambang yang diharuskan menjual produk minyak dengan
harga di bawah harga pasar. Reformasi subsidi untuk bahan bakar mulai
dilakukan pemerintah China pada tahun 2008. Pada Juni 2008, pemerintah
mulai menaikkan harga eceran bensin dan solar sebesar 17-18 persen.
Studi yang dilakukan oleh Tan dan Wolak pada tahun 2009 menunjukkan
bahwa harga bahan bakar di China mulai mendekati harga Barat dan era
subsidi tampaknya akan berakhir.
Industri minyak di China saat ini merupakan monopoli oleh CNPC dan
Sinopec, baik dalam penyulingan minyak maupun penjualan produk olahan
minyak. Perusahaan lain yang ingin masuk ke sektor hulu minyak di China
harus bekerja sama dengan CNPC untuk mengeksploitasi daerah yang
ditentukan oleh CNPC dan menanggung semua risiko investasi. Selain
itu, mereka harus menyerahkan 20 persen dari minyak yang dieksploitasi
ke CNPC tanpa biaya dan menjual 80 persen sisanya ke CNPC dengan
harga yang ditetapkan oleh CNPC (Gao Yan & Qian Pu, 2014). Pada
sektor penyulingan minyak, CNPC dan Sinopec memiliki wewenang untuk
mengintegrasikan kilang minyak lokal. Selain itu, penjualan produk olahan
minyak seperti bensin, minyak tanah dan solar yang diproduksi oleh kilang
di China secara eksklusif dilakukan oleh perusahaan di bawah CNPC dan
Sinopec.
Selain China, negara di Asia dengan BUMN yang mendominasi
sektor industri dan komersial adalah India. China dan India sendiri
memiliki perbedaan dalam hal persaingan industri. Tidak seperti China,
di mana sektor privat sebagian besar tidak ada dan karenanya tidak
dapat memengaruhi kebijakan yang membentuk persaingan, BUMN
India menghadapi persaingan dengan bisnis besar yang sebagian besar
dikendalikan oleh keluarga atau kelompok bisnis (Khanna, 2012). Seperti
di China, BUMN di India dikendalikan oleh pemerintah pusat (CSOEs)
dan oleh pemerintah negara bagian (provinsi) (SSOEs), dengan sedikit
yang dikendalikan oleh kotamadya. BUMN India menyumbang sekitar
30 persen dari semua investasi sektor korporasi. BUMN yang berada di
bawah naungan pemerintah pusat memiliki proporsi sekitar 7 persen dari
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total pembentukan modal bruto di India (Khanna, 2012). Investasi BUMN
di India sebagian besar terkonsentrasi pada pembangkit dan distribusi
listrik, sedangkan sisanya tersebar tidak merata di bidang manufaktur,
keuangan, dan infrastruktur.
Salah satu BUMN terbesar di India adalah Coal India. Coal India
merupakan satu-satunya Usaha Sektor Publik (PSU) yang memiliki
hak monopoli di India. Coal India dibentuk oleh pemerintah India pada
tahun 1975 untuk meningkatkan efisiensi dan operasional pada sektor
batubara India. Batubara memiliki proporsi sekitar 55% dari konsumsi
energi komersial India dan akan tetap menjadi bahan bakar yang paling
mendorong pertumbuhan ekonomi India selama 25 tahun ke depan (Dutt,
2007).
Coal India adalah perusahaan penghasil batubara terbesar
di dunia dengan produksi batubara sekitar 536,51 juta ton batubara
selama periode tahun 2015-2016. Operasi Coal India berada pada 83 area
pertambangan di 8 wilayah di India. Perusahaan memiliki 430 tambang
batubara pada tahun 2015. Tambang tersebut terdiri dari 175 tambang
terbuka, 227 tambang di bawah tanah, dan 28 tambang campuran. Saham
Coal India terdaftar di Bombay Stock Exchange. Berdasarkan data pada
tahun 2015, 79,65% saham perusahaan dimiliki oleh Pemerintah India dan
20,35% sisanya dimiliki oleh pihak lain. Sebagai perusahaan yang besar,
Coal India merupakan penyerap tenaga kerja di India. Pada tahun 2015,
perusahaan memiliki lebih dari 300 ribu karyawan. Coal India memiliki hak
monopoli produksi batubara di India melalui tujuh anak perusahaan yang
dimiliki sepenuhnya. Anak perusahaan tersebut adalah Eastern Coalfields
Limited (ECL), Bharat Coking Coal Limited (BCCL), Central Coalfields
Limited (CCL), Western Coalfields Limited (WCL), South Eastern Coalfields
Limited (SECL), Northern Coalfield Limited (NCL), dan Mahanadi Coalfields
Limited (MCL).
Penutup
Berdasarkan pengalaman dari kedua negara Asia tersebut, dapat
dipahami bahwa secara prinsip peran BUMN dalam pengelolaan sumber
daya strategis negara cenderung serupa dengan di Indonesia. Meskipun
reformasi pengelolaan BUMN dilakukan guna mendukung peningkatan
daya saing masing-masing BUMN China dan India untuk mencapai level
global, akan tetapi secara konstitusi, pemerintah masih memegang
peran penting dalam pengendalian perusahaan negara tersebut. Hal ini
dilakukan dengan berbagai kebijakan tata kelola seperti membuat anak
perusahaan yang lebih berorientasi pada sektor komersil, diversifikasi
bisnis dan ekspansi usaha internasional dan percepatan perusahaan
negara go public. Dengan begitu, lesson learned yang didapat adalah
peningkatan daya saing BUMN seharusnya dapat berjalan seiring dengan
pemenuhan pelayanan publik sejalan dengan amanat UUD 1945.
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5.1
Karakteristik
Penyalahgunaan Posisi
Dominan dalam Putusan
KPPU 20 Tahun Terakhir
Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.1

A.

Pendahuluan

Permasalahan dalam dunia usaha memiliki kompleksitas yang
berbeda antara industri satu dan lainnya. Dalam kompleksitas ini
menimbulkan berbagai masalah salah satu masalah yang paling berbahaya
adalah persaingan usaha yang tidak sehat. Jika merujuk kepada sejarah
pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut
UU Antimonopoli yang merupakan salah satu hasil reformasi adalah untuk
menghilangkan tindakan pelaku usaha anti persaingan.
Dalam pembentukannya UU Antimonopoli memiliki asas, Pelaku
usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara
kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.2 Selain itu UU
Antimonopoli memiliki tujuan pembentukannya adalah untuk:3
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;
1

Komisioner KPPU Periode 2018-2023

2

Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat

3

Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat
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c.
d.

Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dan
Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Pembuktian pelanggaran UU Antimonopoli diterapkan 2 (dua)
pendekatan yaitu Per Se Illegal dan Rule of Reason. Pendekatan Per Se
Illegal menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai
illegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari
perjanjian atau kegiatan usaha tersebut, sedangkan untuk Rule of Reason
biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produksi tertentu,
serta pengaturan harga penjualan kembali.4
Di dalam rezim hukum persaingan usaha jika merujuk pada UU
Antimonopoli, Jenis Pelanggaran dalam UU Antimonopoli dapat dibagi
menjadi 3 (tiga) yaitu a) perjanjian yang dilarang; b) kegiatan yang dilarang;
dan c) penyalahgunaan posisi dominan
Perubahan pasar yang signifikan dan banyaknya kompetitor dalam
suatu sektor menyebakan pelaku usaha yang memiliki posisi dominan
bisa melakukan perilaku anti persaingan. Pada prinsipnya, kebijakan
persaingan bertujuan bukan hanya untuk menghindari kekuatan pasar
semata, melainkan penyalahgunaan posisi dominan.5 Pelaku usaha
memiliki berbagai cara dengan tujuan agar pelaku usaha mendapatkan
keuntungan semaksimal mungkin.
Pelaku usaha/perusahaan yang dominan umumnya memiliki
pangsa pasar yang besar di satu atau lebih pasar bersangkutan6. Namun
demikian, hubungan antara pangsa pasar dan kekuatan pasar tidak selalu
tepat, pangsa pasar belum tentu merupakan indikator terbaik dalam
menentukan posisi dominan perusahaan. Dalam kasus Cellophane,
Mahkamah Agung A.S. (U.S. Supreme Court) memutuskan bahwa
berdasarkan Bagian 2 dari Sherman Act, monopoli adalah perusahaan
dengan “kekuatan untuk mengendalikan harga atau mengecualikan
persaingan.” Berdasarkan putusan ini memberikan deksripsi yang lebih
spesifik terkait kekuatan pasar jangka pendek dan jangka panjang di pasar.
Worchester mendefiniskan pelaku usaha/perusahaan dengan pangsa
pasar yang sangat besar dari sisi kapasitas atau output kemungkinan
memiliki kekuatan pasar jangka pendek yang besar, karena mendapatkan
keuntungan “untuk mengendalikan harga ke tingkat yang cukup besar
dalam jangka pendek”. Namun demikian, terdapat pengecualian ketika
perusahaan terbesar memiliki biaya lebih tinggi daripada pesaing atau
4

R. Sheyam Khemani dan D.M. Shapiro, Glossary af Industrial Organisation Economics and
Competition Law (Paris: OECD, 1996), Hal 51.

5

Sanoussi BilalMarcelo Olarreaga, Regionalism, Competition Policy and Abuse of Dominant
Position, European Institute of Public Administration, 1998, hlm.6

6

Standard For Dominant Firm Conduct : What Can Economics Contributes by Richard
Schmalensee
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hanya dapat menghasilkan produk yang lebih rendah. Sedangkan kekuatan
pasar jangka panjang merupakan “kekuatan untuk mengendalikan harga”
dalam menghadapi keputusan investasi/perilaku pesaing aktual dan
potensial di pasar, yang memberikan kemampuan untuk membatasi
atau “anti kompetisi”. Kekuatan pasar jangka panjang lebih berpotensi
menjadi perilaku anti persaingan yang berasal dari keuntungan jangka
panjang daripada jangka pendek dan potensial. Berdasarkan literatur
dapat disimpulkan bahwa ukuran tidak dengan sendirinya memberikan
keuntungan kepada pelaku usaha/perusahaan yang dominan. Stigler
[1964] menjelaskan kesulitan mendeteksi pemotongan harga oleh
perusahaan kecil yang menunjukan ukuran bisa menjadi celah dalam
menentukan perilaku anti persaingan. Salop [1979] telah menunjukkan
bahwa ada dua jenis keuntungan jangka panjang yang memungkinkan
perusahaan dominan untuk mempertahankan posisi pasarnya meskipun
diserang oleh pesaingan khususnya “pendatang”, yang mungkin
menerapkan strategi yang agresif.
Bain [1956] menjelaskan biaya mutlak dan hambatan diferensiasi
produk untuk masuk merupakan keuntungan yang dimiliki pelaku
usaha dominan. Perusahaan dengan keunggulan operasional memiliki
biaya lebih rendah atau kondisi permintaan yang lebih menguntungkan
(mungkin karena produk unggulan) daripada pesaing yang potensial.
Salah satu bentuk keunggulan yang dimiliki yaitu paten dan rahasia
dagang yang merupakan sumber potensial yang paling jelas dari asimetri
pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha dominan. Jika perusahaan yang
dominan memiliki keuntungan, maka tidak relevan lagi bagi pesaing untuk
menyamai posisi biaya / permintaannya.
B.

Teori Terkait Posisi Dominan

Pada prinsipnya, kebijakan persaingan bertujuan bukan hanya untuk
menghindari kekuatan pasar semata, melainkan penyalahgunaan posisi
dominan.7 Ide dasarnya adalah bahwa undang-undang persaingan tidak
boleh menghukum perusahaan yang menguasai pasar atau membentuk
posisi dominan di pasar dengan kinerja yang lebih baik dibandingkan
dengan pesaingnya.8
Suatu perusahaan berada dalam posisi dominan jika memiliki
kemampuan untuk berperilaku secara independen dari para pesaingnya,
pelanggan, pemasok, dan pada akhirnya konsumen akhir.9 Bagian penting
dalam definisi ini adalah “berperilaku independen”. Dengan perilaku
7

Sanoussi BilalMarcelo Olarreaga, Regionalism, Competition Policy and Abuse of Dominant
Position, European Institute of Public Administration, 1998, hlm.6

8

Ibid.

9

Canoy M, Rey P. and Damme E. van, 2004, Dominance and Monopolization, In Discussion
Paper Series, Tilburg Law and Economics Center
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ini, perusahaan dapat meniru perilaku monopoli yang berdampak pada
pengurangan kesejahteraan. Perusahaan yang dominan yang memiliki
kekuatan pasar seperti itu akan memiliki kemampuan untuk menetapkan
harga di atas tingkat kompetitif, untuk menjual produk dengan kualitas
yang lebih rendah atau untuk mengurangi tingkat inovasinya di pasar
yang kompetitif.10
Di bawah undang-undang persaingan Uni Eropa, menjadi perusahaan
dominan bukanlah hal yang ilegal, karena posisi dominan dapat diperoleh
dengan cara persaingan yang sah, misalnya, dengan menciptakan dan
menjual produk yang lebih baik. Sebaliknya, aturan persaingan tidak
memungkinkan perusahaan untuk menyalahgunakan posisi dominan
mereka.11 Dalam hukum persaingan usaha di Uni Eropa, posisi dominan
dapat diperoleh dengan cara persaingan yang sah antar pelaku usaha
seperti menciptakan atau menjual produk yang lebih baik, sehingga bukan
merupakan suatu pelanggaran atas ketentuan hukum persaingan usaha.
Pasal 102 (sebelumnya Pasal 82 EC dan sebelumnya Pasal 86 EC)
dalam TFEU menjelaskan bahwa
“Any abuse by one or more undertakings of dominant position within the
internal market or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible
with the internal market in so far as it may affect trade between member
states.”
Analisis ketentuan pasal 102 tersebut menetapkan penyalahgunaan
posisi dominan menjadi lima bagian, antara lain:12
1. Harus terdapat “usaha” tunggal atau kolektif
2. Usaha tersebut memegang Posisi dominan di pasar
3. Dilakukan di pasar internal atau umum
4. Terjadi penyalahgunaan
5. Efek pada perdagangan antar negara
Dalam salah satu kasus berkaitan dengan artikel 82 dalam European
Union Treaty (kasus Hoffmann-La Roche) The European Court of Justice
mendefinisikan tentang dominasi pasar yang sampai saat ini masih
digunakan, “posisi dominan berhubungan dengan posisi kekuatan
ekonomi yang dinikmati oleh pelaku usaha, yang memungkinkannya untuk
mencegah persaingan dengan memberinya kekuatan untuk berperilaku
pada tingkat yang cukup besar terlepas dari pesaingnya, pelanggannya,
dan pada akhirnya dari konsumen.13
10
11

Ibid.

Ibid.

12

Module ID 18: Abuse of Dominant Position in US and EU, MHRD Project under its national
mission on education through ICT (NME-ICT)

13

Massimiliano Vatiero, Power in The Market: On The Dominant Position, https://ec.europa.eu/
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Pendefinisian dalam Kasus The Hoffmann-La Roche juga
menggambarkan konsep dalam penyalahgunaan posisi dominan, sebagai
suatu perilaku yang yang menggunakan jalan lain dari kondisi persaingan
normal dalam produk ataupun jasa yang memiliki efek menghambat
persaingan yang ada di pasar atau pertumbuhan kompetisi tersebut.14
Definisi yang ditetapkan dalam kasus United Brands di Hoffmann-La
Roche, sekarang telah menjadi definisi standar dominasi dalam hukum
persaingan Uni Eropa.15 CJEU menilai bahwa “Posisi Dominan” sebagai
posisi kekuatan ekonomi. Adapun posisi kekuatan ekonomi tersebut
kemudian digambarkan sebagai sesuatu yang memungkinkan usaha
tersebut untuk mencegah persaingan yang efektif di pasar.16
Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk menyimpulkan
bahwa posisi dominan ada di pasar tertentu.17 Adapun sebagian di
antaranya menurut Goyder, merujuk pada struktur pasar. Perilaku suatu
usaha juga dapat menunjukkan indikasi dominasi, namun kriteria dominasi
yang paling penting adalah pangsa usaha pada relevant market.18
Umumnya, pengadilan Eropa menggunakan pendekatan presentasi
berdasarkan market share. Pangsa pasar 70% dan diatasnya sudah pasti
membentuk posisi dominan, 50-70% akan meningkatkan anggapan
dominasi, 40-50% dapat mendukung kesimpulan dominasi, dan dibawah
40% kemungkinan tidak akan memungkinkan untuk menemukan dominasi
kecuali bukti lainnya sangat banyak.19 Bagaimanapun, Komisi dalam
laporan ke-10 pada kebijakan persaingan menyarankan bahwa suatu
usaha masih dapat ditemukan menikmati posisi dominan dengan market
share yang hanya 20%. Di samping itu, pangsa pasar 30-40% mungkin
masih dalam posisi dominan jika sisa pasar sangat terfragmentasi.20
Di negara seperti AS atau Uni Eropa, pengaturan terkait
penyalahgunaaan posisi dominan berkaitan dengan praktik eksklusif
seperti hambatan vertikal (misalnya perjanjian eksklusif pembelian atau
competition/antitrust/art82/005.pdf
14

ibid

15

Annalies Azzopard, Dominant Position’: A Term in Search of Meaning, http://www.icc.qmul.
ac.uk/media/icc/gar/gar2015/Annalies-Azzopardi.Dominant-position---a-term-in-search-ofmeaning.pdf

16

Ibid.

17

Justyna nienartowicz, 2007, The abuse of Dominant Position within the internal Market of the
European Community: from Theoretical Assumptions to Practice, https://www.researchgate.
net/publication/23565937_The_Abuse_of_the_Dominant_Position_Within_the_Internal_
Market_of_the_European_Community_from_Theoretical_Assumptions_to_Practice, hlm.435

18

Ibid.

19

ibid

20

Ibid.
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pemasokan) dan predatory pricing. Tiga kategori perilaku penyalahgunaan
tersebut dapat diidentifikasi antara lain:21
1. Foreclosure behaviour, di mana petahana dominan mencegah
masuknya pesaing baru ke dalam pasar (misalnya dengan pengaturan
perjanjian eksklusif).
2. Predatory practices, di mana perusahaan dominan berupaya memaksa
pesaing untuk keluar dari pasar.
3. Exclusionary conduct, di mana perusahaan yang dominan
menggunakan dan atau menyalahgunakan kekuatan pasarnya untuk
mendiskriminasi antara pemasok atau pembeli sehingga memperoleh
keuntungan yang tidak adil untuk mengekstrasi rente yang tidak wajar
(seperti melakukan tying atau bundling)
AS memiliki tradisi yang lebih panjang dalam berurusan dengan
perusahaan-perusahaan dengan kekuatan pasar, mulai dengan UndangUndang Sherman pada tahun 1890, Undang-Undang Clayton pada tahun
1914 dan Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal pada tahun
1914.22 Tujuan terbentuknya produk hukum tersebut (khususnya UndangUndang Sherman) bukanlah untuk meningkatkan efisiensi, melainkan
untuk melindungi usaha kecil dan menengah (lihat mis. Hovenkamp,
1999).
AS pada umumnya mengatur mengenai larangan monopoli, upaya
memonopoli, atau konspirasi untuk melakukan monopolisasi. Di sisi yang
lain, perusahaan tetap dituntut untuk memiliki kekuatan pasar sebagai
bagian dari doktrin. Banyak praktik yang dapat menjadi ilegal (mis.
Sabotase, merger, penolakan untuk berurusan, mengikat, diskriminasi
harga, menaikkan biaya saingan, dll), tetapi semuanya mengharuskan
perusahaan untuk memiliki “kekuatan pasar yang cukup”.
Apa yang membuat perusahaan “dominan”? Semenjak tidak jelasnya
keadaan perusahaan yang dapat “berperilaku mandiri”, ada kebutuhan
untuk mengeksaminasi hal ini lebih lanjut. Alat hukum yang paling umum
untuk menguji apakah suatu perusahaan dominan atau tidak adalah tes
pangsa pasar. Jika suatu perusahaan memiliki pangsa pasar 40-50%,
maka suatu perusahaan diasumsikan memiliki kekuatan pasar yang
cukup untuk disebut dominan. Walaupun praktis, terukur dan diterima
secara hukum, dari perspektif ekonomi, uji pangsa pasar terlalu sederhana
karena dua alasan, antara lain:23
1. Pertama, perusahaan besar sebenarnya tidak memerlukan status
dominan. Dalam kasus di mana inovasi berlangsung dengan
sangat cepat, dalam kasus persaingan sengit antara pemain
21
22

Sanoussi BilalMarcelo Olarreaga,Op.cit

Canoy M, Rey P. and Damme E. van, Op.cit

23

Canoy M, Rey P. and Damme E. van, Op.cit
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2.

C.

besar, atau disiplin yang kuat oleh calon pendatang, perusahaan
tidak dapat “berperilaku mandiri”.
Kedua, terdapat kasus di mana perusahaan memiliki saham
lebih rendah, katakanlah 25%, tetapi masih disebut sebagai
dominan. Hal ini dapat terjadi jika hambatan masuk tinggi dan
kekuatan pasar tercermin bukan hanya dari pangsa pasar. Dapat
diperdebatkan, kasus-kasus seperti ini secara statistik kurang
signifikan, tetapi tidak boleh diabaikan.

Posisi dominan dalam UU Antimonopoli

Dalam bagian Posisi Dominan di UU Antimonopoli diatur dalam pasal
25-29, dari 4 (empat) pasal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Pasal 25 Mengenai penyalagunaan Posisi Dominan
b. Pasal 26 Mengenai Jabatan Rangkap
c. Pasal 27 Mengenai Pemilikan Saham; dan
d. Pasal 28-29 Mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan
saham
Karakteristik dalam Pasal 25 Mengenai penyalagunaan Posisi Dominan
Dalam menilai suatu pelaku usaha sebagai pelaku usaha dengan
posisi dominan undang-undang ini memberikan cakupan mengenai Posisi
Dominan. Misalnya dalam hal struktur Pasar Posisi Dominan dan Perilaku
Penyalahgunaan Posisi Dominan. Posisi dominan, dapat di indentifikasi
dari beberapa faktor:
1. Pangsa Pasar
2. Kemampuan Keuangan
3. Kemampuan Akses pada Pasokan/Penjualan
4. Kemampuan Menyesuaikan Pasokan atau Permintaan Barang
Jika ingin mendefinisikan dan menjelasakan faktor-faktor diatas
sebagai berikut:
a.

Pangsa Pasar:
Pangsa pasar adalah persentase nilai jual beli barang atau jasa
tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan
dalam tahun kalender tertentu.24 Pangsa pasar merupakan salah satu
bagian penting dalam penerapan apakah pelaku usaha melakukan
suatu penyalagunaan posisi dominan atau tidak, jika merujuk pada
hukum persaingan Negara Rebuplik Cekoslovakia dan Spanyol
menurut hukum persaingan diduga memiliki posisi dominan jika
menguasai pangsa pasar 40% (empat puluh persen)

24

Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
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Namun jika dibandingkan dengan Hukum persaingan usaha di
Indonesia Pelaku usaha dianggap dominan jika menguasai 50% (lima
puluh persen) atas satu jenis barang atau jasa tertentu, dua atau tiga
pelaku usah atau satu kelompok pelaku usaha dinyatakan mempunyai
posisi dominan, apabila menguasai 75% (tujuh puluh lima persen)
atau lebih pangsa pasar atau satu jenis barang atau jasa tertentu.
b.

Kemampuan Keuangan
Salah satu unsur yang menyatakan bahwa suatu pelaku usaha
mempunyai posisi dominan adalah apabila pelaku usaha mempunyai
keuangan yang lebih besar (kuat) dibandingkan dengan keuangan
pelaku usaha pesaingnya. Artiya kemampuan keuangan yang dimiliki
sendiri untuk melakukan investasi dalam jumlah besar memiliki
kemungkinan besar menjadi market leader yang bisa menentukan
arah suatu industri, maksud dari kemampuan keuangan adalah
cashflow jika modal dasar yang besar, dapat dimungkinkan secara
kuat bahwa pelaku usaha tersebut memiliki kemungkinan menjadi
market leader.Faktor keuangan lainya dapat dilihat dari:
• Modal dasar;
• Cash Flow;
• Omset;
• Keuntungan;
• Batas kredit; dan
• Akses ke pasar keuangan nasional dan internasional

c.

Kemampuan Akses pada Pasokan atau Penjualan
Unsur kemampuan mengatur pasokan atau penjualan adalah
salah satu ciri pelaku usaha mempunyai posisi dominan.25
Kemampuan ini berfokus pada nilai jual atau nilai beli dalam suatu
pasar. Dalam bagian ini jika dilihat pelaku usaha yang secara mandiri
dapat mengubah suatu pasar, karena posisinya yang sangat kuat
dalam suatu sektor. Jika pelaku usaha melakukan dalam hal ini
mengatur untuk pasokan dan penjualan, UU Antimopoli memandang
sebagai Penyalagunaan Posisi Dominan.

d.

Kemampuan Menyesuaikan Pasokan atau Permintaan
Dalam bagian ini mefokuskan pada hukum ekonomi, ketika
permintaan meningkat namun tidak diikuti oleh pasokan dalam
suatu pasar. Pasar akan menjalankan fungsinya, nilai atas suatu
pasokan meningkat. Namun jika pasokan tersebut ditentukan oleh
pelaku usaha tertentu, dalam hal ini memiliki pangsa pasar yang
besar. Pelaku usaha itu sudah melakukan tindakan anti persaingan
yang mengakibatkan penyalagunaan posisi dominan. Kemampuan

25

Buku Teks Hukum Persaingan Usaha, Hal.239
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pelaku usaha untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang
atau jasa tertentu pada pasar yang bersangkutan menjadi salah satu
unsur dalam pengertian posisi dominan.
Selanjutnya dalam memahami konteks pangsa pasar, harus dipahami
terkait metode pembatasan pasar, jika dalam menentukan pangsa pasar,
namun gagal dalam menerapkan metode pembatasan pasar bersangkutan
hal ini akan menyebabkan pelaku usaha yang dominan terlihat memiliki
pangsa pasar yang tidak dominan. Metode ini didefinisikan dalam pasal
1 angka 10 UU Antomonopoli: “Pasar bersangkutan adalah pasar yang
berakaitan dengan jangkauan atau daerrah pemasaran tertentu oleh
pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau
subtitusi dari barang atau jasa tersebut”26
Kegagalan dalam menilai pasar bersangkutan menjadi bagian yang
fatal karena pada akhirnya tidak dapat menentukan apakah perusahaan
yang bersangkutan memiliki posisi dominan sebagaimana diatur dalam
pasal 25 ayat (2). Jika mencoba penyalagunaan posisi dominan yang
bersifat umum tercantum dalam Pasal 25 yang menggunakan pendekatan
Per Se Illegal, dalam hal ini jika merujuk pasal ini adalah adanya larangan
untuk:27
a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk
mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan
atau jasa yang bersaing, baik dai segi harga maupun kualitas; atau
b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing
untuk memasuki pasar bersangkutan.
Dalam doktrin ilmu hukum persaingan usaha, umumnya
penyalagunaan posisi dominan dibedakan dalam dua bentuk, yaitu
penyalagunaan bersifat ekplosif (exploitative abusive) dan yang bersifat
penyingkiran (exclusionary abusive). Exclusionary adalah menyingkirkan
existing competitor maupun new enterance, sementara Exploitative
adalah Penyalahgunaan posisi domanan dengan cara menetapkan
harga yang tidak wajar (unfair) dan berlebihan (excessive pricing) yang
membebankan konsumen secara langsung
Dampak Penyalahgunaan Posisi Dominan:
1.

Konsumen (Excessive Pricing, Berkurangnya pilihan), contoh: pelaku
usaha A memiliki kekuatan brand dan karena memiliki pangsa pasar
70%, A menaikan harga atas produk 10% setiap bulannya tanpa ada
perbaikan kualitas.

26

Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

27

Pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
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2.

3.

Pesaing (Keluar dari pasar/Industri), Pelaku usaha A, memiliki
dominasi dari sisi pangsa pasar 50%, dan membuat harga sangat
murah atas produk air mineral, dengan tujuan competitor yang
menjual air mineral dengan pangsa pasar yang dibawah pangsa
pasar A, sampai akhirnya semua competitor A tidak bisa lagi bersaing
karena penjualan yang menurun drastic
Pesaing Potensial (entry barrier), Contoh, Pelaku usaha A, sudah 10
Tahun dalam air mineral, dan memiliki pangsa pasar 65%, namun
Pelaku Usaha B masuk ke industry air mineral karena merasa
tersaingi A membuat perjanjian kepada seluruh agen dan distributor,
agar tidak menjual produk B, dengan iming-iming diskon, hal ini yang
menyebabkan halangan masuk terhadap B dalam industry air mineral.

Keterkaitan Pasal 25 dengan pasal lainnya khususnya yang termasuk
dalam Bab Posisi dominan bersifat spesifik. Rangkap jabatan (pasal
26), kepemilikan rangkap (Pasal 27) dan pengaturan penggabungan
peleburan dan pengambilalihan (pasal 28 dan 29) memiliki keterkaitan
dengan pasal 25 sepanjang ketiga pengaturan tersebut menyebabkan
atau mengakibatkan perusahaan terkait memiliki posisi dominan. Contoh
apabila melalui kepemilikan rangkap di pasar bersangkutan yang sama,
dua perusahaan dapat dikatakan sebagai satu entitas yang apabila
market share nya melebihi kriteria sebagaimana pasal 25 ayat 2, maka
perusahaan (atau grup perusahaan) tersebut dapat diduga telah memiliki
posisi dominanan berpotensi melakukan tindakan abuse.
Karakteristik Pasal 26 Jabatan Rangkap
Sesorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris
dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersaman dilarang merangkap
menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaanperusahaan tersebut:
•
Berada dalam pasar bersangkutan yang sama
•
Memiliki keterkaitan erat dalam bidang dan/atau jenis usaha; atau
•
Secara Bersama dapat menguasai pangsa pasar dan atau jasa
tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat.
Menurut Mizruchi (1996), ada tiga alasan utama mengapa melakukan
jabatan rangkap, yaitu yang pertama adalah kolusi, kooptasi, dan
monitoring, yang kedua kemajuan karir (carrier advancement), dan yang
ketiga adalah kohesi social (social cohesion). Jabatan rangkap Pasal
26 UU No. 5 Tahun 1999 tidak mutlak dilarang. Jabatan rangka dilarang
apabila akibat jabatan rangkap tersebut menguasai pangsa pasar barang
dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini berarti pendekatan dalam
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pembuktian pelanggaran Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 dilakukan dengan
rule of reason.
Interlocking Directorates (Jabatan Rangkap)
Jabatan rangkap adalah bentuk hubungan struktural antara
perusahaan yang terjadi ketika perusahaan yang terjadi ketika perusahaan
secara langsung atau tidak langsung berbagi jajaran direksi/komisaris
yang sama. Jabatan yang terjadi di dalam satu group konglomerasi
belum tentu merupakan perilaku anti persaingan sedangkan jabatan
rangkap yang melibatkan pesaing dapat berdampak pada anti persaingan
karena berpotensi untuk memfasilitasi kolusi atau berkontribusi terhadap
pemeliharaan koordinasi diam-diam sebagai bentuk oligopolistik.
OECD tidak secara eksplisit membahas praktik jabatan rangkap dalam
penegakan hukum anti monopoli yang masih terkait dengan merger anti
kompetisi secara umum.
Beberapa negara melalui lembaga persaingan usaha berbeda dalam
implementasi jabatan rangkap dalam hukum persaingan. undang-undang
antimonopoli di Amerika Serikat menyediakan sarana untuk mengatasi
jabatan rangkap yang langsung bertentangan dengan anti kompetisi
sebagaimana pada bagian 8 dari Clayton Act yang melarang seseorang
untuk melayani sebagai baik seorang direktur atau pejabat dua atau
dewan yang dipilih atau lebih banyak perusahaan yang merupakan pesaing
langsung dengan satu lain. Hal ini ditetapkan sebagai per se larangan,
sehingga dampak antikompetitif tidak perlu ditunjukkan untuk membuat
pelanggaran. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberantas
pelanggaran sejak awal terhadap undang-undang antimonopoli dengan
menghilangkan peluang terjadi pelanggaran melalui jabatan rangkap
yang saling terkait. Meskipun demikian, seperti yang dikemukakan oleh
Profesor Spencer Weber Waller (2020) baru-baru ini artikel tentang tata
kelola perusahaan dan hukum persaingan, yang mewakili kompromi
yang menyeimbangkan kesalahan biaya dan biaya proses. Sementara
Indonesia, Jepang, dan Korea juga membahas jabatan rangkap yang
saling terkait dalam undang-undang persaingan.
Kepemilikan saham minoritas dan jabatan rangkap adalah mekanisme
melalui hubungan struktural yang dibangun antar pesaing. Manajemen
saling terkait melibatkan situasi di mana satu atau lebih orang memiliki
tanggung jawab eksekutif di dua atau lebih perusahaan, dan kadangkadang melibatkan perusahaan yang bergerak dalam bisnis horizontal
atau vertical. Jabatan rangkap sering disertai dengan hubungan struktural
lainnya antara perusahaan, termasuk minoritas kepemilikan saham, yang
mengangkat masalah kompetitif mereka sendiri. Jabatan rangkap yang
melibatkan pesaing dapat berupa “langsung” atau “tidak langsung.”
Jabatan rangkap secara langsung terjadi ketika individu yang sama
memiliki tanggung jawab eksekutif di dua perusahaan yang bersaing
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secara terpisah. Sedangkan jabatan rangkap tidak langsung dapat
mengambil berbagai bentuk. contohnya, dalam suatu pengaturan kadangkadang disebut sebagai “Deputisasi,” berbeda individu yang mewakili
satu orang atau perusahaan melayani di papan pesaing. Ketika individu,
bertindak dalam hubungan prinsipal-agen, misalnya, mewakili hal yang
sama dengan kepentingan di papan yang terpisah, situasi material yang
sama sebagai jabatan rangkap horisontal langsung antara pesaing dapat
berhasil28.
Karakteristik Pemilikan Saham
Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa
perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang
sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa
perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar
bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:
a. satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai lebih dari
50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa
tertentu;
b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai
lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis
barang atau jasa tertentu.
c. Pasal mengenai pemilikan saham diatur juga di beberapa Peraturan
perundang-undangan antara lain Undang-undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroaan Terbatas (UUPT).
Untuk mengetahui apakah suatu kepemilikan saham mayoritas oleh
suatu pelaku usaha dilarangoleh UU No. 5/1999, maka perlu diperhatikan
beberapa hal sebagai berikut:
1. Pelaku usaha memiliki saham mayoritas pada dua atau lebih
perusahaan/perseroan;
2. Kepemilikan saham mayoritas tersebut, dengan tetap memperhatikan
apa yang diatur dalam anggaran dasar perseroan, memberikan
kewenangan yang lebih besar dengan melakukan pengendalian atas
perseroan;
3. Dua atau lebih perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang
sejenis;
4. Dua atau lebih perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha pada
pasar bersangkutan yang sama; dan
5. Kepemilikan pelaku usaha pada dua atau lebih perusahaan tersebut
mengakibatkan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha
menguasai pangsa pasar sebesar 50% atas suatu barang/jasa atau
menguasai pangsa pasar sebesar 75% atas suatu barang/jasa.
28

Fordham International Law Journal, Volume 37, 2014
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Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menganalisa
adanya pemilikan saham yang dilarang. Dalam UU No. 5/1999, pendirian
beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang sama yang
dilarang merupakan bagian dari pengaturan mengenai posisi dominan.
Pendekatan yang digunakan dalam menganalisa Pasal 27 UU No. 5/1999
tersebut bersifat per se illegal, artinya terhadap pelanggaran tersebut
dapat dikenakan sanksi hukum tanpa terlebih dahulu dinilai apakah
tindakan tersebut menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan
usaha yang tidak sehat.
Terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan akibat pemilikan
saham mayoritas dan atau pendirian beberapa perusahaan yang memiliki
kegiatan usaha yang sama yang menghambat persaingan usaha sehat,
yaitu antara lain:
a. Melalui pendirian beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan
usaha yang sama mengakibatkan timbulnya integrasi horisontal
atau posisi dominan di pasar yang bersangkutan, maka potensi
pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat menjadi besar.
Hal ini terwujud dalam bentuk munculnya hambatan persaingan atau
reduksi dari intensitas persaingan antar perusahaan yang bergerak
dalam pasar bersangkutan yang sama.
b. Melalui pendirian beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan
usaha yang sama pemegang posisi dominan, maka secara faktual
pelaku usaha memiliki kekuatan untuk mengontrol pasar yang
bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan kerugian kepada
masyarakat. Dalam hal inilah pengaturan yang mendistorsi pasar
seperti penetapan harga, pengaturan pasokan dan beberapa perilaku
pengaturan lainnya.
Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa
perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang
sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa
perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar
bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:
a. satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai lebih dari
50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa
tertentu;
b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai
lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis
barang atau jasa tertentu.”
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan
Secara umum, Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan terjadi
apabila dua perusahaan atau lebih yang masing-masing independen,
kemudian bergabung menjadi satu perusahaan, baik karena bergabungnya
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satu perusahaan kepada perusahaan lain, atau beberapa perusahaan
tersebut melebur ke dalam satu perusahaan baru, atau beralihnya kendali
atas satu perusahaan kepada pelaku usaha lain.
Merger, Konsolidasi dan akuisisi merupakan bentuk restrukturisasi
badan usaha yang legal dalam rangka mencapai efisiensi. Namun dapat
dinilai menjadi illegal apabila tindakan tersebut ditujukan untuk tujuan
yang menimbulkan dampak negatif terhadap pasar seperti setelah merger,
konsolidasi dan akuisisi harga barang dan atau jasa menjadi diatas harga
pada tingkat kompetitif, menciptakan hambatan masuk bagi para pesaing
baru.
Dampak-dampak negatif sebagai akibat dari merger, konsolidasi dan
akuisisi yang dapat mengurangi persaingan dapat dilakukan melalui tiga
cara, antara lain:
1. Coordinated Competitive Effects. Dengan berkurangnya jumlah
pesaing, akan memudahkan bagi pelaku usaha di pasar yang saling
bersaing untuk melakukan kolusi secara diam-diam (tacit collucion)
atau mencapai harga yang lebih tinggi melalui perilaku secara paralel
yang dilakukan secara sadar (conscious parallelism).
2. Unilateral Competitive Effects. Entitas bisnis hasil merger melihat
bahwa tindakan menaikkan harga (atau mengurangi produksi atau
kualitas) adalah menguntungkan karena hilangnya persaingan
diantara pelaku usaha yang melakukan merger tersebut.
3. Exclusionary Anticompetitive Effects. Pelaku usaha yang melakukan
merger dapat meraih kekuatan pasar dengan cara menutup akses
pesaing terhadap pasokan bahan baku utama (input foreclosure)
atau menutup akses pesaing terhadap saluran distribusi (customer
foreclosure).
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D.

Beberapa Putusan terkait Posisi Dominan

1.
No. Perkara

05/KPPU-L/2002

Perihal

Dugaan Pelanggaran terhadap Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan
dengan bidang perfilman dan perbioskopan

Terlapor

1. PT Camilla Internusa Film
2. PT Satrya Perkasa Esthetika Film
3. PT Nusantara Sejahtera Raya

Dugaan pasal Pelanggaran

Pasal 27

Karakteristik

PT. Nusantara Sejahtera Raya memiliki
saham mayoritas di beberapa perusahaan
yang bergerak dibidang perbioskopan yaitu
PT. Intra Mandiri dan PT. Wedu Mitra di
pasar bersangkutan yang sama di Surabaya.
Bioskop-bioskop yang dimiliki oleh kedua
perusahaan tersebut menguasai 50% pangsa
pasar, sehingga kepemilikan saham PT.
Nusantara Sejahtera Raya telah melanggar
Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999.
Pembuktian pelangaran Pasal 27 UU No. 5
Tahun 1999 pada perkara tersebut dilakukan
dengan pendekatan per se illegal. Tidak
membuktikan lebih lanjut dampak yang
ditimbulkan
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2.
No. Perkara

01/KPPU-L/2003

Perihal

Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 dalam penjualan tiket
penerbangan domestik

Terlapor

PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
(Garuda)

Dugaan pasal
Pelanggaran

Pasal 26 huruf b

Karakteristik

Pt. Garuda Indonesia menguasai pangsa pasar
domestik sebesar 46,84%. 2 (dua) orang direksi
dari Garuda Indonesia yaitu Emirsyah Satar dan
Wiradharma Bagus Oka pada waktu yang bersamaan menjabat sebagai komisaris di Abacus,
yang menyebabkan konflik kepenti
ngan karena
kegiatan usaha Garuda dan Abacus yang saling
berkaitan Garuda sebagai maskapai penerbangan
dan Abacus sebagai pihak yang memiliki akses
ekslusif dalam bentuk sistem penjualan tiket penerbangan domestik milik Garuda. Terlapor menjalankan kebijakan dual access hanya dilakukan
dengan sistem Abacus. Setelah disepakati dual
access oleh Garuda Indoensia dengan Abacus,
Garuda membuat persyaratan tambahan, yaitu
untuk menjadi agen pasasi domestik Terlapor,
biro perjanalanan wisata terlebih dahulu diharuskan memiliki Abacus Connection. Sistem ARGA
milik Garuda yang hanya eksklusif untuk Abacus.
Akibatnya, terhambatnya pemasaran CRS lain ke
Biro Perjalanan Wisata, karena pemilihan CRS oleh
Mayoritas Biro Perjalanan Wisata didasarkan pada
ada tidaknya sistem ARGA dan bukan atas pertimbangan layanan yang baik, harga sewa yang kompetitif dan insentif yang diberikan.
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3.
No. Perkara

04/KPPU-I/2003

Perihal

Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999 yang berkaitan dengan Jasa Terminal Pelayanan
Bongkar Muat Petikemas

Terlapor

1. PT. Jakarta International Container Terminal (JICT)
2. Kerja Sama Operasi Terminal Petikemas Koja
3. PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Dugaan pasal
Pelanggaran

Pasal 25 ayat (1) huruf c,

Karakteristik

PT. JICT memiliki posisi dominan di Pelabuhan Tanjung
Priok. PT. JICT , menguasai lebih dari 50% (lima puluh
persen) pangsa pasar pada pasar bersangkutan. PT. JICT
melakukan penyalahgunaan posisi dominannya dengan
menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi
pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. PT. JICT
telah menyalahgunakan posisi dominannya secara tidak
langsung untuk menghambat pelaku usaha lain yaitu Segoro
dan MTI yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki
pasar bersangkutan. PT. JICT memaksa/ menekan salah
satu pelaku usaha/konsumen yang menggunakan jasa
bongkar muat petikemas agar hanya menggunakan jasa dari
KSO Terminal Petikemas Koja. Tindakan PT. JICT tersebut
merupakan bentuk pelanggaran Pasal 25 UU No. 5 Tahun
1999.

Pasal 26 huruf a

Wibowo S. Wirjawan pada waktu yang bersamaan
mengakui telah merangkap jabatan sebagai direksi di 2
(dua) perusahaan yaitu sebagai Presiden Direktur JICT dan
sebagai Presiden direktur perusahaan lain yaitu PT. Ocean
Terminal Petikemas (OTP), OTP merupakan salah satu
badan usaha yang mengoperasikan Terminal KSO Terminal
Petikemas Koja. PT. JICT dan OTP mengirimkan surat yang
ditandatangani bersama kepada salah satu pengguna jasa
terminal bongkar muat petikemas. Surat tersebut merupakan
upaya untuk menghambat persaingan usaha.
(Pasal 26 huruf a)
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4.
No. Perkara

07/KPPU-L/2007

Perihal

Dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang secara
bersama-sama dilakukan oleh Kelompok Usaha Temasek
dan dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang
dilakukan oleh PT Telekomunikasi Seluler

Terlapor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dugaan pasal
Pelanggaran

Pasal 27 huruf a

Karakteristik

Temasek melalui anak perusahaannya memiliki 35% saham
dengan hak suara di Telkomsel, hak untuk menominasikan
direksi dan komisaris, dan kewenangan untuk menentukan
arah kebijakan perusahaan terutama dalam hal persetujuan
anggaran melalui Capex Committee dan kemampuan
untuk memveto putusan RUPS (negative control) dalam hal
perubahan Anggaran Dasar, buy back saham perusahaan,
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran
dan likuidasi perusahaan. Hal yang sama terjadi juga pada
Indosat, Temasek memiliki sekitar 41,94% saham dengan
hak suara di Indosat, hak untuk menominasikan direksi
dan komisaris dan kewenangan untuk menentukan arah
kebijakan perusahaan Indosat. Pemegang saham lainnya
adalah Pemerintah RI sebesar 15% dan publik sebesar
43,06%. Saham publik diperdagangkan di pasar modal
Indonesia dan Amerika Serikat yang berubah-ubah terus
kepemilikannya dan secara keseluruhan hampir tidak
mungkin untuk bertindak secara bersama-sama. Oleh
karena itu Temasek merupakan pengendali aktif (positive
control) di Indosat. Dengan demikian Temasek melalui anakanak perusahaannya memiliki kendali pada Telkomsel dan
Indosat. Dalam pertimbangan penilaian pelanggaran Pasal
27 UU no. 5 tahun 1999, kepemilikan saham mayoritas
tidak harus diartikan kepemilikan saham harus diatas 50%
namun esensinya adalah pengendalian perusahaan.
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Dalam pembuktian pelanggaran Pasal 27 UU No. 5 tahun
1999 pada perkara tersebut dilakukan dengan pendekatan
rule of reason. Dalam putusannya diuraikan analisis terkait
dampak dari cross ownership meskipun ketentuan Pasal 27
UU No. 5 tahun 1999 tidak mengharuskan dilakukan analisis
dampak karena tidak terdapat anak kalimat yang berbunyi “…
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat.” Pembuktian pelanggaran
dapat dilakukan dengan pendekatan per se illegal.

5.
No. Perkara

09/KPPU-L/2009

Perihal

Dugaan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak
Sehat Atas Akuisisi PT. Alfa Retailindo oleh PT. Carrefour
Indonesia

Terlapor

PT. Carrefour Indonesia

Dugaan pasal
Pelanggaran

Pasal 25 ayat (1) huruf a

Karakteristik

Carrefour Indonesia pada saat melakukan akusisi atas PT Alfa
Retailindo Tbk, dengan tujuan meningkatkan market power
dan juga menyalahgunakan posisinya. Hal in terlihat dalam
Carrefour yang menetapkan beberapa syarat perdagangan
kepada para pemasok. Carrefour dalam menjalankan trading
terms dalam salah satu syarat adanya additional conditional
rabate pada trading terms yang bertentangan dengan aturan
hukum yang berlaku. Pemasok pada saat melakukan negosiasi,
beberapa hal yang dilakukan Carrefour adalah secara sepihak
menetapkan harga dan juga mengancam jika tidak menuruti
syarat Carrefour, pemasok di paksa mengangkut barangbarangnya. Carrefour juga menerapkan trading terms yang
sama antara Carrefour dan alfa, dan dalam hal ini terciptanya
proses tying karena proses negosisasi hanya dengan satu
buyer yang sama untuk dua transaksi yang berbeda, (Pasal 25
ayat (1)
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6.
No. Perkara

17/KPPU-L/2010

Perihal

Dugaan Pelanggaran Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 25
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang
dilakukan oleh Kelompok Usaha Pfizer dan PT Dexa Medica
dalam Industri Farmasi Kelas Terapi Calcium Antagonis Plain
dengan zat aktif Amlodipine

Terlapor

1. PT Pfizer Indonesia sebagai Terlapor I;
2. PT Dexa Medica sebagai Terlapor II;
3. Pfizer Inc sebagai Terlapor III;
4. Pfizer Overseas LLc (Pfizer Overseas Inc) sebagai
Terlapor IV;
5. Pfizer Global Trading co/Pfizer Service Company sebagai
Terlapor V;
6. Pfizer Corporation Panama sebagai Terlapor VI.

Dugaan pasal
Pelanggaran

Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI
diduga melanggar Pasal 25 ayat (1);

Karakteristik

Bahwa PT. Pfizer Indonesia (bagian dari kelompok usaha
Pfizer) memiliki pangsa pasar lebih dari 50% untuk
pasar bersangkutan obat anti hipertensi dengan zat aktif
Amlodipine Besylate selama periode tahun 2000 – 2007.
Harga produk Norvask dan Tensivask dapat dikatakan
excessive berdasarkan rasio MPR kedua merek tersebut
terhadap harga acuan internasional. Harga produk Norvask
dan Tensivask relatif lebih mahal dibanding harga ratarata obat generik dalam pasar bersangkutan yang sama.
Syarat-syarat perdagangan dalam program HCCP yang
melibatkan Dokter berpotensi melibatkan Dokter dalam
praktek penjualan obat resep secara tidak langsung. Dengan
keterlibatannya tersebut preferensi dan objektivitas Dokter
dalam meresepkan obat kepada pasiennya khususnya
Norvask akan terpengaruh. Meskipun program HCCP
memberikan diskon kepada pasien, harga produk Norvask
masih tetap lebih mahal dibandingkan rata-rata obat generik
dalam pasar bersangkutan yang sama. Syarat Perdagangan
bertujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen
memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing.
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7.
No. Perkara

14/KPPU-L/2015
(Perkom Nomor 01 Tahun 2010)

Perihal

Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf (a) dan (b) dan Pasal 25
ayat 1 huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
yang dilakukan oleh PT Forisa Nusapersada dalam Produk
Minuman Olahan Serbuk Berperisa Buah yang Mengandung
Susu dalam Kemasan Sachet

Terlapor

7. PT Forisa Nusapersada

Dugaan pasal Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c)
Pelanggaran
Karakteristik

PT Forisa Nusapersada menguasai pangsa pasar di pasar
bersangkutan berkisar antara 90,09% (sembilan puluh koma
kosong sembilan persen) sampai dengan 94,30% (sembilan
puluh empat koma tiga puluh persen) dalam kurun waktu
bulan November 2014 sampai dengan bulan Juli 2015. PT.
Forisa Nusapersada membuat “Program Pop Ice The Real
Ice Blender”. Program Pop Ice The Real Ice Blender yang
diterapkan PT. Forisa Nusapersada kepada para pemilik
kios minuman dan/atau para toko pasar terbukti telah
mengakibatkan hilangnya atau setidak-tidaknya mengurangi
pilihan konsumen untuk mendapatkan produk minuman
Olahan Serbuk Berperisa Buah yang Mengandung Susu
dalam Kemasan Sachet yang bersaing.
Selain itu, Program Pop Ice The Real Ice Blender dinilai sebagai
salah satu upaya PT. Forisa Nusapersada untuk merespon
penetrasi pasar produk S"Cafe yang dilakukan oleh PT Karniel
Pasific Indonesia. Motif utama PT Forisa Nusapersada
membuat “Program Pop Ice The Real Ice Blender” adalah
untuk menghambat PT Karniel Pasific Indonesia selaku
pemain baru dalam industri minuman Olahan Serbuk
Berperisa Buah yang Mengandung Susudalam Kemasan
Sachet. Adanya hambatan masuk pasar (barrier to entry)
yang dilakukan PT Forisa Nusapersada terhadap produk
S"Cafe telah mengakibatkan PT. Karniel Pasific Indonesia
mengalami penurunan volume penjualan hingga 50% (lima
puluh persen) sejak awal pemasaran (bulan Januari 2015)
sampai dengan bulan Juli 2015. Bahwa tindakan PT Forisa
Nusapersada menutup kesempatan pesaing untuk bersaing
di pasar dikarenakan produk tidak ada di pasar (availability
produk) yang merupakan instrumen penting dalam
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menciptakan permintaan produk (Creating Demand) dan
berkontribusi terhadap penjualan suatu perusahaan (repeat
buying).
Dalam pertimbangannya, penilaian pelanggaran Pasal 25
ayat (1) huruf a dan c dilakukan dengan pendekatan rule of
reason.

F. Penutup
Posisi Dominan dapat diraih pelaku usaha melalui inovasi dan efisiensi
dan berdampak positif bagi konsumen. Namun kemampuan menguasai
dan/atau mempertahankan posisi pada pasar bersangkutan juga dapat
dilakukan melalui persaingan usaha tidak sehat, akibatnya merugikan
konsumen, competitor dan kesejahteraan umum. Penyalahgunaan posisi
dominan muncul ketika pelaku suaha memiliki kekuatan secara ekonomi
yang memungkinkan ia untuk beroperasi di pasar tanpa terpengaruh oleh
persaingan dan kemudia melakukan tindakan yang dapat mengurangi
persaingan. Penyalagunaan posisi dominan merupakan bagian yang
sudah diatur dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Hal ini telah
diamanatkan pasal 25-28 UU Antimonopoli. Dalam pasal tersebut juga
menjelaskan bahwa adanya larangan penyalahgunaan posisi dominan,
kepemilikan saham di suatu perusahaan dalam sektor yang sama, selain
itu ada larangan untuk seseorang memiliki jabatan rangkap dalam dua
atau lebih perusahaan sejenis maupun memiliki usaha yang terkait serta
penggabungan, peleburan dan pengambialihan yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Merujuk pada kasus-kasus sebelumnya, pasal-pasal posisi dominan
sudah pernah diterapkan di Indonesia. Dalam penilaian pelanggaran Pasal
25 dan Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999 dari beberapa putusan terkait
yang sudah diputuskan, dapat dilihat bahwa tidak selalu pembuktiannya
dilakukan dengan pendekatan per se illegal meskipun bunyi ketentuan
Pasal 25 dan Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999 yang tidak memerlukan
pengukuran dampak terhadap persaingan. Selain itu, saat melakukan
penilaian terhadap pelanggaran Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999, kata
‘saham mayoritas’ tidak hanya dimaknai secara harfiah namun dimaknai
secara hakekat. Pasal 27 UU No. 5 tahun 1999 pada hakekatnya melarang
pelaku usaha untuk mengendalikan beberapa perusahaan yang bersaing
dalam sebuah pasar. Pengendalian tersebut dapat dilakukan melalui
pemilikan saham secara mayoritas di kedua perusahaan tetapi dapat juga
dilakukan dengan mengendalikan keputusan manajemen perusahaan
meskipun tidak menguasai saham mayoritas di kedua perusahaan.
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Karakteristik pelanggaran Pasal 25 s.d Pasal 28 UU No. 5 Tahun
1999 yang telah diputuskan dalam beberapa putusan terkait, dapat dilihat
perilaku pelaku usaha yang memiliki posisi dominan melakukan tindakan
anti persaingan berupa penetapan syarat-syarat perdagangan yang
bertujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh
barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas,
menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi untuk memasuki pasar
bersangkutan, mengenakan harga yang cukup tinggi kepada konsumen
serta berkurangnya ketersedian barang dan jasa di pasar.
Aturan mengenai posisi dominan masih relevan dan layak untuk di
jadikan dasar agar tidak timbul persaingan usaha yang tidak sehat oleh
pelaku usaha yang dominan, karena hal-hal yang merugikan pada pihak
pelaku usaha pesaing, maupun masyarakat secara umum.
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5.2
Sinergi BUMN
dan Antisipasi
Penyalahgunaan Posisi
Dominan
Ditha Wiradiputra, S.H., M.E.1

1.

Pendahuluan

BUMN merupakan Badan Usaha Milik Negara yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara, melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Maksud dan
tujuan pendirian BUMN antara lain untuk memberikan sumbangan bagi
perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan
negara pada khususnya.2 Pada saat ini jumlah BUMN berdasarkan data
yang terdapat di website Kementerian BUMN per 31 Desember 2019
adalah sebanyak 114 BUMN dan 28 perusahaan dengan kepemilikan
negara minoritas. Sedangkan jumlah BUMN apabila ditotal dengan anak
perusahaan dan cucu perusahaan BUMN berjumlah 772 perusahaan.
Dalam menjalankan kegiatan usaha BUMN berperan sebagai agen
pembangunan, di mana BUMN diharapkan dapat menunjang program
Pemerintah mewujudkan kemandirian, kesejahteraan, keberlanjutan,
pemerataan dan kesetaraan. Dalam menjalankan aktivitasnya juga
BUMN harus menjaga keseimbangan antara sebagai badan publik yang
sebagiannya menguasai hajat hidup orang banyak, dan juga sebagai
badan usaha yang dituntut untuk memberikan nilai tambah ekonomi
baik dalam bentuk deviden, pajak, maupun peran ekonomi lainnya yang
mendorong pembangunan nasional. Pada tahun 2018 kontribusi BUMN
terhadap APBN adalah sebesar Rp454 triliun, dengan total asset yang
dimiliki oleh BUMN-BUMN tersebut sebesar Rp8.200 triliun.
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan,
serta memiliki ketahanan dalam menghadapi krisis dan persaingan yang
semakin ketat, pada Tahun 2002 yang lalu Menteri BUMN mengeluarkan
1

Ditha Waradiputra adalah ….?

2

Ibid., Pasal 2.
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Instruksi Menteri No.KEO-109/BU/2002 tentang Sinergi BUMN.
Melalui instruksi tersebut, BUMN dengan BUMN lainnya diminta untuk
melaksanakan sinergi guna optimalisasi sumber daya produksi yang
dimiliki, antara lain melalui kerjasama keuangan, pemasaran, produksi,
distribusi, penelitian dan pelatihan.
Dengan sinergi BUMN ini juga Kementerian BUMN berharap hal
tersebut dapat membantu keuangan dari BUMN-BUMN yang mengalami
kesulitan dalam menjalankan kegiatan usahanya seperti yang sedang
mengalami kerugian. Dari data Kementrian BUMN, terdapat 24 BUMN yang
merugi di semester I-2017, antara lain PT Rajawali Nusantara Indonesia
(Persero), Perum Bulog, PT Berdikasi (Persero), PT Indofarma (Persero)
Tbk. PT. Energi Management Indonesia (Persero), PT Hotel Indonesia
Natour (Persero), PT Pos Indonesia (Persero), Perum PFN, PT Aneka
Tambang (Persero) Tbk., PT Balai Pustaka (Persero), PT PAL Indonesia
(Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero). PT Krakatau Steel
(persero), PT Amarta Karya (Persero), PT PDI Pulau Batam (Persero), Perum
Damri, PT Garuda Indoensia (Persero) Tbk., PT Danareksa (Persero), PT
Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero), PT Iglas (Persero), dan
PT Istaka Karya (Persero).3
Sinergi BUMN merupakan salah satu langkah strategis untuk
meningkatkan kinerja dan efesiensi usaha, sehingga BUMN menjadi lebih
kompetitif tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga bisa bersaing di tingkat
global. Sebagaimana diketahui bahwa BUMN melakukan kegiatan usaha
pada hampir semua sektor bisnis, dengan demikian sinergi antar BUMN
merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya meningkatkan nilai
tambah BUMN.
Selanjutnya juga melalui Peraturan Menteri BUMN No. Per-15/
MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik
Negara No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pengadaan
Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Sinergi BUMN yang
dahulunya hanya dilakukan antar BUMN dan/atau anak perusahaannya
kemudian diperluas dapat dilakukan oleh anak perusahaan BUMN dan/
atau perusahaan terafiliasi BUMN atau antar perusahaan terafiliasi BUMN.
Namun demikian, Sinergi BUMN tersebut oleh beberapa pihak
khususnya kalangan pelaku usaha swasta dikhawatirkan dapat
merugikan mereka dan menciptakan kondisi persaingan usaha yang tidak
sehat. Sebagai contoh dalam salah satu ketentuan Peraturan Menteri
BUMN No. Per-15/MBU/2012 terdapat pengaturan mengenai Penunjukan
Langsung yang mengutamakan BUMN, anak perusahaan BUMN dan/atau
perusahaan terafiliasi BUMN, hal tersebut dianggap dapat berpotensi
menghalangi pelaku usaha lain khususnya pelaku usaha swasta untuk
menjadi penyedia barang dan atau jasa dilingkungan BUMN.
3

Cahyo Prayogo (editor), “Menguji Sinergi BUMN Holding”, Warta Ekonomi, (31 Desember 2017).
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Kemudian kekhawatiran lain dari sinergi BUMN yang terjadi adalah
BUMN-BUMN tersebut lebih memprioritaskan proses pengadaaan
barang dan atau jasa di lingkungan BUMN-BUMN kepada para anak-anak
perusahaan dari BUMN tersebut sendiri. Sinergi BUMN tersebut juga
telah mendorong BUMN membentuk anak-anak perusahaan BUMN yang
diharapkan dapat menjadi penyedia barang dan atau jasa dilingkungan
usaha mereka.
Proses pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan BUMN yang
lebih mengutamakan kepada BUMN dan anak perusahaan BUMN serta
perusahaan yang terafiliasi dengan BUMN dapat berpotensi melanggar
ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
dikarenakan hal tersebut telah menjadi hambatan bagi pelaku usaha lain
khususnya pelaku usaha yang bukan BUMN untuk melakukan kegiatan
usaha yang sama dengan BUMN dan anak perusahaan BUMN serta
perusahaan yang terafiliasi dengan BUMN tersebut di dalam pasar yang
bersangkutan.
2.

Bentuk-Bentuk Sinergi BUMN

Sinergi yang dilakukan antar sesama Badan Usaha Milik Negara dapat
dilakukan dengan berbagai macam cara. Berdasarkan Rencana Strategis
Kementerian Badan Usaha Milik Negara tahun 2015-2019 sinergi BUMN
dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis sinergi, yaitu antara lain4 :
1. Sinergi Konsolidasi
2. Sinergi Kerjasama atau Kolaborasi
3. Sinergi Mitra Strategis
4. Sinergi Transaksional (business to business)
Dengan adanya 4 (empat) jenis sinergi yang diatur oleh Kementerian
BUMN menandakan kegiatan sinergi yang dilakukan antar sesama BUMN
tidak terbatas hanya kepada satu jenis sinergi saja melainkan juga
membuka seluas-luasnya untuk bersinergi dengan BUMN lain sesuai
dengan kebutuhan masing-masing BUMN.
Misalkan untuk sinergi konsolidasi digunakan dalam situasi di mana
terdapat beberapa BUMN yang bergerak di sektor yang sama. BUMN-BUMN
yang bergerak di sektor yang sama disatukan dalam satu perusahaan yang
sama dan salah satu BUMN akan bertindak sebagai Holding Company5.
Holding Company sendiri dapat diartikan sebagai sebuah perusahaan
yang mengendalikan perusahaan lain dengan cara mengakuisisi saham
4

Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Keputusan Menteri BUMN tentang Rencana
Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2015-2019, Keputusan Menteri BUMN No. SK16/MBU/01/2016, lampiran I halaman 100.

5

Ibid, lampiran I halaman 120-121
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dan surat berharga dari perusahaan lain tersebut sehingga perusahaanperusahaan tersebut berada di bawah Holding company6. Pembentukan
Holding Company bukan hanya cara tersingkat dan cara termudah untuk
mencapai tujuan perusahaan, tetapi juga menjanjikan keuntungan yang
besar kepada investor7. Dengan bergabungnya perusahaan-perusahaan
di bawah Holding company, maka tujuan perusahaan yang sulit dicapai
apabila dilakukan sendiri menjadi mudah dicapai apabila bersama-sama8.
Pembentukan Holding company diklaim memiliki beberapa keunggulan
dalam mengelola kegiatan bisnis, seperti9 :
•
Biaya operasi menjadi lebih efisien dan efektif karena sumber daya
yang dimiliki semakin besar baik dari segi sumber daya modal, sumber
daya manusia maupun sumber daya bahan baku10;
•
Fasilitas perbankan yang lebih luas dan kemampuan yang lebih
besar untuk memasarkan sekuritas dan membiayai kebutuhan anak
perusahaan
Selain itu, pembentukan Holding company juga bertujuan untuk
menciptakan nilai tambah BUMN dengan meningkatkan struktur modal
dan meningkatkan kapasitas pembiayaan melalui efek stimulan dari
Holding company. Namun, hal tersebut juga harus didukung oleh instrumen
hukum yang kuat11.
Sampai saat ini sinergi konsolidasi digunakan untuk membentuk
beberapa Holding BUMN seperti Holding Company BUMN Perkebunan,
Pupuk, Semen, Tambang, dan Migas. Untuk mewujudkan rencana sinergi
konsolidasi tersebut, Pemerintah semenjak tahun 2016 telah mengeluarkan
landasan hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) 72/2016 tentang Tata
Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan
Perseroan Terbatas. Dalam PP tersebut diatur ketentuan bahwa saham
milik negara pada BUMN dapat dijadikan sebagai penyertaan modal
negara di BUMN lainnya12. Dengan demikian konsekuensi hukum dari
berpindahnya saham milik negara pada satu BUMN ke BUMN lainnya
6

J.P. Goodrich, The Public Welfare and The Holding Company, The Annals of the American
Academy of Political and Social Science, Vol. 57, hlm. 323.

7

Ibid

8

Ibid

9

J.P. Goodrich, The Public Welfare and The Holding Company, hlm 326.

10

John H. Pardee, The Holding Company in Public Utilities :Its Advantages and Dangers,
Proceedings of the Academy of Political Science in the City of New York, Vol. 11, No. 4, Trade
Associations and Business Combinations, hlm 148-149.

11

Agung Wicaksono, Indonesian State-Owned Enterprises : The Challenge of Reform, Southeast
Asian Affairs (2008), hlm 150.

12

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha
Milik Negara dan Perseroan Terbatas, PP No. 72 Tahun 2016, LN No. 325 Tahun 2016, TLN No.
6006, Pasal 2A ayat (2).
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adalah BUMN yang saham milik negaranya dijadikan penyertaan modal
oleh negara pada BUMN lain otomatis menjadi anak perusahaan BUMN
tersebut13. Peraturan ini yang diharapkan pemerintah untuk memudahkan
sinergi konsolidasi berupa pembentukan perusahaan Holding BUMN.
Kemudian bentuk sinergi lainnya adalah sinergi kerjasama atau
kolaborasi. Dalam sinergi ini yang diutamakan adalah adanya kerjasama
antar sesama BUMN untuk memberikan nilai tambah dalam produk/jasa
masing-masing BUMN. Sebagai contoh BUMN properti bekerjasama
dengan BUMN lain yang memiliki aset tanah tidak terpakai untuk dibangun
hunian tempat tinggal. Landasan hukum kerjasama antar BUMN adalah
Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-03/MBU/08/2017 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Per-04/MBU/09/2017. Dalam
peraturan tersebut ditegaskan setiap bentuk kerjasama harus dituangkan
dalam bentuk kontrak atau perjanjian. Kerjasama juga harus memberikan
manfaat yang paling optimal untuk BUMN. Dalam peraturan ini sinergi
tidak hanya dilakukan antar sesama BUMN tetapi juga mengutamakan
anak perusahaan BUMN dan juga perusahaan terafiliasi BUMN.
Sinergi selanjutnya adalah sinergi antar sesama BUMN sebagai mitra
strategis. Pengertian mitra strategis sendiri adalah hubungan antara
dua pihak untuk mencapai tujuan yang menguntungkan kedua belah
pihak. Dalam bentuk sinergi ini BUMN bermitra dengan BUMN lain untuk
mencapai tujuan yang sama dan saling menguntungkan. Contoh dari
bentuk sinergi mitra strategis adalah dua BUMN membentuk perusahaan
patungan atau joint venture. Perusahaan patung pada hakikatnya
adalah suatu persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan
kerjasama dalam suatu kegiatan agar dapat memproduksi barang di
berbagai tempat atau mendapatkan berbagai komponen produksi barang
di berbagai tempat untuk mengurangi biaya produksi. Alasan lain dua atau
lebih perusahaan membentuk perusahaan patungan adalah pertukaran
teknologi dan paten. Perusahaan patungan digunakan sebagai alat untuk
menarik teknologi pelengkap dari pihak yang lain. Mendapatkan paten
merupakan salah satu upaya untuk masuk ke pasar barang dan jasa
secara lebih cepat. Paten bukan saja merupakan hak terhadap produk
atau desain, melainkan hak terhadap wilayah untuk memasarkan barang
di wilayah tersebut. Alasan yang bersifat ekonomi lainnya adalah untuk
menghambat pesaing, menghadapi investasi yang diwajibkan oleh
pemerintah dan hambatan perdagangan, memfasilitasi perluasan secara
internasional dan integrasi vertikal.14 Prinsip inilah yang diharapkan oleh
pemerintah terhadap BUMN yang melakukan usaha patungan agar supaya
BUMN bisa memperkuat posisinya masing-masing melalui alih teknologi.
Dasar hukum dalam melakukan sinergi mitra strategis tidak berbeda
13

Ibid.

14

Sadono Soekirno, Pengantar Teori Mikro Ekonomi. Ed. 3. Cet. 17. Jakarta. PT Rajagrafindo
Persada. 2002. hal. 14 dan 15
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dengan sinergi kerjasama, yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor Per03/MBU/08/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
BUMN Per-04/MBU/09/2017. Dalam peraturan tersebut dijelaskan
untuk perusahaan yang membentuk joint venture tidak diwajibkan untuk
menentukan batas waktu kerjasama. Hal ini sejalan dengan prinsip sinergi
usaha BUMN yang berkesinambungan.
Kemudian bentuk sinergi yang terakhir adalah sinergi transaksional.
Sinergi ini sebenarnya adalah hubungan bisnis biasa pada umumnya
hanya saja hubungan bisnis lebih diutamakan antar sesama BUMN. Salah
satu contoh dari sinergi transaksional adalah pengadaan barang/jasa
yang dilakukan oleh BUMN di lingkungan BUMN lain. Landasan hukum
yang digunakan dalam sinergi ini adalah Peraturan Menteri BUMN No.
Per-15/MBU/2012. Tujuan dari pembentukan peraturan ini adalah sebagai
pedoman untuk BUMN dalam mengadakan barang dan/atau jasa secara
cepat, fleksibel, efisien dan efektif agar tidak kehilangan momentum
bisnis yang dapat menimbulkan kerugian dengan tetap memperhatikan
prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar serta
akuntabel15. Hal yang menarik dari peraturan ini adalah dalam pengadaan
barang dan jasa BUMN Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan
sinergi antar BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN sepanjang barang
dan/atau jasa tersebut merupakan hasil produksi BUMN dan/atau
anak perusahaan yang bersangkutan dan sepanjang kualitas, harga,
dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.16 Terlebih dalam Per-15/
MBU/2012 perusahaan terafiliasi BUMN17 juga termasuk salah satu yang
diutamakan untuk bersinergi18. Pengutamaan sinergi dengan BUMN, anak
perusahaan BUMN dan perusahaan terafiliasi BUMN dapat menggunakan
metode penunjukan langsung disamping pelelangan terbuka, pemilihan
langsung, dan pembelian langsung19.
3.

Sinergi BUMN dan Potensi Persaingan Usaha Tidak Sehat

Adanya sinergi mendorong BUMN saling bekerjasama untuk
meningkatkan nilai tambah dari masing-masing BUMN. Dengan
bertambahnya nilai tambah BUMN diharapkan akan tercipta efisiensi dan
memperkuat posisi BUMN di sektornya masing-masing. Namun, dibalik
dampak positif tersebut terdapat ancaman pada sektor swasta nasional.
15Indonesia, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Pertimbangan.
16

Ibid, Pasal 2 ayat (4).

17

Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang sahamnya minimum 90 % dimiliki
oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak
Perusahaan BUMN dengan BUMN (Pasal 1 angka 7 Per-15/MBU/2012)

18

Ibid, Pasal 2 ayat (4).

19

Indonesia, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara , Pasal 5 ayat (2).
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Kekhawatiran adanya sinergi BUMN adalah akan semakin sempitnya
ruang untuk sektor swasta dalam melakukan kegiatan usahanya
karena pemerintah memprioritaskan BUMN untuk menggerakan roda
perekonomian sehingga porsi BUMN pun secara otomatis akan semakin
besar.
Porsi BUMN yang semakin besar dikhawatirkan akan memunculkan
pelaku usaha-pelaku usaha dominan di masing-masing sektor industri
dan hal tersebut dapat menyingkirkan pelaku usaha yang lain khususnya
pelaku usaha swasta nasional. Sinergi BUMN yang berpotensi dapat
menciptakan posisi posisi dominan di pasar bersangkutan, salah satunya
melalui sinergi konsolidasi yang mengharuskan BUMN yang bergerak
di sektor yang sama melebur menjadi di bawah satu kendali Holding
Company. Berubahnya struktur pasar yang awalnya antar sesama BUMN
adalah kompetitor, kini karena di bawah satu manajemen yang sama,
BUMN tersebut tidak lagi berkompetisi satu dengan lainnya sehingga
konsekuensinya persaingan di pasar bersangkutan semakin berkurang.
Dengan berada di bawah satu manajemen, BUMN Holding menjadi memiliki
pangsa pasar yang semakin besar sehingga memiliki kekuatan pasar.
Pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar yang besar dikhawatirkan
dapat mendistorsi pasar seperti mempengaruhi pasokan barang, harga,
maupun menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha lainnya untuk
berkompetisi di pasar yang sama dan berpeluang terciptanya excessive
price terhadap barang dan/atau jasa yang ditawarkan.
Selain itu, potensi persaingan usaha yang tidak sehat juga dapat
muncul dari bentuk sinergi kolaborasi BUMN. Sinergi kolaborasi BUMN
dapat menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha lain di luar BUMN
untuk bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan BUMN. Karena prinsip
dari sinergi kolaborasi adalah BUMN harus mengutamakan bekerjasama
dengan BUMN lainnya atau anak perusahaan BUMN atau perusahaan
terafiliasi BUMN. Hal ini berdampak kepada semakin sempitnya pihak
swasta nasional untuk berusaha di pasar bersangkutan. Hambatan
masuk yang dapat tercipta dari sinergi kolaborasi antar BUMN dapat
berupa praktek diskriminasi dan menghambat pelaku usaha lain untuk
masuk ke dalam pasar yang sama. Efek buruk yang dapat ditimbulkan dari
adanya praktik diskriminasi adalah hilangnya kesempatan bagi pelaku
usaha potensial terutama pelaku usaha swasta nasional untuk dapat
berkompetisi secara fair berkolaborasi dengan BUMN, karena BUMN
harus mengutamakan kolaborasi dengan BUMN lain, anak perusahaan
BUMN atau perusahaan terafiliasi BUMN.
Joint Venture atau usaha patungan BUMN dalam rangka sinergi mitra
strategi terdapat juga potensi pelanggaran persaingan usaha. BUMN
yang melakukan joint venture dengan BUMN lainnya dapat menciptakan
kondisi anti persaingan. Kondisi anti persaingan yang dimaksud adalah
seperti dapat terciptanya perjanjian kartel atau penetapan harga, hal
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ini dapat terjadi karena keinginan BUMN yang melakukan joint venture
untuk berkompetisi sudah hilang sehingga dengan tidak adanya
kompetisi perusahaan joint venture dapat berpotensi mengatur harga
maupun pasokan barang/jasa tanpa meningkatkan kualitasnya sehingga
merugikan konsumen. Selain itu, potensi pelanggaran integrasi vertikal
juga bisa terjadi apabila perusahaan patungan yang dibuat merupakan
satu rangkaian produksi dari hulu ke hilir.
Pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan BUMN memiliki
potensi untuk melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang
sehat. Dalam beleid yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN terkait
pedoman pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMN, terdapat peluang
dilakukannya penunjukan langsung terhadap BUMN, anak perusahaan
BUMN atau perusahaan terafiliasi BUMN. Dengan demikian BUMN yang
akan melakukan pengadaan barang/jasa di lingkungannya tidak harus
menggunakan metode tender terbuka atau pemilihan langsung, akan
tetapi bisa melakukan penunjukan langsung tanpa proses seleksi kepada
sesama BUMN, anak perusahaan BUMN maupun perusahaan terafiliasi
BUMN. Sinergi BUMN melalui pengadaan barang/jasa memang bertujuan
baik yaitu agar menciptakan kondisi pengadaan barang dan jasa secara
cepat, fleksibel, efisien, dan efektif agar tidak kehilangan momentum
bisnis yang dapat menimbulkan kerugian.20 Akan tetapi perlu diperhatikan
juga terdapat konsekuensi pelanggaran prinsip persaingan usaha.
Pada prinsipnya persaingan usaha menginginkan adanya kesempatan
berusaha kepada semua pelaku usaha baik pelaku usaha besar, menengah
maupun kecil. Namun, adanya penunjukan langsung tanpa proses seleksi
secara tidak langsung akan mematikan pelaku usaha lain, karena tidak
memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi dengan BUMN, anak
perusahaan BUMN maupun perusahaan terafiliasi BUMN. Pelanggaran
yang dapat terjadi dari penunjukan langsung ini dapat berupa membatasi
pasar bagi pelaku usaha lain, mendiskriminasi pelaku usaha, bahkan
sampai persekongkolan dalam tender yang dalam hukum Indonesia
melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
4.

Hukum Persaingan Usaha dan Sinergi BUMN

Sinergi BUMN bukanlah sesuatu hal yang dilarang oleh UndangUndang No.5 Tahun 1999, bahkan bisa dikatakan dalam hal tertentu
sinergi BUMN merupakan suatu hal yang positif dari persfektif Hukum
Persaingan Usaha, dimana dengan sinergi BUMN dapat menghasilan
efesiensi berupa penghematan biaya produksi sekaligus meningkatkan
jumlah produksi, mengintegrasikan proses produksi, menghilangkan
20

Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara,
pertimbangan huruf c.
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duplikasi biaya marjinal, memperluas jaringan pemasaran produk. Sinergi
BUMN akan menjadi bermasalah apabila sinergi tersebut dilakukan
dalam rangka menghilangkan terjadinya persaingan usaha yang sehat
sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999.
BUMN meskipun merupakan Badan Usaha yang seluruhnya atau
sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, oleh
Undang-Undang No.5 Tahun 1999 mendapatkan perlakuan yang sama
layaknya pelaku usaha pada umumnya, atau dengan kata lain BUMN
merupakan subyek hukum dari pemberlakukan hukum persaingan usaha
juga.
Seandainya sinergi yang dilakukan oleh BUMN ternyata mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat, maka otoritas penegak hukum
persaingan usaha dalam hal ini KPPU akan memeriksa apakah tindakan
yang dilakukan oleh BUMN tersebut memiliki landasan hukum atau dasar
hukum yang biasanya dalam bentuk peraturan perundangan. Apabila
tindakan yang dilakukan oleh BUMN tersebut tidak memiliki landasan
hukum atau dasar hukum, artinya BUMN tersebut berpotensi untuk
diperkarakan oleh KPPU berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999.
Apabila tindakan sinergi BUMN tersebut dilakukan berdasarkan suatu
peraturan perundangan, maka menurut Pasal 50 huruf a Undang-Undang
No.5 Tahun 1999, tindakan yang dilakukan oleh BUMN itu dikecualikan
dari pemberlakukan Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Di dalam Pasal
50 huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1999 mengatur bahwa: yang
dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: a. perbuatan atau
perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Agar sinergi BUMN tidak menimbulkan terjadi potensi penyalahgunaan
posisi dominan atau tindakan anti persaingan usaha yang lainnya, maka
sebaiknyalah BUMN mengikuti program kepatuhan terhadap hukum
persaingan usaha, karena program itu salah satu langkah mitigasi yang
dapat dilakukan BUMN untuk menghindari terjadi potensi pelanggaran
terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1999 akibat sinergi BUMN yang
dilakukan. Kemudian jangan sampai tujuan yang baik yang ingin dicapai
melalui sinergi BUMN justru mengantarkan BUMN-BUMN berperkara
dengan KPPU karena dianggap telah melanggar ketentuan yang terdapat
di dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999.
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5.3
Best Practice Kepatuhan
Pelaku Usaha
untuk Menghindari
Penyalahgunaan Posisi
Dominan
Franciscus Welirang1

Sebelum dibahas mengenai Best Practice Pelaku Usaha dalam
menghindari penyalahgunaan Posisi dominan, maka perlu dibahas
terlebih dahulu mengenai pengertian dan penjabaran dari dari kacamata
para pelaku usaha tentang Posisi dominan dan hal-hal yang dilarang
dalam posisi dominan, yaitu sebagai berikut :
1.

Pengertian Pelaku Usaha dan Penjabarannya

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 5 UU No. 5 Tahun 1999 diatur
hal-hal 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”.
Dalam hal ini, secara garis besar apabila dilihat dari kapasitas
perusahaan maka badan usaha dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat)
bagian, yaitu sebagai berikut :
a. Badan usaha Multinasional
b. Badan Usaha Besar
c. Badan Usaha Menengah
d. Badan Usaha Kecil

1

Direktur di berbagai perusahaan Grup Indofood. Saat ini menduduki posisi Wakil Presiden
Direktur Indocemen, Presiden Komisaris ICBP, Komisaris PT Unggul Indah Cahaya, Dewan
Penasehat KADIN dan berbagai posisi penting lainnya.
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Dalam hal ini, dikarenakan setiap bisnis memiliki perbedaan dan
karakter masing-masing, maka dari itu terdapat langkah-langkah yang
berbeda untuk menentukan apakah pelaku usaha tersebut dalam
melakukan kegiatan operasionalnya telah melaksanakan kepatuhan
pada hukum persaingan usaha atau sebaliknya.
2.

Pengertian Posisi Dominan dan Penjabarannya

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 4
Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No. 5 Tahun 1999”)
“Posisi Dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai
pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa
pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di
antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan
keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan
untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu”.
Lebih lanjut, pelaku usaha dianggap memiliki posisi dominan
berdasarkan Pasal 25 ayat 2 UU No. 5 tahun 1999 apabila memenuhi
salah satu kondisi sebagai berikut :
a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50%
(lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau
jasa tertentu; atau
b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai
75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis
barang atau jasa tertentu.
Posisi Dominan berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 meliputi hal-hal
berikut ini :
a. Penyalahgunaan Posisi Dominan (Pasal 25)
b. Jabatan Rangkap (Pasal 26)
c. Pemilikan Saham (Pasal 27)
d. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan (Pasal 27)
Hal-hal yang dilarang dilakukan pelaku usaha dalam posisi dominan
berdasarkan Pasal 25 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999 diatur Pelaku Usaha
dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk :
a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk
mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang
dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun dari segi
kualitas; atau
b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing
untuk memasuki pasar bersangkutan.
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa posisi
dominan oleh Pelaku Usaha tidak dilarang sepanjang pelaku usaha tidak
melakukan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana diatur dalam
Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999. Di sisi lain, setiap pelaku usaha dalam
menjalankan operasionalnya pasti tidak menginginkan adanya hambatan
dalam menjalankan kegiatan operasionalnya baik dari segi perijinan dan
prilaku/mekanisme yang digunakan dalam operasional. Dalam hal ini,
pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan setiap prosesnya
harus dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan hukum,
termasuk ketentuan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999.
Di dalam hukum persaingan usaha, pelaku usaha bertanggung
jawab untuk memastikan bahwa segala proses bisnis telah memenuhi
ketentuan yang ada, serta mengupayakan untuk meminimalisir
kemungkinan terjadinya perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang,
dan penyalahgunaan posisi dominan yang berakibat terjadinya praktik
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini, sebuah
perusahaan bisa memiliki posisi dominan dalam suatu industri karena
memiliki keunggulan bersaing seperti halnya dalam hal ukuran, pengakuan
nama perusahaan, dan sumber daya, hal yang sebenarnya dijelaskan
sebagai faktor-faktor penentu posisi dominan pada pedoman Pasal 20
tentang larangan Jual Rugi atau menetapkan harga serendah-rendahnya
(Predatory Pricing).
Berkaitan dengan posisi dominan yang dimiliki oleh pelaku usaha,
maka guna terciptanya kepatuhan dalam hukum persaingan, pelaku
usaha dalam menjalankan kegiatan operasional harus memastikan halhal sebagai berikut:
a.

Tidak menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk
mencegah dan/atau menghalangi konsumen untuk memperoleh
barang atau jasa yang bersaing, baik dari aspek harga, maupun
kualitas barang dan jasa.
Ketentuan tersebut mewajibkan bagi pelaku usaha dominan dalam
menetapkan syarat-syarat perdagangan antara pembeli dengan
pemasok tidak menyebabkan konsumen kesulitan untuk memperoleh
barang dan jasa dengan harga yang bersaing. Dalam praktiknya,
sering terjadi dikarenakan kualitas dan kekuatan merek suatu pelaku
usaha dominan dipasar yang bersangkutan kadangkala pemasok
tertentu dengan inisiatifnya sendiri tidak menjual produk sejenis
dari produsen lainnya, dengan pertimbangan bahwa konsumen
didaerahnya tersebut mayoritas lebih condong membeli produk
tersebut dan menghindari potensi kerugian yang dialami pemasok
karena konsumen lebih cenderung membeli produk tertentu tersebut.
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b.

Tidak membatasi pasar dan pengembangan teknologi.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 9 UU No. 5 Tahun 1999 diatur
pengertian dari Pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli
dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat
melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa. Dalam
hal ini, dapat diartikan bahwa yang dimaksud membatasi pasar
dan pengembangan teknologi berarti suatu bentuk perilaku yang
menghambat transaksi perdagangan, inovasi serta pengembangan
barang dan atau jasa.

Dilain sisi, jika dilihat dari kepentingan pelaku usaha maka pelaku
juga mempunyai kepentingan untuk mengembangkan usahanya, sesuai
dengan Peraturan KPPU No. 6 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan
Pasal 25 tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan, yang dikutip sebagai
berikut :
“Adalah menjadi tujuan dari setiap pelaku usaha yang rasional untuk dapat
mengembangkan usahanya menjadi semaksimal mungkin atau menjadi yang
terbaik dibidang usahanya. Idealnya tujuan ini akan mendorong setiap pelaku
usaha berupaya meningkatkan kinerja dan daya saingnya melalui inovasi dan
efisiensi sehingga lebih unggul dari pesaingnya. Apabila berhasil sebagai
konsekwensi logisnya adalah pelaku usaha tersebut akan memperoleh
kedudukan yang kuat (posisi dominan), dan atau memiliki kekuatan pasar
(market power) yang signifikan di pasar bersangkutan. Dengan keunggulan
relatif ini, pelaku usaha mampu untuk menguasai pasar bersangkutan atau
dapat mempertahankan kedudukannya yang kuat”.
“Dari sudut pandang ekonomi, memiliki kemampuan penguasaan pasar yang
diraih melalui keunggulan inovasi dan efisiensi dapat memberikan efek yang
positif bagi konsumen. Pelaku usaha yang menguasai pasar dapat mewujudkan
efiesiensi biaya (cost saving) atau menjamin pasokan bahan baku atau produk
untuk mencapai keunggulan skala dan cakupan ekonomi (economy of scale).
Penguasaan terhadap pasar bersangkutan juga memungkinkan pelaku usaha
untuk dapat menekan biaya rata-rata produksi melalui cakupan produksi yang
luas (economy of scope). Semuanya ini bisa berujung pada terciptanya harga
yang rendah dan menguntungkan konsumen secara keseluruhan”.
Dalam hal ini, Pelaku usaha yang memiliki posisi dominan memiliki
market power yang tinggi sehingga Pelaku usaha yang dominan tersebut
dapat mempengaruhi harga barang dan jasa yang dijualnya, di mana
penetapan harga tersebut sering dianggap sebagai pengendalian harga
di pasar oleh pelaku usaha dominan. Di lain sisi, dalam praktiknya
sering terjadi penentuan harga jual barang dan jasa untuk pelaku usaha
posisi dominan, justru kadang digunakan oleh pelaku usaha yang tidak
dominan (fringe firm) untuk menjual barang dan jasanya dibawah harga
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barang dan jasa yang dijual oleh posisi dominan, di mana selisih harga
jual tersebut bisa jauh di bawah harga jual dari pelaku usaha dominan.
Dalam hal ini, konsumen memiliki kecenderungan untuk beralih kepada
fringe firm dikarenakan harga jual yang jauh lebih rendah. Hal yang secara
mengejutkan ternyata diatur dalam Pasal 20 tentang larangan Predatory
Pricing dan berbeda, bahkan lebih advanced dibandingkan rezim Hukum
Persaingan Usaha di Negara-negara lain khususnya Negara-negara OECD
yang menerapkan larangan Predatory Pricing hanya untuk pelaku usaha
dominan saja.
Berkaitan dengan pengembangan teknologi, setiap pelaku usaha
dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu berusaha untuk melakukan
inovasi dengan melakukan research and development. Dalam hal ini,
inovasi tersebut sering dilakukan oleh pelaku usaha dengan kapasitas
besar dikarenakan teknologi dan kemampuan finansial yang mendukung.
Kadang kala inovasi tersebut oleh pelaku usaha kemudian diproses hak
paten kepada Direktorat HAKI untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dikaji lebih mendalam
sampai sebatas mana inovasi yang telah diciptakan oleh pelaku usaha
dominan dan telah mendapatkan sertifikat paten dianggap telah
membatasi pengembangan teknologi pelaku usaha pesaingnya serta
tidak menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing
untuk memasuki pasar yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian Pasal
1 ayat 10 UU No. 5 Tahun 1999 diatur hal-hal sebagai berikut :
“Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan
atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan
jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa
tersebut”.
Sehubungan dengan hal di atas maka pengertian dari menghambat
pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki
pasar yang bersangkutan adalah perilaku dari pelaku usaha dominan yang
secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan terjadi hambatan
bagi pelaku usaha lain untuk memasuki pasar yang berkaitan dengan
jangkuan atau daerah pemasaran tertentu untuk barang dan jasa yang
sama atau substitusi dari barang dan jasa tersebut.
Di lain sisi, kegiatan pelaku usaha dominan untuk memanfaatkan
secara optimal keunggulan yang dimiliki baik teknologi maupun fasilitas
serta sumber daya yang dimiliki menurut pandangan pelaku usaha
seharusnya tidak dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan posisi
dominan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu indikator untuk
menentukan apakah telah terjadi hambatan masuk bagi pelaku usaha lain
pada pasar yang bersangkutan adalah melihat apakah ada pertumbuhan
tambahnya pelaku usaha di pasar tersebut. Sebagai contoh di bawah ini
ditampilkan tabel pertumbuhan industri tepung terigu sejak tahun 1970
sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut:
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Tabel 1 - Pertumbuhan Industri Tepung Terigu

Tahun

1970 – 1998
(era Bulog)

1999-2009

2010-2014

2015-2019

Jumlah

5

5 +7 = 12

12 +14 = 26

26 + 4 – 2 = 28

Lokasi

Jakarta (1)
Surabaya (1)
Makasar (1)
Cilacap (1)

Gresik (1)
Tangerang (1)
Sidoarjo (3)
Medan (1)
Cilegon (1)

Cilegon (3)
Tangerang (1)
Medan (2)
Bekasi (2)
Gresik (3)
Sidoarjo (1)
Mojokerto (1)
Semarang (1)

Jakarta (1)
Medan (1)
Cilegon (1)
Surabaya (1)
Tangerang (-1)
Bekasi (-1)

Sumber: Kementrian Perindustrian, diolah kembali.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, BAB V berkaitan Posisi Dominan
juga mengatur mengenai Jabatan Rangkap, Pemilikan Saham dan
Pengabungan, Peleburan dan pengambilalihan, yaitu sebagai berikut :
A.

Jabatan Rangkap

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 telah diatur
ketentuan yang dikutip sebagai berikut:
“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.
b.
c.

berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa
tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat.”

Rangkap jabatan di antara perusahaan yang dilarang berdasarkan
Peraturan KPPU No. 7 tahun 2009 tentang Pedoman Jabatan Rangkap
Sesuai Ketentuan Pasal 26 adalah jika proses pengambilan keputusan
tersentralisasi, sedangkan yang terdesentralisasi tidak memenuhi unsur
Pasal 26, sebagaimana dikutip berikut ini :
1.
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“Struktur dan karakteristik organisasi perusahaan yang terlibat dalam
rangkap jabatan. Rangkap Jabatan antar perusahaan dengan struktur
organisasi yang mekanistik memiliki proses pengambilan keputusan
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2.

yang tersentralisasi. Sentralisasi dalam pengambilan keputusan tersebut
akan memperbesar peranan direksi dan komisaris, terutama dalam
penetapan kebijakan serta implementasinya sampai pada tingkat middle
lower level management. Dengan demikian, bila terjadi rangkap jabatan
yang mengurangi persaingan usaha yang sehat, maka unsur Pasal 26
terpenuhi.
Perusahaan yang memiliki struktur organsisasi yang bersifat organik,
memiliki proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi sampai
tingkat middle lower management, sehingga mengurangi peranan
Direksi/Komisaris (top level management) dalam pengambilan keputusan
serta implementasi di tingkat middle lower management. Dalam kondisi
demikian, sangat dimungkinkan bahwa posisi middle lower management
mempunyai peranan penting dalam pengambilan keputusan perusahaan.
Dalam kondisi demikian, bila terjadi praktek yang melanggar persaingan
usaha sehat, yang dilakukan oleh perusahaan yang terlibat rangkap
jabatan (oleh Direksi dan/atau komisaris sebagai top-level management),
maka perlu diperhatikan sejauh mana keterlibatan/partisipasi dan
pengaruh jajaran top – level management terhadap keputusan yang
diambil oleh middle level management tersebut. Apabila tidak terdapat
bukti atau indikasi kuat yang dapat mengaitkan kebijakan middle-level
management dengan kebijakan top level management tersebut, maka
unsur Pasal 26 belum terpenuhi.”

Dalam praktiknya, rangkap jabatan terkadang tidak dapat dihindari
khususnya jika berkaitan dengan kebijakan pemerintah, sebagai contoh
dalam kasus rangkap jabatan tiga direksi Garuda Indonesia yakni Ari
Askhara selaku Direktur Utama Garuda Indonesia, Direktur Niaga Garuda
Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah, dan Direktur Utama Citilink Indonesia
Juliandra Nurtjahtjo, sama-sama juga menjabat di dewan direksi Sriwijaya
Air. Pada kasus tersebut, berdasarkan informasi yang dikutip dari
Hukumonline.com tanggal 29 Agustus 2019, sebagai berikut:
“KPPU menduga ada pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dalam
penunjukan itu sesuai dengan UU No.5 Tahun 2009 tentang Larangan Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun rupanya, KPPU menghentikan
penyelidikan atas kasus rangkap jabatan tersebut. Hal itu diungkapkan oleh
Komisioner KPPU, Guntur Saragih, dalam jumpa pers, Senin.
Menurut Guntur, kebijakan rangkap jabatan yang terjadi saat itu adalah
bagian dari kebijakan pemerintah. Rangkap jabatan itu dilakukan atas arahan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemilik mayoritas
saham Garuda Indonesia yang diatur dalan Peraturan Menteri BUMN Nomor
03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengangkatan Direksi Perusahaan Pelat
Merah.”
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B.

Pemilikan Saham

Berdasarkan Pasal 27 UU No. 5 tahun 1999 diatur mengenai pemilikan
saham sebagai berikut:
“Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan
sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada
pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang
memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama,
apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:
a.
b.

satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih
dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa
tertentu;
dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih
dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau
jasa tertentu”.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan KPPU No. 7 tahun 2011 tentang
Pedoman Pasal 27 diatur mengenai kepemilikan saham mayoritas yang
dilarang, yaitu sebagai berikut:
“Untuk mengetahui apakah suatu kepemilikan saham mayoritas oleh suatu
pelaku usaha dilarang oleh UU No. 5/1999, maka perlu diperhatikan beberapa
hal sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.

Pelaku usaha memiliki saham mayoritas pada dua atau lebih perusahaan/
perseroan;
Kepemilikan saham mayoritas tersebut, dengan tetap memperhatikan apa
yang diatur dalam anggaran dasar perseroan, memberikan kewenangan
yang lebih besar dengan melakukan pengendalian atas perseroan;
Dua atau lebih perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang sejenis;
Dua atau lebih perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha pada
pasar bersangkutan yang sama; dan
Kepemilikan pelaku usaha pada dua atau lebih perusahaan tersebut
mengakibatkan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha
menguasai pangsa pasar sebesar 50% atas suatu barang/jasa atau
menguasai pangsa pasar sebesar 75% atas suatu barang/jasa.”

Peraturan KPPU No. 7 tahun 2011, juga mengatur mengenai
mekanisme mengetahui apakah pendirian beberapa perusahaan oleh
satu pelaku usaha dalam bidang yang sama dan pasar bersangkutan yang
sama, sebagaimana dikutip berikut ini :
“Dalam mengetahui apakah suatu pendirian beberapa perusahaan oleh suatu
pelaku usaha, dilarang oleh UU No. 5/1999, maka perlu diperhatikan beberapa
hal berikut:
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a.
b.
c.
d.

Pelaku usaha mendirikan beberapa perusahaan
Beberapa perusahaan tersebut memiliki kegiatan usaha yang sama
Beberapa perusahaan tersebut berada pada pasar bersangkutan yang
sama
Pendirian beberapa perusahaan tersebut mengakibatkan satu pelaku
usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai pangsa pasar sebesar
50% atas suatu barang/jasa, atau menguasai pangsa pasar sebesar 75%
atas suatu barang/jasa”

Berdasarkan Perkom KPPU No. 7 tahun 2011, dinyatakan bahwa
ketentuan Pasal 27 UU No. 5 tahun 1999 merupakan per se illegal, di mana
pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi hukum tanpa perlu dinilai
terlebih dahulu apakah tindakan tersebut menimbulkan anti persaingan
atau tidak.
C.

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan

Berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5 tahun 1999 diatur
mengenai hal-hal sebagai berikut:
Pasal 28:
1. Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan
badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham
perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan
badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 29:
1. Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan
saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai
aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib
diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan
tersebut.
2. Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta
tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
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Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor
57 Tahun 2010 tentang Penggbungan atau Peleburan Badan Usaha
dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan
terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur nilai
asset atau nilai penjualan yang wajib diberitahukan, sebagai berikut:
(1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau
Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/
atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan
secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha,
Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.
(2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus
miliar rupiah); dan/atau
b. nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah.
(3) Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh
triliun rupiah).
(4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai
penjualan dari:
a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan,
atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan
Badan Usaha yang diambilalih; dan
b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung
mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil
Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan
Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha
yang diambilalih
Sehubungan dengan hal di atas, berdasarkan Pedoman yang
dikeluarkan KPPU melalui Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang
Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha,
atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan
Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak
Sehat disebutkan bahwa KPPU akan melakukan penilaian terhadap
Pemberitahuan maupun Konsultasi Penggabungan, Peleburan dan
Pengambilalihan berdasarkan analisis:
a. Konsentrasi Pasar;
b. Hambatan Masuk Pasar;
c. Potensi Perilaku Anti Persaingan;
d. Efisiensi; dan/atau
e. Kepailitan.
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Dalam praktiknya, batas waktu pelaporan 30 hari kerja sejak tanggal
pengabungan badan usaha, peleburan usaha dan atas pengambilihan
saham perusahaan harus juga dilihat kondisi dari tiap kasusnya. Dalam
hal ini, ada pengecualian untuk menyampaikan laporan notifikasi secara
tertulis bagi Pelaku usaha yang melakukan penggabungan, peleburan
atau pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan antar perusahaan
yang terafiliasi.
Pengecualian tersebut juga berlaku jika pelaku usaha melakukan
pengambilalihan saham karena menjalankan peraturan perundangundangan. Hal ini sesuai dengan Putusan
KPPU
Nomor 01/
KPPU-M/2018 tentang Laporan Keterlambatan Pemberitahuan terkait
Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo Pasal 5 Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Dugaan Keterlambatan
Pemberitahuan pengambilalihan saham PT Axioo International Indonesia
oleh PT Erajaya Swasembada Tbk, di mana PT Erajaya Swasembada Tbk
diduga terlambat 145 hari kerja dalam melakukan pelaporan.
Majelis Hakim Perkara Nomor 01/KPPU-2018, memutuskan bahwa
PT Erajaya Swasembada tidak melanggar ketentuan Pasal 29 UU No. 5
Tahun 1999, dengan pertimbangan sebagai berikut :
(1) Tindakan PT Erajaya Swasembada
mengakuisisi PT Axioo
International Indonesia tergolong menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan yakni Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia No. DAG/PER/8/2013.
(2) Bahwa berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang Nomor 5 Tahun
1999, perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan
peraturan perundang yang berlaku dikecualikan dari ketentuan
Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Berdasarkan uraian di atas, maka yang perlu dilakukan oleh pelaku
usaha dominan adalah dalam berperilaku di Pasar saat berinteraksi
dengan pemasok, pesaing, dan konsumen tidak melanggar hukum
persaingan. Dalam hal ini, langkah yang dapat dilakukan oleh Pelaku
Usaha dalam menciptakan kepatuhan Pelaku Usaha untuk menghindari
penyalahgunaan posisi dominan adalah dengan membentuk tim yang
terdiri dari internal perusahaan Pelaku Usaha yang memahami aspek
hukum persaingan usaha, pemasaran, pengadaan barang dan kebijakan
dari perusahaan, dengan tugas tim antara lain meliputi hal-hal sebagai
berikut:
1. Memberikan masukan berkaitan dengan hukum persaingan usaha
sehingga kegiatan operasional dari pelaku usaha tidak menyalahi
hukum persaingan.
2. Melakukan pengkajian atas interaksi pelaku usaha dengan pemasok,
pesaing dan konsumen, guna mengetahui apakah prilaku dari pelaku
usaha sudah sesuai dengan hukum persaingan.
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3.

4.
5.

Memberikan masukan/panduan mengenai persaingan usaha
yang sehat kepada seluruh pekerja dari tingkatan tertinggi sampai
tingkatan terendah, khususnya karyawan yang langung berinteraksi
dengan pasar.
Mengundang pakar hukum dibidang persaingan usaha untuk
memberikan arahan berkaitan dengan prilaku yang sesuai dengan
hukum persaingan.
Melakukan identifikasi jika ada potensi pelanggaran hukum
persaingan usaha, dimana berdasarkan pedoman yang dikeluarkan
oleh KPPU. Identifikasi tersebut meliputi:
A.

Perjanjian yang dilarang :
a.

Perjanjian pengaturan harga
i. perjanjian penetapan harga;
ii. perjanjian yang memuat diskriminasi harga;
iii. perjanjian penetapan harga di bawah harga pasar;
iv. perjanjian yang memuat larangan untuk menjual atau
memasok kembali barang yang sudah dibeli dengan
harga yang lebih rendah.
b. Perjanjian pembagian wilayah pemasaran atau alokasi
pasar;
c. Perjanjian untuk melakukan boikot terhadap pelaku usaha
lain;
d. Perjanjian kartel yang bermaksud untuk mempengaruhi
harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran
barang dan atau jasa;
e. Perjanjian untuk membentuk perusahaan trust;
f. Perjanjian tertutup;
i. Perjanjian eksklusif;
ii. perjanjian tying produk.
g. Perjanjian dengan pihak luar negeri.
B.

Kegiatan yang dilarang:
a.
b.
c.
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Kegiatan praktik monopoli yang dapat menghambat
persaingan dan dapat merugikan kepentingan umum;
Kegiatan praktik monopsoni;
Kegiatan penguasaan pasar:
i. Menolak atau menghalangi pelaku usaha lain untuk
melakukan kegiatan usaha yang sama;
ii. menghalangi konsumen untuk melakukan hubungan
usaha dengan pelaku usaha pesaing;
iii. membatasi peredaran atau penjualan barang di pasar;
iv. melakukan diskriminasi;
v. melakukan jual rugi.
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d.
e.

C.

Penyalahgunaan Posisi Dominan
a.
b.
c.

D.

Perilaku curang dalam menetapkan biaya yang menjadi
komponen harga;
Perilaku bersekongkol:
i.
bersekongkol dalam tender;
ii.
bersekongkol untuk mendapatkan rahasia perusahaan;
iii.
bersekongkol untuk menghambat produksi pemasaran
produk pelaku usaha pesaing.
Menetapkan syarat perdagangan untuk mencegah dan
menghalangi konsumen berpindah kepada pelaku usaha
pesaing;
Membatasi pasar dan pengembangan teknologi;
Menghambat pelaku usaha lain untuk memasuki pasar.

Kepemilikan Posisi Dominan yang diperoleh melalui:
a. Jabatan rangkap komisaris dan direksi;
b. Kepemilikan saham mayoritas;
c. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.

6.

Melakukan identifikasi elemen yang berpotensi melakukan
pelanggaran hukum persaingan usaha, dimana berdasarkan pedoman
yang dikeluarkan oleh KPPU identifikasi tersebut meliputi :
a. Puncak pimpinan yang mengambil kebijakan;
b. Karyawan di bidang penjualan dan pemasaran;
c. Karyawan di bidang pengadaan;
d. Karyawan yang ditugaskan untuk menghadiri rapat asosiasi atau
pertemuan lainnya.

7.

Melakukan monitoring dan audit secara berkala berkaitan dengan
kegiatan operasional yang telah dilakukan.

3.

Penutup
Kepatuhan atas hukum persaingan usaha merupakan suatu hal yang
mutlak bagi pemilik posisi dominan. Hal ini mengingat akan semakin
meningkatnya tingkatan pengawasan yang dilakukan oleh regulator atas
pelaku usaha tersebut. Program kepatuhan atau pembentukan suatu
unit kerja yang menjalankan kepatuhan tersebut, khususnya atas hukum
persaingan usaha, menjadi suatu kebutuhan yang perlu dikedepankan.
Ini mutlak dilakukan guna mengurangi resiko bisnis perusahaan dominan
yang akan lebih mudah terdampak oleh opini-opini publik atau persepsi
publik atas perusahaan tersebut. Suatu kondisi yang perlu diantisipasi
oleh pemilik posisi dominan.
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5.4
Posisi Dominan dalam Era
Bigdata
Taufik Ariyanto Arsad, S.E., M.E.1

Pendahuluan
UU No. 5/1999 memasuki usia 20 tahun sejak diimplementasikan pada
tahun 2000 silam. Apabila dibandingkan dengan tahun 2000, bentuk model
bisnis dan kegiatan ekonomi saat ini telah berubah secara signifikan. Era
ekonomi digital dengan fitur internet of things, disruptive innovations, bigdata
dan fitur fitur sejenis kini makin mempengaruhi kegiatan perekonomian.
Implikasinya, banyak bermunculan kegiatan usaha baru, produk, dan jasa
yang sangat mengandalkan data dan teknologi untuk ditawarkan kepada
pasar yang juga semakin maju.
Perubahan dalam kegiatan ekonomi tersebut sedikit banyak
mempengaruhi perkembangan konsep dan diskusi terkait doktrin
ekonomi persaingan usaha, yang melandasi hukum persaingan usaha.
Salah satu yang kerap kali memperoleh perhatian adalah konsep posisi
dominan terutama dalam era kegiatan ekonomi yang berbasis data (data
driven economies). Sejauh mana perkembangan ekonomi berbasis data
dan atau bigdata berpengaruh terhadap posisi dominan, yang dimiliki oleh
perusahaan. Tulisan ini bertujuan untuk membahas bigdata business dan
pengaruhnya terhadap posisi dominan perusahaan dari sisi konseptual.
Apakah terdapat kriteria untuk menentukan sejauh mana bigdata dapat
berpengaruh terhadap posisi dominan perusahaan? Elaborasi berdasarkan
studi literatur dengan mengacu pada studi-studi terkait menjadi bahan
acuan dalam paper ini.
Penggambaran bagaimana perubahan teknologi digital dalam
perekonomian menggunakan istilah data driven economy. Pengertian data
driven economy sendiri berasal dari konsep ekonomi yang menggunakan
data atau bigdata sebagai core bisnis atau juga hasil dari proses
sampingan untuk memberikan value added product bagi perusahaan
yang bersangkutan. Penjelasan mengenai data driven economy antara lain
dinyatakan oleh Demchenko (2018):

1

Deputi Bidang Kajian dan Advokasi KPPU.
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“A data-driven economy uses processes and products/services digitalization,
it collects and processes large amounts of data that include both personal and
non-personal data.”
Lebih jauh lagi, Demchenko menjelaskan hubungan atau kaitan
antara data driven economy dengan bigdata sebagai berikut:
“The data economy tends to involve the maximum possible amount of data
that may be produced by multiple sources, so creating a trusted environment
for data exchange and trading is a key enabling factor for data markets and
data-driven technologies. Data quality and veracity are important properties of
data for data-driven applications.”
Dengan demikian, pengertian data driven economy tidak dapat
dipisahkan dari konsep mengenai bigdata.
Terlepas dari perkembangan pesat yang dicapai sampai saat ini,
belum ada definisi baku mengenai bigdata. Namun demikian, terdapat
kesepahaman stakeholder mengenai konsep atau pengertian bigdata itu
sendiri. Secara praktis, bigdata adalah kumpulan data yang diolah oleh
institusi tertentu untuk keperluan penyajian informasi seperti machine
learning, proyeksi dan modelling serta berbagai kebutuhan lain yang bersifat
advance. Secara umum, bigdata merupakan rangkuman dari proses input
dan output yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 – Proses Big Data
Sumber: https://www.getrightdata.com/bigdata-testing.php

Siklus pengelolaan bigdata berawal dari proses generating data,
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dengan berbagai bentuk, format, dan dari berbagai sumber. Selanjutnya
masuk dalam tahap extraksi, transformasi, dan loading (ETL), menuju
proses warehouse-storage. Dari storage data yang sudah diolah, akan
diproses lebih lanjut untuk keperluan spesifik, bisa berupa OLAP (online
analytical process) reporting dan atau untuk proses data mining lebih lanjut.
Terdapat 6 (enam) karakteristik terkait bigdata2 yaitu:
•
Volume
Bigdata sebagaimana tipikal data, membutuhkan kapasitas
storage. Sebagaimana istilah nya, bigdata membutuhkan kapasitas
storage yang tinggi (terra byte sampai exabytes).
•

Velocity
Velocity mencerminkan kecepatan proses pengumpulan,
pengolahan dan analisis data (generation process). Dalam praktiknya,
kumpulan bigdata dilakukan update berdasarkan real time basis atau
mendekati real time atau juga periode harian, mingguan dan bulanan
melalui berbagai data warehouse. Proses tersebut membutuhkan
kemampuan pengelolaan data yang juga memahami ketersediaan
data yang diolah berikut karakternya. Pengelolaan data velocity
penting dalam analisis bigdata yang dikembangkan untuk penggunaan
machine learning dan atau AI di mana proses analisis otomatis akan
mengidentifikasi pola-pola yang dicari dalam data untuk dianalisis
lebih lanjut.

•

Variety
Variety menunjukkan tipe-tipe data yang dikumpulkan dan diolah.
Pada umumnya terbagi atas data structured, unstructured, dan semi
structured data. Structured data disimpan dan diolah dalam database
atau data warehouse menggunakan structured query language (SQL).
Unstructured data yang pada umumnya berbentuk teks dan dokumen
biasa disimpan dalam Hadoop atau NoSQL database system. Semi
structured data yang berbentuk web server logs atau streaming data
pada umumnya dapat disimpan di datalake atau cloud storage.

•

Veracity
Data veracity mengacu pada verifikasi dan validasi kumpulan
data yang diolah. Kumpulan data mentah yang diperoleh dari
berbagai sumber (contoh media platform atau webpages) dapat
mengakibatkan pertanyaan terkait kualitas data atau seberapa data
tersebut dapat dipercaya validitasnya. Karena terdiri dari kumpulan
data yang bervolume besar, dibutuhkan proses untuk mencari dan
menambang data yang tidak valid tersebut untuk kemudian dilakukan
penyesuaian. Data yang berkualitas rendah akan mengakibatkan

2

https://searchdatamanagement.techtarget.com/definition/big-data
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analisis yang tidak akurat sehingga proses pembersihan data harus
dilakukan di awal, sebelum dilakukan pengolahan data lebih lanjut.
•

Value
Masih ada keterkaitan dengan veracity, hanya data yang sudah
melalui proses pembersihan di awal dapat dikatakan memiliki value
sesuai kualitasnya. Data yang tidak memiliki verifikasi tinggi atau
tidak dapat digunakan lebih lanjut karena isu validitas, dikatakan
tidak memiliki value bagi perusahaan. Dengan demikian, proses
data cleansing adalah proses awal yang perlu dilakukan untuk
memaksimumkan value data bagi perusahaan.

•

Variability
Variasi data (variability) mengacu pada kondisi kumpulan data
yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut dapat digunakan
untuk berbagai keperluan sesuai dengan format masing-masing
dan dapat diartikan berbeda satu sama lain. Variability data pada
umumnya meningkatkan komplikasi dalam proses dan analisis data.

Berdasarkan uraian tersebut, bigdata dapat dikatakan sebagai proses
pengumpulan, pengolahan dan analisis sampai reporting data, yang akan
digunakan oleh pelaku usaha.
Sejauh mana pemanfaatan bigdata dalam dunia bisnis saat ini.
Berdasarkan berbagai laporan, diprediksi dalam dua tahun ke depan,
informasi yang dapat diolah oleh tiap individu mencapai 1,7 MB setiap
detik. Secara akumulasi, potensi pengolahan data per individu akan
mencapai 44 ZB (44 trilliun GB). Pasar bigdata di China merupakan salah
satu pasar yang tumbuh paling cepat dengan CAGR mencapai 31,72%.
Estimasi omzet akan mencapai USD 9 juta dalam beberapa tahun ke
depan. Beberapa sektor atau industri yang potensial untuk memanfaatkan
bigdata adalah:
•
Healthcare
Proyeksi McKinsey menunjukkan bahwa analisis bigdata dalam
sektor kesehatan dapat menghemat biaya total mencapai 17% atau
menggunakan data tahun 2013, penghematan mencapai $490 juta;
•

•
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Banking
Jasa keuangan akan menikmati tambahan 18% (sekitar $180
juta) per tahun, sebagai dampat dari pemanfaatan bigdata untuk
penyediaan jasa keuangan bank dan non bank. American Express
sudah menerapkan pengolahan bigdata dengan kemampuan untuk
analisis ratusan variabel yang dapat memprediksi perilaku konsumen
nya dalam beberapa bulan ke depan;
Media
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Miniclip, salah satu perusahaan gaming, menggunakan bigdata
untuk mempertahankan konsumen dan meningkatkan revenue-nya.
Perusahaan itu bekerja sama dengan AWS (Amazon Web Services),
sebuah platform berbasis cloud untuk pengumpulan dan pengolahan
data. Melalui pengelolaan bigdata tersebut, pengenalan dan peluncuran
game baru bisa dipercepat dari 5 minggu menjadi 4 jam saja yang
menghemat perusahaan sebesar $100.000 serta kemampuan untuk
memotong waktu tunggu jadi 2 detik dari sebelumnya 4,5 detik.
Perusahaan Netflix menggunakan pengelolaan bigdata untuk
menentukan 80% konten film yang ditayangkan dalam platform nya
berdasarkan data dan perilaku menonton dari 100 juta pelanggannya.
Penggunaan bigdata ini menghasilkan penghematan bagi Netflix
sebesar $1 juta yang diperoleh dari customer retention.
•

Ritel
Perusahaan ritel Amazon mengembangkan produk bigdata
sendiri yang disebut AWS. Melalui bigdata tersebut, Amazon dapat
mengelompokkan konsumennya berdasarkan profile dari perilaku
belanja masing-masing individu. Penggunaan bigdata tersebut
meningkatkan revenue perusahaan dari $3 juta di 2017 menjadi 10
juta USD setahun berikutnya.
Perusahaan Starbuck menggunakan bigdata untuk mengelola
dan kemudian mempelajari pola perilaku membeli konsumennya
(sekitar 17 juta orang). Hasilnya adalah program reward untuk
member yang mana 18% dari member tersebut berhasil memberikan
kontribusi mencapai 36% pendapatan perusahaan.

Bigdata dan Posisi Dominan
Sebagai konsep yang sering kali menjadi dasar dari penegakan hukum
persaingan usaha, definisi posisi dominan oleh European Court of Justice
dapat dijadikan contoh.3
”The dominant position referred to in this Article relates to a position of
economic strength enjoyed by undertaking which enables it to prevent
effective competition being maintained on the relevant market by giving it the
power to behave to and appreciable extent independently of its competitors,
customers and ultimately of its consumers.”
Amerika serikat, di satu sisi menggunakan istilah monopoly power
3

Definisi posisi dominan digunakan oleh Majelis Hakim ECJ terkait kasus United Brands (1976)
dan selanjutnya pada kasus Hoffman LaRoche (1978). Definisi tersebut menjadi semacam
yurisprudensi dan referensi bagi kasus kasus posisi dominan selanjutnya di wilayah jurisdiksi
Uni Eropa dan oleh masing masing negara anggota Uni Eropa.
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dibanding posisi dominan. Berdasarkan Sherman Act (sect 2), monopoly
power didefinisikan melalui dua pengertian yaitu kemampuan untuk
menetapkan harga di atas ambang kompetitif serta mampu melakukan
hal tersebut selama kurun waktu yang substansial tanpa ada gangguan
atau ancaman dari new entrant atau ekspansi pesaing. Dalam konteks
tersebut, pengujian market power menjadi salah satu poin penting dalam
pembuktian ada atau tidaknya posisi dominan dalam penyelidikan kasus
persaingan usaha di Amerika Serikat.
Definisi posisi dominan dalam UU No 5/1999 dapat dijumpai antara
lain dalam dua pasal yaitu pasal 1 ayat 4 dengan definisi sebagai berikut:
“Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai
pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa
pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di
antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan
keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan
untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu”
Sementara definisi yang juga terkait posisi dominan dapat dijumpai di
pasal 25 ayat 2, yang mana bagian dari pasal 25 mengenai penyalahgunaan
posisi dominan. Berikut adalah penjabaran mengenai posisi dominan
dalam pasal terkait:
Pasal 25
(1) Pelaku Usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk: a. menetapkan
syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan
atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa
yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; b. membatasi
pasar dan pengembangan teknologi; atau c. menghambat pelaku
usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar
bersangkutan;
(2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana
dimaksud ayat (1) apabila: a. satu pelaku usaha atau satu kelompok
pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau b. dua atau tiga pelaku
usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima
persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
Berdasakan tiga definisi posisi dominan tersebut, belum nampak
adanya kaitan langsung antara posisi dominan dengan penguasaan
bigdata. Wajar karena memang bigdata tidak menjadi unsur utama dalam
pendefinisian posisi dominan yang didasarkan pada doktrin dan konsep
ekonomi yang established sejak era 50-90an. Kaitan antara posisi dominan
dengan penguasaan bigdata baru dapat ditemukan dalam kriteria posisi
dominan, di mana terdapat empat kriteria yang biasa digunakan yaitu
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pangsa pasar, entry barrier, buyer power, dan inovasi teknologi (OECD 2006).
Faktor penguasaan bigdata dapat menjadi unsur utama dalam kriteria
teknologi dan inovasi dan juga muncul sebagai faktor yang menjadi entry
barrier, sehingga keduanya dapat menguatkan dugaan adanya posisi
dominan oleh perusahaan tertentu.
Terdapat beberapa kemungkinan jalur penguasaan bigdata dapat
berpengaruh terhadap posisi dominan perusahaan (khususnya kriteria
posisi dominan). Menurut Lubyova (2018), penguasaan dan pengolahan
Data (termasuk bigdata) dapat menjadi faktor pemicu munculnya posisi
dominan. Kondisi tersebut akan terjadi apabila akses terhadap data
merupakan faktor strategis untuk dapat bersaing di pasar. Jalur kedua
adalah penguasaan data dapat menjadi entry barrier bagi new entrant yang
tidak dapat memperoleh akses dan penguasaan data yang sama. Dengan
kata lain, kemungkinan posisi dominan akan muncul apabila akses dan
penguasaan data menjadi vital bagi perusahaan untuk bisa masuk dan
bersaing di pasar. Sementara, dalam kalimat yang sedikit berbeda, OECD
(2016) yang merupakan intisari dari beberapa pendapat akademisi,
menyebutkan bahwa efek network dan skala ekonomi penguasaan data
dapat menjadi faktor yang memperkuat posisi dominan.
Proses dari penguasaan bigdata menuju posisi dominan kiranya
dapat dijelaskan salah satunya melalui fenomena yang dikenal dengan
istilah feedback loops (OECD, 2016). Berikut adalah contoh skema feedback
loops (data sebagai hasil by products):

Gambar 2 – Skema Feedback Loops
Sumber: OECD, 2016.

Perusahaan yang menguasai data, dapat memanfaatkan
pengolahannya melalui transaksi dengan penyedia advertensi personal.
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Penghasilan dari transaksi tersebut akan digunakan oleh perjusahaan
untuk investasi dalam rangka peningkataan servis dan inovasi jasa
yang diperlukan. Peningkatan servis dan inovasi, akan menjadi faktor
bagi user untuk kembali melakukan transaksi dengan perusahaan yang
bersangkutan (retensi user) yang akan membentuk siklus berulang
(feedback loop).
Siklus feedback loop dapat diputus apabila user beralih ke perusahaan
lain (efek substitusi) di mana dapat disebabkan oleh data yang disediakan
tidak ekslusif sehingga dapat ditiru oleh pesaing. Di sini penting peranan
perusahaan penyedia dan pengolah data yang independen atau tidak
terafiliasi dengan perusahaah teknologi tertentu. Walaupun terdapat
alternatif pihak ketiga untuk menyediakan data, sejauhmana informasi
tersebut dapat digunakan oleh banyak perusahaan masih dipertanyakan
mengingat bigdata umumnya bersifat spesifik untuk keperluan tertentu.
Dalam banyak situasi, pihak penyedia data menjual jasa yang bersifat
eksklusif, alias data tidak dapat dibuka kecuali untuk kepentingan klien
masing masing.
Sebagaimana dikutip dari OECD (2016) yang di antaranya mengacu
pada paper Mckinsey (2011), disebutkan estimasi biaya investasi dalam
pengelolaan bigdata yang awalnya relatif tinggi, tapi dengan biaya marjinal
yang cenderung menurun, bahkan mendekati nol. Beberapa penyebab
rendahnya marginal cost adalah karena produk bigdata seringkali adalah
produk sampingan otomatis dari pengelolaan data infrastruktur untuk
produk inti perusahaan. Contohnya adalah pembelian di platform
e-commerce atau search engine companies, yang akan menghasilkan
pola pembelian produk, jenis produk yang dibeli, waktu pembelian dan
informasi lain, yang tentunya akan menjadi data berharga bagi pengelola
platform e-commerce untuk melakukan consumer retention. Karena
perusahaan sudah memiliki infrastruktur yang diperlukan untuk mengolah
data tersebut (termasuk proses pengolahan yang otomatis), praktis tidak
ada tambahan biaya yang signifikan yang dibebankan ke konsumen
(alias biaya penggunaan data yang dibebankan tidak ada alias nol).
Memang target perusahaan adalah retensi atau pembelian berulang kali
oleh konsumen target, bukan untuk memperoleh tambahan income dari
pengolahan data dimaksud.
Kondisi tersebut di atas banyak terjadi, contohnya untuk pasar produk
social network dan search engine yang pada umumnya struktur pasarnya
terkonsetrasi tinggi. Dalam pasar tersebut, keberadaan efek network
dan skala ekonomi seringkali dianggap menjadi faktor yang mengurangi
intensitas persaingan. Efek network dimaksud adalah penguasaan dan
operasionalisasi jaringan bigdata, sementara skala ekonomi mengacu
pada kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan informasi dari
pengelolaan bigdata. Dalam kondisi ini, efek network dan skala ekonomi
penguasaan dan pengolahan bigdata dapat menjadi salah satu factor
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entry barrier yang menguatkan posisi dominan perusahaan tertentu,
sebagaimana yang diimplikasikan dari pendapat beberapa studi yang
dirangkum oleh Ciuriak (2018).
Efek entry barrier ini makin diperkuat oleh penguasaan HAKI (IP
rights) terkait teknologi yang berpotensi meningkatkan konsentrasi pasar
(Wagner, 2015). Penguasaan bigdata oleh perusahaan perusahaan dapat
diduga akan makin meningkatkan market power yang sudah relatif tinggi.
Situasi tersebut kemudian akan mendorong penguatan posisi dominan
oleh pelaku usaha yang bersangkutan, sebagaimana yang disebutkan
oleh Ciuriak (2018) sebagai kondisi winner takes the most sebagai berikut:
“The implications of the “winner-take-most” feature is set in stark relief by the
difference between the market capitalization of two one-time rivals: Google’s
market cap is currently in the US$ 600 juta range and Yahoo’s was only US$
4.5 juta at the time of its final disposition. This differentiation in outcomes
drives strategic behaviour. As Solomon (2016) observes: “Facebook and its
elite brethren will do anything to make sure they are not the next Yahoo or
Radio Shack, killed by disruption and failure to innovate”
Potensi perilaku anti-persaingan pertama yang terkait adalah proses
pengumpulan data. Diduga beberapa perusahaan besar melakukan
akuisisi start up bidang teknologi, terutama yang menguasai paten atau
inovasi terbaru dalam Management Information System (MIS), dengan
tujuan untuk menguasai proses pengumpulan data. Dikhawatirkan
nantinya, proses pengumpulan data yang didominasi oleh perusahan
besar akan mengarah kepada bentuk penguasaan pasar, utamanya untuk
data yang esensial bagi kegiatan usaha. Akuisisi bidang usaha terkait data
juga dapat dikaitkan dengan usaha untuk membentuk integrasi vertikal
atau konglomerasi bisnis dengan jasa terkait. Potensi ini akan mengarah
ke bentuk hambatan vertikal terutama bagi perusahaan yang tidak punya
akses data atau tidak dapat mengumpulan dan mengolah data untuk
keperluannya sendiri.
Proses persaingan di pasar juga akan terhambat apabila akses terhadap
data dibatasi, utamanya oleh perusahaan dominan yang menguasai jasa
atau proses tersebut. Praktik refusal to access bagi pesaing akan sangat
merugikan terutama apabila data tersebut digolongksn essential facility
bagi perusahaan yang bersangkutan. Selain refusal to access, bentuk
lain yang menghambat persaingan adalah diskriminasi terutama oleh
perusahaan yang terintegrasi secara vertikal atau perusahaan backbone
dengan jasa Over the Top (OTT) yag terafiliasi dengan yang tidak terafiliasi.
Platform yang mengolah bigdata ritel dapat melakukan pengolahan
data untuk menunjukkan perilaku konsumen serta estimasi permintaan
yang akurat. Informasi tersebut kiranya dapat menguntungkan afiliasi
dari perusahaan platform yang bersangkutan, sementara pesaing dari
perusahaan tersebut tidak dapat memperoleh informasi terkait.
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Bentuk antipersaingan juga dapat berupa perjanjian eksklusif
degan pihak ketiga atau dengan cara menutup peluang bagi pesaing
untuk memperoleh data atau informasi yang essensial. Juga terdapat
potensi bentuk tying antara pasar yang dikuasai akses informasinya oleh
perusahaan dominan dengan pasar produk lain yang relatif kompetitif.
Bigdata Pro-persaingan
Namun demikian, beberapa akademisi dan praktisi menyampaikan
bahwa dugaan perilaku antipersaingan terkait bigdata relatif tidak sebesar
yang dikhawatirkan. Dari beberapa argumen, disarikan oleh Sokol dan
Commerford (2017) ke dalam beberapa poin sebagai berikut:
•
Monetisasi bigdata sering kali memberikan subsidi besar kepada
konsumen
Penggunaan bigdata oleh perusahaan terutama pengelola
platform berbasis teknologi umumnya memberikan servis free (subsidi
silang) kepada konsumen atau dengan biaya seminimal mungkin. Hal
ini bertujuan untuk menjaring sebanyak mungkin pengguna untuk
memanfaatkan efek direct network.
•

Inovasi dan kualitas yang makin meningkat
Perkembangan bisnis dan jasa yang disediakan oleh perusahaan
yang menggunakan bigdata belakangan ini menjadi indikasi bahwa
bigdata justru mendorong inovasi dan perbaikan kualitas produk dan
layanan bukan sebaliknya yang menghambat persaingan sehingga
inovasi dan kualitas menurun.

•

Pasar bigdata terbukti low entry barrier
Dengan menunjukkan perkembangan pasar berbasis data
yang banyak dilayani oleh perusahaan perusahaan baru (start up)
mengindikasikan bahwa pasar berbasis data memiliki entry barrier
yang rendah.

•

Proses pengumpulan data terbukti tidak mahal dan sulit;
Dalam praktiknya, perusahaan bisa melakukan proses
pengumpulan data sendiri yang disesuaikan dengan spesifikasi
kebutuhan yang sering kali bersifat unik. Selain pengumpulan
data sendiri, banyak perusahaan penyedia data memberikan akses
terhadap data yang sudah dikelola dan diolah untuk kepentingan
bisnis (berbasis langganan), sehingga perusahaan yang tidak
berkepentngan untuk mengolah data sendiri dapat membeli akses di
perusahaan penyedia data tersebut.
Data non exclusive dan non rivalrous

•

357

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

Data yang diperoleh di pasar tidak eksklusif dan dapat dikumpulkan
dan diolah berkali kali oleh perusahaan yang berbeda. Pola perilaku
konsumen untuk produk tertentu dapat diketahui dari beberapa kali
survei yang berbeda dan dilakukan oleh perusahaan yang berbeda.
Tidak ada larangan di lapangan yang membatasi jumlah atau proses
pengumpulan data dapat dilakukan oleh perusahaah tertentu.
•

Nilai dari data berubah dalam jangka pendek
Siklus bigdata diketahui memiliki tenor pendek. Artinya,
dapat tersebut menyajikan informasi untuk periode tertentu saja.
Perubahan waktu dan kondisi dapat mengakibatkan perubahan
perilaku konsumen, sehingga data yang telah dikumpulkan dan diolah
menjadi tidak relevan.

•

Pengambilan keputusan tidak semata bergantung pada data saja;
Kebijakan dan strategi bisnis tidak semata dilakukan berbasis
data yang disajikan. Seringkali data yang disajikan dalam bentuk
beberapa skenario sehingga pada akhirnya, tetap memerlukan intuisi
bisnis dengan memperhatikan kondisi pasar aktual.

•

Pengelolaan data oleh platform bersifat diffrensiasi produk;
Tidak semua data yang dikelola oleh bigdata, diperlukan oleh
semua perusahaan. Pengelolaan bigdata pada praktiknya bersifat
unik dan spesifik bagi keperluan pengelola platform. Tidak semua
data tersebut data digunakan atau bermanfaat bagi perusahaan yang
terhubung dengan platform tersebut.

Mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, sudah tentu, analisis
dugaan penyalahgunaan posisi dominan terkait bigdata harus dilakukan
dengan kasus per kasus. Dari berbagai literatur yang dapat dirangkum
beberapa contoh poin yang harus diperhatikan sebagai berikut, di
antaranya:
1. Pasar terkait bigdata memiliki entry barrier? Apabila ada entry barrier,
potensi ke posisi dominan makin kuat dan sebaliknya.
2. Proses pengumpulan dan pengolahan data? Apabila proses
pengyumpuan dan pengolahan data mahal, potensi ke posisi dominan
makin kuat dan sebaliknya.
3. Data bersifat rivalry atau non rivalry? Apabila data bersifat rivalry,
potensi ke posisi dominan makin kuat, dan sebaliknya kalau nonrivalry, kecil kemungkinan mengarah ke posisi dominan.
4. Akses terhadap data bersifat eksklusif atau non eksklusif? Akses
data yang eksklusif berpotensi menguatkan posisi dominan, dan
sebaliknya, akses data yang terbuka mengurangi potensi posisi
dominan.
5. Value data? Makin bernilai data terkait, makin penting data tersebut

358

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

bagi pelaku usaha tertentu, sehingga penguasaan dapat mengarah ke
posisi dominan, dan sebaliknya.
Contoh kasus
Potensi penyalahgunaan posisi dominan terkait bigdata beberapa kali
muncul di antaranya terkait proposal akuisisi yang dilakukan perusahaan.
Pada tahun 2015, US Dept of Justice melakukan perlawanan terhadap
proposal akuisisi yang dilakukan Block Cox (dealer automotive) terhadap
Dealertrack yang menyediakan jasa inventory management solution. DoJ
khawatir melalui akuisisi ini, Cox akan menjadi monopolis dalam pasar
inventory management system, termasuk menguasai data otomotif yang
diperlukan sebagai input terhadap sistem tersebut. Melalui penguasaan
terhadap data sebagai essential facility (melalui praktik penolakan atau
pembatasan akses data), akan berakibat pada kesulitan bagi pesaing di
pasar IMS. DoJ mensyaratkan Cox untuk menjual aset atau kepemilikan
terhadap unit usaha dari IMS yang menguasai pengolahan data penting
tersebut.
Sementara, untuk kasus non merjer akuisisi tercatat di Amerika
Serikat yaitu US FTC yang menuntut perusahaan penyedia jasa informasi
Kesehatan. Dalam kasus ini, perusahaan tersebut (Surescripts) diduga
telah melakukan perilaku yang menghambat persaingan secara vertikal
dan horizontal untuk pasar resep eletronik yang dianggap lebih efisien
dibanding praktik penebusan obat secara konvensional. Pasar resep
elektronik tersebut dibagi dalam dua sub pasar yaitu routing yang
menyediakan akses dari tenaga kesehatan ke farmasi dan eligibility yang
menyediakan akses terhadap asuransi dan benefit yang dimiliki oleh
pasien. Perusahaan diduga melakukan praktik eksklusifitas dan menaikan
biaya bagi konsumen untuk beralih atau menghambat pasien atau tenaga
kesehatan untuk melakukan multihoming. Praktik ini juga meningkatkan
biaya routing dan eligibility bagi perusahan lain untuk bisa bersaing dalam
pasar tersebut. Kasus ini masih dalam proses oleh US FTC.4
Pada Maret 2016, Bundeskartelamt memulai investigasi terhadap
Facebook (FB) dengan dugaan penyalahgunaan posisi domain di pasar
social network melalui penyatuan data pengguna FB dengan pengguna
Whatsapp (salah satu perusahaan yang diakuisisi oleh FB). Penyatuan
data ini diduga akan menghambat persaingan khususnya terkait akses
data dan penggunaan data oleh perusahaan. Tahapan pertama yang
dilakukan adalah menguji apakah Facebook memiliki market power atau
posisi dominan dalam pasar bersangkutan dimaksud. Selanjutnya meneliti
apakah syarat dan ketentuan yang diberlakukan Facebook mengandung
pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha di Jerman. Tahapan ini

4

Berdasarkan rilis April 2019, kasus ini sudah diajukan oleh US FTC ke Federal District Court.
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dilakukan pengujian terhadap theory of harm5 atau dampak dari perilaku
terhadap persaingan.
Bundeskartelamt melakukan investigasi bekerja sama dengan
institusi yang menangani pelrindungan data, perlindunan konsumen dan
EU serta otoritas persaingan dari negara anggota EU. Pengadilan banding
Dusseldorf membatalkan putusan BundesKartelAmt dengan argumen
yang menyoroti dasar hukum dari tuduhan di tahun 2019. Menurut
Majelis Pengadilan Dusseldorrf, perilaku penyatuan dan penggunaan data
individual oleh perusahaan berpotensi melanggar regulasi perlindungan
data konsumen, namun tidak otomatis melanggar hukum persaingan
usaha vi a vis berdampak negatif terhadap persaingan usaha. Belum
diperoleh informasi lebih lanjut apakah Bundeskartelamt akan melakukan
keberatan ke Supreme Court Jerman.
Implikasi ke depan
Berkaca dari kasus Facebook di jerman, Ohlhausen dan Okuliar (2015)
merekomendasikan adanya pemisahan yang jelas antara isu persaingan
usaha dan isu perlindungan konsumen dalam kasus terkait penguasaan
bigdata. Pemisahan tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan
bentuk dan cakupan pelanggaran serta seberapa efektif remedy yang
akan dikenakan dalam setiap pelanggaran. Bagi negara yang menganut
penyatuan fungsi perlindungan konsumen dan persaingan usaha, isu ini
mungkin tidak menjadi permasalahan, namun sebaliknya bagi negara
yang memisahkan otoritas perlindungan konsumen dengan persaingan
usaha.
Dari berbagai perdebatan terhadap pro dan kontra dampak bigdata
terhadap penguatan posisi dominan pelaku usaha tertentu, relatif sulit
untuk ditentukan pandangan mana yang lebih valid. Sebagaimana
telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, terlihat bahwa berbagai
otoritas persaingan menggunakan pendekatan kasus per kasus dalam
kasus penalahgunaan posisi dominan, termasuk yang terkait dengan
pengelolaan bigdata. Dalam paper rekomendasi yang disusun oleh
Digital Competition Panel Expert United Kingdom (2019), direkomendasikan
beberapa pendekatan aksi strategis untuk menjamin persaingan tetap
berjalan dalam pasar data driven economies atau disebut pasar digital.
Berdasarkan rekomendasi tersebut, terdapat tiga peran atau fungsi
penting yang harus berjalan optimal yaitu:
5

Pendekatan theory of harm menggambarkan metodologi pengujian yang dilakukan oleh
otoritas pengawas persaingan terhadap perilaku yang diduga melanggar hukum persaingan,
termasuk penjabaran mengenai (potensi) dampak terhadap persaingan dan konsumen.
Pembahasan mengenai theory of harm dapat mengacu antara lain studi Zenger, Hans and
Walker, Mike, Theories of Harm in European Competition Law: A Progress Report (February
22, 2012). TEN YEARS OF EFFECTS-BASED APPROACH IN EU COMPETITION LAW, Jacques
Bourgeois and Denis Waelbroeck, eds., pp. 185-209, Bruylant, 2012, Available at SSRN: https://
ssrn.com/abstract=2009296
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1.

2.

3.

Code of conduct yang menjamin prinsip persaingan, bersama dengan
prinsip lain seperti consumer protection (contohnya data protection
dan privacy). Apabila code of conduct ini belum ada harus disusun
dalam waktu sesegera mungkin.
Data mobility dan open standar, yang menjamin prinsip kebebasan
pengguna. Mobility akan mengurangi switching cost bagi pengguna
sekaligus mengurangi biaya transaksi secara agregat. Open standard
terkait dengan spesifikasi teknologi yang menjamin standar yang
universal sehingga penyedia teknologi tidak menemui hambatan
akses terhadap platform. Selain menjamin kebebasan penyedia
teknologi, open standar akan mengurangi ketergantungan unit bisnis
ke perusahaan tertentu dengan spesifikasi non standar.
Data openness yang menjamin semua platform dan penyedia bigdata
dapat memiliki akses terhadap data yang dianggap essensial untuk
bisnis.

Sementara Tirole (2006) merekomendasikan beberapa poin yang
dianggap dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan posisi dominan
oleh perusahaan yang menguasai teknologi bigdata. Tiga rekomendasi
yang perlu dilakukan adalah menjaga askes multihoming bagi pengguna
menjaga persyaratan yang bersifat eksklusif khususnya terkait akses
bagi pengguna, membuka akses yang diperlukan bagi usaha yang bersifat
komplementer serta pencegahan terhadap praktik yang bersifat defensive
acquisition dan entry for buyout. Pencegahan terhadap akusisi yang bersifat
defensive dan buyout mengingat banyaknya akuisisi yang dilakukan oleh
perusahaan besar terhadap start up teknologi, yang kemudian produknya
diintegrasikan untuk melengkapi produk perusahaan pengakuisisi
tersebut.
Penutup
Sebagaimana diulas dalam pembahasan, penguasaan bigdata dapat
mengarah kepada penguatan posisi dominan namun proses tersebut
tidak selalu otomatis terjadi. Terdapat beberapa kriteria dimana bigdata
dapat memperkuat posisi dominan dan sebaliknnya, tidak berdampak
sgnifikan terhadap proses persaingan. Pendekatan analisis kasus per
kasus menjadi penting dalam penanganan potensi penyalahgunaan posisi
dominan terkait denga pengelolaan bigdata.
Memasuki bisnis yang memanfaatkan bigdata mungkin dapat
dianggap sebagai keniscayaan. Model bisnis pastinya sudah ada akan
terus berubah mengikuti tren bigdata. Strategi adaptasi juga diperlukan
bagi semua pihak yang masuk dalam stakeholder persaingan usaha.
Dalam hal ini, kiranya metode konvensional dalam literatur persaingan
usaha (hukum dan ekonomi) juga perlu untuk dilakukan penyesuaian.

361

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

Daftar Pustaka
Ciuriak, Dan, The Economics of Data: Implications for the Data-Driven Economy
(February 4, 2018). Chapter 2 in “Data Governance in the Digital Age,” Centre
for International Governance Innovation, 5 March 2018, Available at
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3118022 or http://dx.doi.org/10.2139/
ssrn.3118022
Demchenko, Yuri (2018). Data As Economic Goods: Definitions, Properties,
Challenges, Enabling Technologies For Future Data Markets Itu Journal: ICT
Discoveries, Special Issue No. 2, 23 Nov. 2018
Holková Lubyová, Linda, Bigdata in the EU Competition Law (February 1, 2018).
Charles University in Prague Faculty of Law Research Paper No. 2018/I/1,
Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3128400 or http://dx.doi.
org/10.2139/ssrn.3128400
Lambrecht, Anja and Tucker, Catherine E., Can Bigdata Protect a Firm from
Competition? (December 18, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/
abstract=2705530 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2705530
MGI: McKinsey Global Institute (2011), “Bigdata: The next frontier for innovation,
competition and productivity”, McKinsey & Company, June, www.mckinsey.
com/~/media/McKinsey/dotcom/Insights%20and%20pubs/MGI/
Research/Technolo gy%20and%20Innovation/Big%20Data/MGI_big_data_
full_report.ashx.
OECD (2013-06-18), “Exploring Data-Driven Innovation as a New Source of Growth:
Mapping the Policy Issues Raised by “Bigdata””, OECD Digital Economy
Papers, No. 222, OECD Publishing, Paris.
Ohlhausen, Maureen K. and Okuliar, Alexander, Competition, Consumer Protection,
and the Right (Approach) to Privacy (February 6, 2015). Antitrust Law Journal,
Forthcoming, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2561563
Reenan, John Van and Christina Patterson. 2017. “The Rise of Superstar Firms Has
Been Better for Investors than for Employees.” Harvard Business Review, 11
May.
Sokol, D. Daniel and Comerford, Roisin E., Does Antitrust Have a Role to Play in
Regulating Bigdata? (January 27, 2016). Cambridge Handbook of Antitrust,
Intellectual Property and High Tech, Roger D. Blair & D. Daniel Sokol editors,
Cambridge University Press, Forthcoming, Available at SSRN: https://ssrn.
com/abstract=2723693
Tirole, Jean. 2020. Competition and the Industrial Challenge for the Digital Age.
Working paper. IFS Deaton Review on “Inequalities in the Twenty‐First Centur
Wagner, Stefan. 2015. “Are ‘Patent Thickets’ Smothering Innovation?” Yale Insights,
22 April 2015.

362

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

BAB VI
ARAH
PENDEKATAN
MERGER DAN
AKUISISI
DALAM HUKUM
PERSAINGAN
USAHA

363

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

6.1
Kesiapan Pelaku Usaha
untuk Melaksanakan
Sistem Pra-Notifikasi di
Indonesia
Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.1

I.

Pendahuluan

Banyak perusahaan berkembang dan tumbuh melalui perluasan
internal yaitu melalui investasi dari salah satu divisi yang dimiliki
perusahaan. Namun demikian, dalam kenyataannya kenaikan hargaharga saham perusahaan terbesar didapat melalui tindakan a. Secara
umum Merger merupakan kombinasi dari dua perusahaan atau lebih
untuk menjadi satu perusahaan. Terdapat banyak alasan mengapa
perusahaan memilih merger sebagai strategi menumbuhkembangkan
perusahaan atau melakukan divestasi. Ketika perusahaan melakukan
merger, mereka menggabungkan tidak sekedar laporan keuangannya.
Merger membawa serta dua organisasi yang memiliki sejarah dan budaya
perusahaan berbeda. Perjanjian yang nampak bagus di atas kertas tak
jarang mengalami kegagalan, jika individu-individu yang terlibat tidak
bersedia atau tidak dapat bekerja sama untuk meraih potensi sinergi.
Sebagai konsekwensinya, di dalam menilai potensi merger, adalah penting
untuk menentukan apakah dua perusahaan tersebut kompatibel. Banyak
kegagalan terjadi selama dalam masa perundingan dikarenakan selama
masa “due diligence”, manfaat sinergitas yang nampak lebih kecil daripada
yang semula diantisipasi, sehingga terdapat alasan ekonomis untuk
melakukan merger. Negosiasi lain yang berakhir dengan kegagalan karena
dua belah pihak tidak dapat menyetujui harga yang harus dibayar pada
saham perusahaan yang diakuisisi.
Perusahaan mengharapkan merger menghasilkan efisiensi secara
ekonomis dalam operasi dan keuangan perusahaan, yakni meningkatnya
efisiensi manajerial. Namun, apabila tindakan merger akan mengurangi
1

Penulis adalah Anggota KPPU Periode 2018 – 2023 dan juga merupakan salah satu Editor
Kepala dalam penulisan buku ini.
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persaingan, maka dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hukum,
khususnya hukum persaingan dan akibatnya justru menghasilkan
inefisiensi perekonomian secara Pareto. Oleh karena itulah mengapa
tindakan merger memerlukan persetujuan dari otoritas persaingan, tidak
lain dimaksudkan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat
yang ditandai dengan meningkatnya konsentrasi pasar dan menduduki
posisi dominan. Melalui posisi dominannya, perusahaan dapat melakukan
penyalahgunaan, baik secara unilateral (unilateral conduct) maupun secara
terkoordinasi (coordinated conduct), misalnya dengan cara menetapkan
harga yang eksesif maupun entry barrier. Disamping itu merger dapat
menjadi alat berupa perjanjian yang sah dan legal bagi pelaku usaha
untuk menyingkirkan pesaingnya dan/atau mengurangi persaingan.
Global Investment Trends Monitor terbitan UNCTAD edisi No. 33,
20 Januari 2020 memuat tulisan berjudul,” Global FDI Flows Flat in 2019
Moderate Increase Expected in 2020”. Tulisan tersebut melaporkan Trend
Merger & Akuisisi (M&A) lintas negara turun 40% pada 2019 menjadi $
490 miliar - level terendah sejak 2014 (Gambar 1). Perlambatan ini antara
lain diakibatkan oleh pertumbuhan zona euro dan Brexit yang lamban,
M&A Eropa turun setengahnya menjadi $ 190 miliar. Kesepakatan yang
menargetkan perusahaan Amerika Serikat tetap signifikan - terhitung 31%
dari total M&A. Penurunan aksi korporasi M&A lintas negara secara global
terparah terjadi di sektor jasa (-56% atau menjadi $ 207 miliar), diikuti oleh
manufaktur (-19%, menjadi $ 249 miliar) dan sektor primer (-14%, menjadi
$ 34 miliar). Secara khusus, penjualan aset yang terkait dengan aktivitas
keuangan dan asuransi serta bahan kimia menurun tajam. Penurunan
nilai M&A juga didorong oleh jumlah megadeal yang lebih rendah. Pada
tahun 2019, terdapat 30 megadeal di atas $ 5 miliar dibandingkan dengan
39 pada tahun 2018. Penurunan M&A lintas batas pada tahun 2019
(-40%) jauh lebih kuat daripada penurunan 14% dalam total aktivitas M&A
(termasuk kesepakatan domestik) di seluruh dunia.

Gambar 1. Nilai M&A lintas negara 2008–2019 (Billions of US dollars)
Sumber: @UNCTAD, cross-border M&A database (www.unctad.org/fdistatistics).
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Tahun 2020 seluruh dunia dilanda pandemi Covid-19 yang tentu
saja mempunyai pengaruh negatif ke berbagai kegiatan bisnis, karena
berkurangnya sisi penawaran maupun permintaan. Tingkat pengembalian
rata-rata di berbagai sektor mengalami negatif seperti terlihat pada Gambar
2, yaitu Sektor Jasa Keuangan, Sektor Energi, Utilitas dan Sumberdaya,
Pasar Konsumen, Industri Manufaktur dan Otomotif, Teknologi, Media&
Komunikasi. Hanya Sektor Industri Kesehatan yang mengalami tingkat
pengembalian positif. Pertanyaannya, bagaimana prospek M&A ke depan,
karena sebagian besar sektor usaha terkena dampak Pandemi Covid-19?

Gambar 2. Total Shareholder Return by Industry, Jan-Jun 2020

Menjelang tahun 2020, aktivitas M&A diperkirakan menurun dari level
2019, terutama karena meningkatnya ketidakpastian di sekitar ekonomi
global, ketegangan perdagangan antara AS dan China, dan pemilihan
presiden di AS. Disamping itu yang jelas menimbulkan ketidakpastian
mengingat tidak ada kejelasan secara pasti kapan pandemi Covid-19 ini
akan berakhir. Ada yang pesimis dan ada juga yang melihat aksi korporasi
akan cenderung meningkat terutama memasuki kuartal ke-empat tahun
2020. Kalau kita perhatikan pada Gambar 3 sudah ada tanda-tanda
bahwa pada akhir tahun 2020 akan mengalami pemulihan yang kuat atas
aktivitas M&A. Volume kesepakatan pada bulan Juni 2020 meningkat,
karena selama April dan Mei banyak proses kesepakatan yang ditunda di
tengah krisis COVID-19 dan kemudian dilanjutkan kembali.
Perusahaan yang menggunakan pendekatan M&A sebagai bagian dari
rencana strategis jangka panjang akan berada dalam posisi yang lebih baik
untuk memanfaatkan peluang yang terbuka dalam iklim yang menantang
ini. Selain itu, sejarah menunjukkan bahwa mereka yang terlibat dalam
M&A di awal periode ketidakpastian ekonomi melihat pengembalian ratarata yang lebih tinggi daripada mereka yang menunggu.
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PWC dalam publikasinya Global M&A Industry Trends M&A
trends are showing signs of a rebound; expect a jump in deals by year-end
mengemukakan beberapa indikator penting yang memberi sinyal ‘lampu
hijau’ guna mendorong lonjakan peningkatan dalam aktivitas M&A baru
seperti hal-hal berikut2:
1. Suku bunga berada di posisi terendah dalam sejarah.
2. Mencatat tingkat kas perusahaan dan modal pasar swasta.
3. Bank mulai memberikan pinjaman lagi dan sumber modal alternatif
tersedia.
4. Likuiditas di pasar obligasi telah kembali dan penerbitan baru
meningkat.
5. Kebangkrutan dan jumlah perusahaan yang tertekan kemungkinan
besar akan meningkat, terutama karena program dukungan
pemerintah berakhir.

Gambar 3 Global Deal Volume and Values, Jan-Jun 2020

Bagaimana kondisi M&A di Indonesia sejak sekitar 10 tahun terakhir
dapat dilihat dari statistik pelaporan Notifikasi M&A kepada Komisi
Pengawas Persaing Usaha (KPPU) yang menunjukkan trend bervariasi
dan terkait pada setiap jenis transaksinya seperti ditunjukkan pada Tabel
1 maupun grafik pada gambar 4.
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Gambar 4 Merger Notification Figures

Gambar 4 menunjukkan Tren M&A di Indonesia didasarkan pada
Tipe Transaksi/Notifikasi (M&A dan Konsolidasi selama periode Tahun
2010 – Juni 2020. Sejumlah tahun memperlihatkan peak point nya, yakni
tahun 2011, 2013, 207, 2019 untuk transaksi jenis akuisisi. Sepanjang
tahun 2010-2019 KPPU telah menerima 633 laporan Notifikasi dari para
pelaku usaha. Komposisi laporan tersebut terdiri dari empat kategori yaitu
merger, akuisisi (baik saham maupun aset), konsolidasi dan konsultasi.
Untuk konsultasi (“pseudo pre-notifikasi”) yang dilakukan atas inisiatif
pelaku usaha berjumlah 30 kali sepanjang tahun 2010-2019.
Berikut ini disajikan jumlah notifikasi yang dilakukan pelaku usaha di
KPPU (Data diperoleh dari direktorat Merger (data sampai bulan Desember
2019) sebagai berikut:
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Tabel 1 Jumlah Notifikasi Merger kurun 10 Tahun (2010-2019)
Notifikasi
Tahun

Merger

Akuisisi

Konsolidasi

Konsultasi

Total

2010

0

3

0

0

3

2011

0

43

0

0

43

2012

1

34

0

1

36

2013

1

68

0

8

77

2014

2

54

0

6

61

2015

3

50

0

0

53

2016

2

62

0

4

68

2017

6

82

0

2

90

2018

2

72

0

4

78

2019

3

117

0

4

124

Jika melihat negara asal dari Transaksi-transaksi M&A yang dilaporkan
ke KPPU, maka Notifikasi dapat dibagi ke dalam tiga kategori yaitu: (i)
transaksi perusahaan lokal-lokal; (ii) asing – asing, dan (iii) asing – lokal.
Pengertian lokal-lokal adalah asal negara pengambilalih domisili nya di
wilayah hukum Indonesia, sedangkan pengertian asing-asing adalah
negara asal pengambilalih atau yang diambilalih berasal dari luar wilayah
hukum Indonesia. Dari ketiga kategori tersebut seperti dapat dilihat pada
Gambar 6 terdapat 61% transaksi berasal dari wilayah Indonesia (lokallokal). 24% transaksi berasal dari luar wilayah Indonesia dan sisanya
merupkan transaksi lokal-asing periode 2010 – 2019.

Gambar 5 Jumlah Notifikasi ke KPPU Menurut Jenis Transaksi
Selama 2010- Juni 2020.
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Gambar 6 Tren Jumlah Notifikasi ke KPPU
Menurut Negara Asal Pelapor Selama 2013-2020

Berdasarkan data yang dihimpun, sebagian tercermin dalam Gambar
6 trend selama 10 tahun periode 2010-2020 menunjukkan mayoritas
transaksi M&A di dominasi berasal dari Indonesia baik pengambilalih
maupun target transaksi yang berjumlah 338 transaksi. Namun jika
dicermati lebih jauh transaksi asing-lokal mengalami trend yang
berfluktuatif seiring dengan dinamika kondisi pertumbuhan sektor bisnis
di Indonesia.

Gambar 7 Persentase Notifikasi ke KPPU Berdasarkan Sektor
Selama 2013- June 2020
Sumber: KPPU, 2020
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Apabila jumlah notifikasi dilihat berdasarkan sektor pada Gambar
7, maka Notifikasi yang masuk ke KPPU dapat dikategorikan ke dalam
delapan sektor. Sektor industri pengolahan merupakan mengambil porsi
terbesar yakni sebesar 26% diikuti sektor energi, pertambangan dan
penggalian (19%). Industri Pengolahan diartikan sebagai suatu kegiatan
ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara
mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/
setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang
yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir
termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industry/makloon dan pekerjaan
perakitan (BPS:2020).
Berdasarkan tren pelaku usaha yang cenderung meningkat
melakukan notifikasi M&A ke KPPU selama kurun waktu 10 tahun terakhir
menggambarkan pelaku usaha semakin menyadari akan kewajiban
melakukan notifikasi.
Indonesia yang sedang giat-giatnya membangun di berbagai bidang,
khususnya infrastruktur membutuhkan Foreign Direct Investment (FDI)
masuk dalam jumlah besar. Dalam hal ini pemahaman pelaku usaha
dalam melakukan evaluasi mandiri mengenai dampak persaingan dari
rencana M&A yang dilakukan menjadi penting untuk ditingkatkan. Di
samping itu KPPU walaupun mandat resmi nya melakukan penilaian
setelah proses hukum M&A itu selesai (post notification), KPPU senantiasa
mendorong adanya konsultasi sebelum dilakukan transaksi M&A dan juga
menyediakan program fast-track penilaian sehingga dari segi waktu lebih
cepat dan metode nya lebih sederhana terhadap M&A yang memenuhi
persyaratan yang ditentukan.
II.

MOTIVASI ATAU ALASAN M&A

Merger dan akuisisi merupakan bagian integral dari aktivitas ekonomi
saat ini. Dari perspektif ekonomi, berbagai jenis merger dapat dibedakan
menurut motivasinya. Dalam satu kurun waktu selama 10 tahun terakhir
di mana KPPU diberi kewenangan pengendalian aksi korporasi M&A
terindentifikasi berbagai alasan dilakukannya suatu transaksi M&A.
Secara garis besar setidak-tidaknya M&A dilakukan untuk:
1. Perluasan usaha;
2. Mengurangi biaya atau meraih skala ekonomis (economic of scale);
3. Meningkatkan kualitas produk melalui cara-cara yang tidak mungkin
dilakukan oleh masing-masing pihak secara sendiri-sendiri.
4. Pertimbangan untuk mengurangi pajak;
5. Mengatasi permasalahan kepailitan
Penggabungan perusahaan dimotivasi, secara umum antara lain,
oleh faktor-faktor berikut: perluasan geografis; diversifikasi aktivitas
perusahaan atau portofolio produk dan jasanya; konsolidasi posisi
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pasar perusahaan; dan efisiensi produksi yang lebih besar melalui skala
dan cakupan ekonomi, yang memungkinkan perusahaan memproduksi
barang dengan biaya marjinal yang lebih rendah sambil beroperasi
pada skala produksi efisien minimum. Akibatnya, hal ini memungkinkan
perusahaan mendapatkan akses yang lebih baik ke modal, peningkatan
kapasitas penelitian dan pengembangan, serta penggunaan keterampilan
manajemen yang lebih baik. Selain itu, merger merupakan cara untuk
keluar dari pasar tertentu, baik karena perusahaan gagal atau karena ingin
merestrukturisasi aktivitasnya.
Di sisi lain, merger dan akuisisi dapat dilakukan hanya untuk tujuan
investasi. Secara khusus, dana ekuitas swasta dan bank investasi
mengakuisisi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan pemegang
saham dalam jangka pendek dan menjual kembali perusahaan atau
bagiannya secara menguntungkan dalam jangka menengah.
Beberapa alasan lainnya perusahaan memilih strategi merger di
antaranya akan dijelaskan berikut ini.
2.1. Sinergi
Sinergi adalah kondisi di mana secara keseluruhan lebih besar daripada
penjumlahan dari bagian-bagiannya; pada merger yang bersinergi, maka
nilai perusahaan pasca merger lebih besar dibandingkan jumlah nilai
dari perusahaan-perusahaan secara terpisah sebelum dilakukan merger.
Motivasi utama untuk sebagian merger adalah untuk meningkatkan nilai
dari perusahaan atau kemakmuran pemegang saham. Jika perusahaan
A dan B melakukan merger untuk membentuk perusahaan C, dan jika
nilai perusahaan C melampaui perusahaan A dan B yang diperhitungkan
sendiri-sendiri secara terpisah, maka terdapat sinergi. Merger tersebut di
atas tentu harus memberi manfaat bagi pemegang saham perusahaan
A dan B. Dampak sinergitas dapat terjadi dari 4 sumber yakni: (1)
Ekonomis dalam operasi, yang dihasilkan dari skala ekonomis atas
manajemen, marketing, produksi, atau distribusi; (2) Ekonomis secara
finansial; termasuk biaya transaksi yang lebih rendah dan lebih mendapat
perhatian dari analis efek; (3) efisiensi diferensial, yang menunjukkan
implikasi bahwa manajemen perusahaan lebih efisien dan aset-aset
yang pemanfaatannya kurang optimal diharapkan lebih produktif setelah
dilakukan merger; (4) meningkatkan kekuatan pasar (market power) untuk
mengurangi persaingan. Perusahaan mengharapkan dengan merger akan
terdapat efisiensi secara ekonomis dalam operasi dan keuangan, yakni
meningkatnya efisiensi manajerial.
2.2 Pertimbangan Pajak
Pertimbangan pajak telah mendorong terjadinya sejumlah merger.
Strategi ini ditempuh sebagai contoh, perusahaan yang menguntungkan
harus membayar pajak pada breket yang tertinggi dapat mengambilalih
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(mengakuisisi) perusahaan dengan akumulasi kerugian pajak yang besar.
Akumulasi kerugian tersebut dapat diperhitungkan sebagai tabungan
pajak. Merger juga dapat digunakan sebagai cara untuk mengurangi
pembayaran pajak. Sebagai contoh: jika suatu perusahaan kesulitan
melakukan kesempatan berinvestasi secara internal dibandingkan
dengan kelebihan uang tunai, maka dapat dilakukan dengan membayar:
(1) extra dividen, (2) investasi di surat berharga, (3) melakukan pembelian
kembali atas saham-saham perusahaannya, atau (4) membeli sahamsaham perusahaan lain. Jika membayar extra dividen, pemilik saham
akan membayar pajak segera dari pembagian dividen tersebut. Pembelian
surat-surat berharga dapat dipakai sebagai wadah untuk memarkir dana
sementara, tetapi biasanya menghasilkan tingkat keuntungan dibawah
ekspektasi dari yang diinginkan pemilik. Pembelian kembali saham boleh
jadi menghasilkan capital gain bagi pemegang saham. Dari alternatif di
atas, bagaimanapun menggunakan kelebihan uang tunai untuk membeli
perusahaan lain akan dapat menghindari semua masalah-masalah di
atas, dan hal ini telah memotivasi sejumlah merger.
2.3 Diversifikasi
Para manajer sering mengungkapkan diversifikasi sebagai alasan
Merger. Mereka berpendapat bahwa diversifikasi membantu menstabilkan
pendapatan perusahan dan dengan sendirinya memberikan manfaat
bagi pemilik. Stabilitas pendapatan tentu saja juga memberikan manfaat
kepada karyawan, para pemasok dan pelanggan. Keputusan melakukan
diversifikasi sering merupakan pemenuhan motivasi para manajer
daripada berdasarkan analisis ekonomi. Para pemimpin di bisnis juga
menyukai kekuasaan, di mana kekuasaan lebih besar akan didapat dengan
memimpin perusahaan lebih besar daripada perusahaan kecil. Tentu saja,
tidak ada eksekutif yang mungkin mau mengakui bahwa kepentingan
ego nyalah yang merupakan alasan utama yang melatarbelakangi suatu
Merger, tetapi dalam kenyataannya ego memainkan peran yang dominan di
dalam banyak kasus merger.3Di samping itu sudah diketahui umum bahwa
gaji eksekutif sangat berkorelasi dengan ukuran perusahaan—perusahaan
lebih besar, gaji lebih besar yang diperoleh para top manajemen. Faktor ini
juga dapat memicu program akuisisi oleh perusahaan.
2.4 Break Up Value
Perusahaan dapat dinilai berdasarkan nilai buka, nilai ekonomi,
atau nilai pengganti. Para ahli yang bergerak dalam pengambilalihan
perusahaan mulai menyadari bahwa break up value sebagai dasar
melakukan penilaian. Analis akan mengestimasi nilai break up value
(nilai perusahaan jika aset-aset nya dijual secara sendiri-sendiri) lebih
3

Brigham, E.F., Houston, J.F (2001). Fundamentals of Financial Management. USA: Harcourt,
Inc., p.917.
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tinggi daripada nilai pasar perusahaan, maka para spesialis tersebut
akan mengakuisisi suatu perusahaan dan menjual aset-aset nya secara
terpisah untuk mendapatkan keuntungan yang berarti.
Kebanyakan merger tidak menghambat persaingan di pasar. Namun,
beberapa mungkin mengubah struktur pasar sedemikian rupa sehingga
menimbulkan kekhawatiran tentang persaingan. Kegiatan M&A sebagai
strategi bisnis yang dilakukan pelaku usaha dapat berdampak positif bagi
persaingan, dan sebaliknya dapat pula menjadi anti-persaingan apabila
tidak ada kendali dan pengawasan dari otoritas persaingan usaha.
Entitas gabungan dapat menikmati kekuatan pasar yang meningkat
dan menghadapi persaingan yang terbatas sehingga akan berada dalam
posisi untuk membatasi output dan menaikkan harga. Pengendalian
merger bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran tentang persaingan
yang timbul dari merger tersebut dengan mencegah penciptaan, melalui
akuisisi atau kombinasi struktural lainnya, dari usaha yang akan memiliki
insentif dan kemampuan untuk menggunakan kekuatan pasar.
Meskipun sebagian besar rezim persaingan di seluruh dunia
menyertakan ketentuan pengendalian merger, isi dan penegakan ketentuan
ini berbeda-beda di berbagai yurisdiksi. Perbedaan perlakuan terhadap
merger di bawah undang-undang persaingan berkaitan dengan, antara
lain, sebagai berikut: (a) Ketentuan hukum dan kebijakan penegakan yang
berkaitan dengan berbagai jenis merger; (b) Faktor struktural dan perilaku
yang diperhitungkan dan kepentingan relatifnya, termasuk pangsa pasar
dan / atau ambang batas perputaran untuk memicu pengawasan oleh
otoritas persaingan, dan kriteria anti kompetitif yang harus dipenuhi
sebelum pengaturan pada prinsipnya dilarang; (c) Perlakuan terhadap
keuntungan efisiensi dan kriteria non-persaingan; (d) Cakupan dan struktur
pengecualian; (e) Pengaturan prosedural, seperti pemberitahuan sukarela
atau wajib mengenai merger perusahaan yang memenuhi persyaratan
turnover atau pangsa pasar tertentu, atau kemungkinan ex post facto
untuk campur tangan terhadap merger, dan perbaikan atau sanksi.
Namun, secara keseluruhan, ada lebih banyak persamaan daripada
perbedaan di antara kebanyakan rezim persaingan yang berkaitan dengan
perlakuan merger. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara
telah mengadopsi ketentuan terpisah dalam undang-undang persaingan
mereka untuk mencakup merger, dan sebagai bagian dari tren umum
menuju adopsi atau reformasi undang-undang persaingan, banyak negara
telah mengadopsi atau mereformasi pengendalian merger mengikuti
orientasi luas yang sama.
Elemen penting dari undang-undang pengendalian merger adalah
definisi dari transaksi-transaksi yang akan dikendalikan oleh otoritas
persaingan. Ide dasarnya adalah untuk mencakup semua transaksi yang
mengubah pelaku pasar yang dulunya independen menjadi pemain tunggal
dan dengan demikian mengubah struktur pasar, yang kemungkinan dapat
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merugikan persaingan. Namun demikian, terminologi yang digunakan
untuk definisi transaksi yang tunduk pada pengendalian merger sangat
bervariasi antar yurisdiksi.
Konsentrasi dapat digunakan untuk menggambarkan perolehan
kendali atas usaha lain melalui kegiatan merger dan akuisisi atau
sebaliknya. Oleh karena itu, istilah ini dapat digunakan secara bergantian
dengan istilah “merger” yang dijelaskan di bawah ini. Konsentrasi juga
dapat digunakan untuk menggambarkan jumlah pemain di pasar tertentu.
Pada dasarnya, konsentrasi yang tinggi di suatu pasar menunjukkan
sedikit pelaku pasar, sedangkan konsentrasi pasar yang rendah
menunjukkan banyaknya pelaku pasar. Doktrin konsentrasi pasar banyak
digunakan sebagai indikator kekuatan pasar industri. Secara umum,
tingkat konsentrasi yang relatif tinggi, jika dikombinasikan dengan
hambatan masuk yang tinggi, diyakini dapat memfasilitasi kolusi atau
dominasi industri dan menyediakan lingkungan yang optimal bagi pelaku
pasar untuk menggunakan kekuatan pasar.
Dalam hukum perusahaan, merger secara umum diartikan sebagai
peleburan antara dua atau lebih perusahaan yang sebelumnya independen
satu sama lain, di mana satu atau lebih identitas hilang dan hasilnya
adalah satu perusahaan. Dalam hukum persaingan, istilah ini seringkali
lebih luas daripada arti korporatnya dan dapat mencakup akuisisi atau
pengambilalihan, usaha patungan, atau bahkan akuisisi kendali lainnya,
seperti direktorat yang saling terkait (lihat di bawah).
Akuisisi atau pengambilalihan satu perusahaan oleh perusahaan
lain biasanya melibatkan pembelian semua atau sebagian besar saham
perusahaan lain, atau bahkan kepemilikan saham minoritas, selama itu
cukup untuk mengendalikan dan mempengaruhi secara substansial.
Di beberapa negara, akuisisi aset substansial dari perusahaan lain
juga memenuhi syarat sebagai transaksi yang dapat dinotifikasi, jika
memungkinkan pihak pengakuisisi untuk memasuki posisi pasar terkait
dari penjual. Akuisisi tempat produksi atau unit fungsional lain dari
perusahaan lain dapat berfungsi sebagai contoh dalam hal ini. Akuisisi
dapat terjadi tanpa persetujuan dari perusahaan target. Ini dikenal sebagai
akuisisi atau pengambilalihan yang tidak bersahabat (hostile acquisition or
takeover).
Dari perspektif ekonomi, merger dapat dilakukan secara horizontal,
vertikal, atau konglomerat
Penggabungan Horizontal
Penggabungan horizontal adalah penggabungan yang terjadi antara
pesaing aktual atau potensial dalam produk dan pasar geografis yang
sama dan pada tingkat produksi atau rantai distribusi yang sama. Merger
semacam itu menimbulkan kekhawatiran persaingan karena dapat
mengakibatkan penurunan jumlah pesaing di pasar, yang menyebabkan
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peningkatan konsentrasi pasar. Lebih lanjut, penggabungan horizontal
biasanya menghasilkan entitas yang digabungkan mendapatkan pangsa
pasar yang lebih besar melalui agregasi.
Kombinasi ini mungkin bermasalah karena dua alasan. Pertama,
karena pangsa pasar gabungannya yang lebih besar dan berkurangnya
jumlah pesaing di pasar, perusahaan hasil merger tersebut mungkin
telah memperoleh kekuatan pasar, memungkinkannya untuk menaikkan
harga secara sepihak dan membatasi output (unilateral effects). Kedua,
peningkatan konsentrasi pasar yang dihasilkan memudahkan pelaku
pasar untuk mengkoordinasikan dan menjalankan kekuatan pasar
bersama dengan melakukan perilaku interdependen (coordinated effects).
Lebih dari jenis merger lainnya, merger horizontal dapat menimbulkan
masalah persaingan yang parah, berkontribusi paling langsung pada
pemusatan kekuatan ekonomi dan mengarah pada posisi dominan
kekuatan pasar atau kolusi yang melanggar hukum.
Penggabungan Vertikal
Penggabungan vertikal terjadi ketika perusahaan yang beroperasi pada
berbagai tingkat produksi dan rantai distribusi bergabung (penggabungan
antara pemasok dan distributor). Penggabungan vertikal umumnya
meningkatkan kekhawatiran persaingan lebih sedikit daripada yang
horizontal dan bahkan mungkin terbukti bermanfaat jika penghematan
dari sinergi dan efisiensi ditransfer ke konsumen melalui harga yang
lebih rendah. Namun, merger vertikal dapat menimbulkan kekhawatiran
yang mengarah pada penyitaan - di mana entitas yang digabungkan akan
memiliki kemampuan untuk mengontrol rantai produksi dan distribusi,
memungkinkannya untuk mendorong pesaing yang ada keluar dari pasar
atau menciptakan atau meningkatkan hambatan masuknya perusahaan
baru. pesaing di satu atau lebih tingkat fungsional. Tambahan, merger
vertikal dapat meningkatkan kemudahan perusahaan yang bersaing
dapat berkoordinasi, jika, misalnya, hal itu mengarah pada peningkatan
transparansi harga.
Merger Konglomerat
Istilah “merger konglomerat” mengacu pada merger antara pihakpihak yang terlibat dalam pasar dan aktivitas yang sama sekali berbeda.
Umumnya, keterkaitan mereka sedikit terhadap masalah persaingan,
karena tidak mempengaruhi atau mengubah struktur persaingan di pasar
tertentu. Namun, dalam beberapa keadaan, merger konglomerat dapat
memberikan kekuatan pasar entitas hasil merger, yang memungkinkannya
untuk mengambil alih pesaing di pasar yang terpisah namun terkait.
Beroperasi secara ekonomis dan juga dampak terhadap anti
persaingan bergantung sedikit-banyak pada jenis merger yang dilakukan.
Merger secara horizontal dan vertikal pada umumnya menghasilkan sinergi
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yang terbesar di dalam operasinya, tetapi pada waktu bersamaan sering
berhadapan dengan otoritas persaingan dan diputuskan oleh otoritas
persaingan bahwa tindakan merger tersebut sebagai anti persaingan.
III. Regim Notifikasi
Pemberitahuan (notifikasi) merger menjadi perhatian otoritas
persaingan dan memfasilitasi penegakan pengendalian merger. Kewajiban
pemberitahuan merger berbeda-beda di setiap rezim hukum persaingan.
Variasi ini terbagi dalam tiga kategori besar: (a) Variasi yang mewajibkan
pemberitahuan sebelum penyelesaian transaksi merger (rezim ex ante
wajib/pra- merger notifikasi); (b) Mereka yang mengizinkan pihak yang
bergabung untuk memberi tahu pihak berwenang setelah merger dilakukan
(rezim ex post wajib/post-merger notifikasi); (c) Mereka yang menyerahkan
sepenuhnya pada kebijaksanaan pihak yang bergabung (rezim sukarela).
Banyak rezim sukarela mendorong penyelidikan informal dan
pemberitahuan dari pihak yang bergabung untuk mengurangi risiko
penyelesaian merger antikompetitif dan untuk menghindari perlunya
intervensi mahal oleh otoritas persaingan. Meskipun demikian, apakah
persyaratan pemberitahuan bersifat sukarela atau wajib, otoritas
persaingan biasanya memiliki kekuasaan untuk menyelidiki kemungkinan
merger anti persaingan jika dilakukan tanpa izin otoritas dan seringkali
dapat menerapkan pemulihan atau mengupayakannya dari pengadilan
untuk meminimalkan atau melawan efek antikompetitif apa pun dari
merger tersebut.
Untuk memastikan efisiensi prosedural dan meminimalkan biaya
administrasi, hampir semua rezim hukum persaingan membatasi
kewajiban pemberitahuan pada transaksi yang memiliki signifikansi
ekonomi tertentu yang berpotensi menimbulkan masalah persaingan.
Tujuan ini diwujudkan melalui ambang pemberitahuan yang berkaitan
dengan nilai aset dan/atau omset para pihak yang bergabung, posisi
geografis mereka dan pangsa pasar gabungan dari pihak yang bergabung
di pasar bersangkutan. Hanya ketika transaksi yang diusulkan mencapai
ambang pemberitahuan masing-masing, kewajiban pemberitahuan dipicu.
China, Jepang, India, Pakistan, Korea Selatan, Filipina, Taiwan,
Thailand, dan Vietnam semuanya memiliki rezim pre-notifikasi. Yurisdiksi
ini memiliki undang-undang nasional yang melarang implementasi
transaksi sebelum persetujuan. Pelanggaran atas kewajiban untuk
mendapat persetujuan terlebih dahulu atas aksi korporasi M&A akan
dikenakan denda yang besarnya bervariasi, tetapi berpotensi dikenakan
denda hingga mencapai 10% dari omzet di seluruh dunia, dan bisa terjadi
adanya perintah untuk melakukan divestasi dan/atau pembatalan yang
dapat mengakibatkan jatuhnya reputasi pelaku usaha.
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Pada tabel 2 berikut memberikan gambaran Otoritas persaingan dari
berbagai negara di Asia Pasifik dan rejim notifikasi M&A. Dari 13 negara
sebagaimana tertera di dalam Tabel 2 di atas memperlihatkan ada tiga
negara yakni, Australia, New Zealand dan Singapore yang Notifikasi M&A
bersifat sukarela, selebihnya bersifat wajib. Di antara yang wajib itu terlihat
hanya satu negara yang rejim notifikasi nya adalah post yaitu Indonesia
(dalam hal ini KPPU), selebih nya menganut rejim pre-notifikasi. Kewajiban
melakukan notifikasi dari Tindakan M&A yang memenuhi persyaratan juga
dilakukan oleh yurisdiksi negara-negara seperti Amerika Serikat, Canada,
Perancis, negara-negara Uni Eropa, dan Rusia.
Dari tabel dua di atas hampir seluruh nya di luar yang bersifat
sukarela lebih memilih pra-notifikasi, dan mengapa Indonesia sampai saat
ini masih menggunakan rejim post merger notifikasi? Sebelum menjawab
pertanyaan ini, akan diuraikan untung rugi dari ketiga pendekatan yang
masih digunakan otoritas persaingan usaha.
Tabel 2 Jurisdiksi, Otoritas Persaingan, Kewajiban atau Sukarela dan
Rejim Notifikasi
Jurisdiction

Regulator

Mandatory or
voluntary

Pre-or
post-closing

Australia

Australian Competition and
Consumer Commission (ACCC)

Voluntary

N/A

China

Anti-Monopoly Bureau of the
Mandatory
State Administration for Market
Regulation (SAMR)*

Pre-closing

India

Competition Commission of
India (CCI)

Mandatory

Pre-closing

Indonesia

Commission for he Supervision
of Business Competition
(KPPU)

Mandatory

Post-closing

Japan

Japan Fair Trade Commission
(JFTC)

Mandatory

Pre-closing

New Zealand Commerce Commission

Voluntary

N/A

Pakistan

Competition Commission of
Pakistan (CCP)

Mandatory

Pre-closing

Philippines

Philippines Competition
Commission (PCC)

Mandatory

Pre-closing

Singapore

Competition Commission of
Singapore (CCS)

Voluntary

N/A
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South Korea

Korean Fair Trade Commission
(KFTC)

Mandatory

Pre-closing/
Post-closing**

Taiwan

Taiwan Fair Trade Commission
(TFTC)

Mandatory

Pre-closing

Thailand

Office of the Trade Competition
Commission (OTCC)

Mandatory

Pre-closing/
Post-closing**

Vietnam

Vietnam Competition Authority
(VCA)

Mandatory

Pre-closing

* The SAMR was established in March 2018 to consolidate responsibilty for all of
China’s antitrust
enforcement into a single regulator. Previously, the Anti-Monopoly Bureau of the
Ministry of Commerce
(MOFCOM) had responsibility for merger control enforcement.		
** Offshore transactions trigger post-closing obligations in South Korea, unless (I)
one of the parties to the
transaction belongs to a business group with consolidated worldwide gross
asset value or sales revenues
equal to or exceeding 2 trillion Korean won, or (ii) the transaction does not involve
a share acquisition
transacted on an open stock exchange market.		

3.1. Pra-Merger Notifikasi
Seperti dijelaskan sebelumnya, sebagian besar yurisdiksi
memberlakukan pengendalian M&A dengan mempersyaratkan wajib
notifikasi sebelum merger dilaksanakan untuk transaksi yang memenuhi
ambang tertentu.
Hal ini biasanya melibatkan kewajiban pada pihak yang melakukan
M&A untuk melakukan notifikasi atas transaksi tersebut. Pelanggaran
terhadap kewajiban hukum ini, seperti kelalaian untuk memberi tahu
merupakan pelanggaran hukum oleh pihak yang bergabung.
Pertukaran informasi dan koordinasi antara pihak yang bergabung
dalam periode pra-notifikasi juga dapat dikenai sanksi berdasarkan aturan
terhadap perilaku horizontal anti-persaingan. Pada saat yang sama, pihak
yang bergabung seringkali perlu bertukar informasi sebelum transaksi
diselesaikan. Ini untuk mengamankan posisi pembeli sehubungan dengan
investasinya di target hingga transaksi ditutup, dan untuk memulai
perencanaan integrasi. Pengalaman menunjukkan bahwa otoritas
persaingan mengenali kebutuhan bisnis dan tidak akan menghalangi
pelaksanaan pengaruh atau pertukaran informasi dan koordinasi yang
mungkin melebihi apa yang biasanya dianggap diperbolehkan di antara
pesaing, dengan ketentuan bahwa pengamanan yang memadai diterapkan
dan pemberitahuan serta kewajiban-kewajiban administrasi dipatuhi.
Pengajuan merger multi yurisdiksi mungkin menghadapi tantangan
khusus dalam mengharmonisasi berbagai aturan dan persyaratan yang
berlaku untuk izin pra-merger notifikasi di yurisdiksi yang berbeda. Namun,
tantangan ini tampaknya masih bisa dikelola.
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Sebagian besar yurisdiksi OECD memerlukan pemberitahuan awal
tentang merger yang memenuhi ambang tertentu (‘pemberitahuan prapenggabungan wajib’ atau ‘kendali penggabungan ex-ante’). Kewajiban
ini biasanya digabungkan dengan kewajiban berhenti - yaitu kewajiban
untuk tidak melaksanakan merger sampai diselesaikan (‘kewajiban
berhenti’). Alasan di balik pemberitahuan wajib sebelum merger adalah
untuk memastikan bahwa pihak yang bergabung tetap menjadi pelaku
independen di pasar sampai lembaga memiliki kesempatan yang cukup
untuk meninjau merger. Ini memastikan bahwa merger tidak berdampak
negatif pada struktur pasar untuk sementara. Jika suatu transaksi
menimbulkan kekhawatiran persaingan, itu dapat dikenakan pemulihan
atau dilarang ex ante. Hal ini tidak hanya mencegah terjadinya efek
antikompetitif, tetapi juga menghindari potensi sulitnya penguraian
aset dan hubungan bisnis, atau wawasan yang tidak dapat diubah ke
dalam informasi pesaing yang sensitif. Catatan ini akan melihat sistem
pemberitahuan wajib sebelum penggabungan dan penghentian kewajiban,
dan khususnya bagaimana penerapannya di seluruh yurisdiksi OECD. Ini
juga akan berusaha untuk mengumpulkan beberapa wawasan tentang
keseimbangan yang tepat antara kepentingan otoritas persaingan usaha
mengawasi merger dan pihak yang bergabung sementara izin merger
sedang menunggu.
Ada di lebih dari 90 yurisdiksi (Sokol dan Blumenthal, 2012, hal. 319
[1]). Sebagian besar rezim mengadopsi kontrol merger ex ante, biasanya
digabungkan dengan kewajiban berhenti, yaitu pihak yang bergabung
perlu mendapatkan izin atau persetujuan peraturan sebelum mereka
dapat menutup kesepakatan dan mengintegrasikan bisnis mereka (OECD,
2015 [2]).
Alasan untuk Mengadopsi pengendalian merger ex ante adalah untuk
mencegah masalah persaingan sebelum timbul, karena ini mungkin lebih
efektif daripada memperbaikinya setelah merger diberlakukan. Hal ini tidak
hanya mencegah terjadinya efek antikompetitif, tetapi juga menghindari
potensi sulitnya penguraian aset dan hubungan bisnis, atau wawasan
yang tidak dapat diubah ke dalam informasi pesaing yang sensitif.
3.2. Notifikasi Secara Sukarela
Pengajuan Sukarela Pemberitahuan penggabungan ke Komisi
Persaingan dan Konsumen Australia, Komisi Perdagangan Selandia
Baru, dan Komisi Persaingan Usaha Singapura dibuat atas dasar
sukarela. Akibatnya, yurisdiksi ini tidak memiliki aturan operasi otomatis
untuk menutup transaksi sebelum persetujuan. Namun demikian, jika
transaksi yang dipermasalahkan berpotensi menimbulkan pertanyaan
serius mengenai kesesuaiannya dengan undang-undang persaingan di
setiap yurisdiksi, regulator ini memiliki kewenangan untuk turun tangan
dan mencari: keputusan yang mencegah implementasi; pesanan yang
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membutuhkan divestasi saham dan aset yang sudah diakuisisi; dan denda
karena mempengaruhi merger yang mengurangi persaingan.
Akibatnya, keputusan apakah akan mengajukan atau tidak memerlukan
pertimbangan yang sungguh-sungguh atau tidak boleh dianggap enteng,
dan upaya untuk mempersingkat waktu penutupan transaksi dengan
memutuskan untuk tidak mengajukan dapat saja menjadi bumerang jika
regulator membuka penyelidikan dan kemudian mengambil tindakan
terhadap para pihak. Misalnya, pada 26 Maret 2018, Grab mengumumkan
akan mengakuisisi kendali bisnis Uber di Asia Tenggara dengan imbalan
27,5 persen saham minoritas di perusahaan gabungan tersebut. Meskipun
Grab tampaknya tidak mengantisipasi pengajuan merger yang diperlukan
sebelum penutupan, pengawasan ketat oleh otoritas antitrust di Singapura,
Vietnam, Filipina, Indonesia dan Malaysia telah meningkatkan komplikasi
yang signifikan terkait dengan penyelesaian kesepakatan. Meskipun
merupakan yurisdiksi dengan hanya rezim notifikasi secara sukarela,
Singapura memberlakukan denda total S $ 13 juta dan mengusulkan ganti
rugi. Departemen Persaingan dan Perlindungan Konsumen Kementerian
Perindustrian dan Perdagangan Vietnam telah menemukan indikasi
pelanggaran undang-undang persaingan dalam akuisisi yang sama, yang
menyatakan bahwa para pihak melanggar ketentuan sehubungan dengan
pemberitahuan konsentrasi ekonomi (pasal 20) dan konsentrasi ekonomi
yang dilarang (pasal 18). Komisi Persaingan Usaha Filipina menjatuhkan
denda 16 juta peso kepada Grab dan Uber karena melanggar tindakan
sementara yang diberlakukan kepada para pihak oleh pihak berwenang
setelah peninjauan merger dimulai, dan karena menyebabkan kesulitan
yang tidak semestinya pada proses peninjauan pihak berwenang. Di
Filipina juga, Grab diperintahkan untuk mengatasi masalah terkait kualitas
layanan dan harga.
3.3 Post- Merger Notifikasi
Sedangkan, untuk post-notifikasi masalahnya bisa terjadi merger telah
dilakukan, tetapi karena pelaksanaan merger tersebut menurut penilaian
otoritas persaingan dikhawatirkan akan menfasilitasi praktik monopoli
atau menimbulkan persaingan tidak sehat, maka bisa saja dibatalkan.
Kalau hal ini terjadi, maka dapat diibaratkan orang udah nikah lalu dipaksa
cerai. Kalau terjadi sesuatu, tapi itu risiko kenapa ketika mengajukan surat
untuk menikah seacara tidak jujur. Pembatalan oleh Otoritas Persaingan
dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Rejim Notifikasi yang berlaku
saat ini di Indonesia adalah Post-Notifikasi atas transaksi M&A yang
memenuhi treshold tertentu (nilai asset melebihi Rp 2.500.000.000.000,
- dan/atau nilai pernjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000, - dan nilai
asset melebihi Rp 20.000.000.000.000, - bagi pelaku usaha di bidang
perbankan). Pada rejim Post-Notifikasi apabila segala persyaratan M&A
telah dipenuhi dari aspek hukum, tetapi mengancam persaingan sehat
menurut penilaian KPPU, maka KPPU akan merekomendasikan rencana
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M&A untuk tidak diteruskan, karena apabila dilakukan akan merugikan
pelaku usaha pesaing dan pada akhirnya merugikan konsumen. Kalau hal
ini terjadi, maka akan merugikan perusahaan yang sudah mengeluarkan
dan melibatkan sumber daya yang tentu saja secara relatif cukup besar
dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Penulis berpendapat Rejim post-notifikasi yang pada waktu dibuat
undang-undang No. 5 Tahun 1999 di mana keadaan ekonomi Indonesia
masih belum pulih dari krisis adalah karena situasi perekonomian
Indonesia dalam keadaan tidak normal dan darurat. Oleh karena itu peran
dari Otoritas Persaingan terhadap peristiwa M&A belum diutamakan,
terlebih pada waktu itu masih ada Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN) atau The Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) yang juga
mengurusi program-program divestasi terhadap perusahaan-perusahaan
yang terlibat berhutang pada perbankan Indonesia yang menjadi ‘pasien’
IBRA. Setelah 20 tahun berlalu di mana keadaan ekonomi Indonesia
sudah normal, maka tentu menjadi mendesak untuk mengubah rejim
post-notifikasi atas M&A menjadi pra-notifikasi. Dalam perspektif KPPU
amandemen terhadap pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 yang memberlakukan
sistem post-notifikasi menjadi sistem pra-notifikasi merupakan salah satu
pasal yang didesakkan untuk dilakukan DPR .
IV. Tinjauan Merger dari Perspektif Hukum Persaingan
Persaingan usaha yang sehat telah menjadi acuan bagi para pelaku
usaha semenjak hadirnyaUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
larangan Paraktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak sehat (UndangUndang Persaingan Usaha). Dibandingkan dengan kebanyakan undangundang di Indonesia, Undang-Undang Persaingan Usaha adalah satu dari
sedikit Undang-Undang Yang berlakui efektif secara langsung karena tidak
memerlukan banyak peraturan pemerintah. Dalam batang tubuhnya hanya
terdapat dua pasal yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah, yaitu Pasal 28 dan 29 mengenai penggabungan,
peleburan, pengambil alihan saham. Pasal 28 UU No. 5 tahun 1999
menyatakan: (1) pelaku usaha dilarang melakukan pengabungan atau
peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (2) pelaku usaha
dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila
tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat; (3) ketentuan lebih lanjut mengenai
penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan
saham perusahaan sebagaimana dimaksud ayat dalam (2) pasal ini, diatur
dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 29 UU No. 5 tahun 1999 menyatakan:
(1) penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan
saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset
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dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan
kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut; (2) ketentuan
tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah
Di dalam peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3
Tahun 2019 pasal 1 (5) berbunyi sebagai berikut Konsultasi Tertulis adalah
pemberitahuan melalui formular yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha
kepada Komisi atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan
saham dan/atau aset perusahaan berlaku efektif secara yuridis. Dalam
Peraturan Komisi di atas pada pasal 1 (2) mendefinisikan: Penggabungan
adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau
lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah
ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang
menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha uang
menggabungkan diri berakhir karena hukum. Sedangkan dalam pasal 1
ayat (3) untuk Peleburan didefinisikan sebagai berikut: Peleburan adalah
perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua badan usaha atau lebih untuk
meleburkan diri dengan cara mendirikan satu badan usaha baru yang
karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari badan usaha yang
meleburkan diri dan status badan usaha yang meleburkan diri berakhir
karena hukum. Kemudian untuk Pengambilalihan Saham pada pasal 1 (4)
didefinisikan sebagai berikut: Pengambilalihan adalah perbuatan hukum
yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan
usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan dan/
atau aset perusahaan tersebut.
Mengenai Konsultasi diatur dalam Peraturan KPPU No. 3 Tahun
2019 pasal 20 yang terdiri dari 3 ayat: ((1). Pelaku Usaha dapat
melakukan Konsultasi Tertulis kepada Komisi sebelum melaksanakan
Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset
Perusahaan. (2) Permohonan Konsultasi Tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib melampirkan rencana Penggabungan, Peleburan, atau
Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan. (3) Hasil Konsultasi
Tertulis dapat digunakan dalam proses Penilaian pada saat Notifikasi
sepanjang tidak ada perubahan data maksimum 2 (dua) tahun.
Di dalam Peraturan memuat Ketentuan Umum dalam Pasal 1,
kemudian berkaitan dengan Transaksi yang mesti diberitahukan: Batasan
Nilai Aset dan Penjualan (pasal 2), Pasal memuat Notifikasi wajib yang
perlu disampaikan kepada Komisi seperti Pelaku Usaha yang menerima
Penggabungan, yang melakukan Pengambilalihan dan yang menerima
atau mengambilalih Aset. Pasal 4 tentang Perhitungan Aset atau
Penjualan, Pasal 5 tentang Perpindahan Aset, Pasal 6 tentang Transaksi
yang Terafiliasi. Pasal 7, pasal 8, Pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal
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12 terkait dengan Tanggal Notifikasi, Dokumen Pendukung, Penerimaan
Notifikasi, dan Proses Klarifikasi dan Penelitian Dokumen Pendukung.
Kemudian Aspek Penilaian diatur dalam pasal 13, pasal 14, lalu Tata Cara
Penilaian diatur dalam pasal 15, pasal 16, pasal 17. Sedangkan pada pasal
18 Peraturan Komisi tersebut mengatur tentang Hasil Penilaian sebagai
berikut (1) Hasil dari Penilaian yang dilakukan oleh Komisi dinyatakan dalam
bentuk Penetapan Notifikasi. (2) Penetapan Notifikasi memuat pendapat
atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilaihan Saham dan/atau
Aset Perusahaan, berupa: (a) tidak adanya dugaan praktik monopoli atau
persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan Penggabungan, Peleburan,
atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan; atau (b) adanya
dugaan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat yang diakibatkan
Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset
Perusahaan.
Sedangkan pasal-pasal lainnya terkait dengan Pengawasan KPPU
atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau
Aset Perusahaan (pasal 21), Notifikasi yang tidak dilakukan dalam Jangka
Waktu Ditetapkan (pasal 22), Pengaturan mengenai penggabungan,
peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan yang
terjadi di luar wilayah Indonesia (pasal 23).
Hasil Penilaian Konsultasi bukan merupakan persetujuan atau
penolakan terhadap rencana Penggabungan Badan Usaha, Peleburan
Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang akan
dilakukan oleh Pelaku Usaha, dan tidak menghapuskan kewenangan
Komisi untuk melakukan penilaian setelah Penggabungan Badan Usaha,
Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain
yang bersangkutan berlaku efektif secara yuridis; (2) Hasil Penilaian
Konsultasi berupa Pendapat Tertulis ada atau tidak adanya dugaan
terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Dari peraturan komisi di atas terlihat bahwa KPPU sesungguhnya
berkeinginan memberlakukan rejim pra-notifikasi, tetapi karena UU
No. 5 Tahun 1999 mengharuskan sistem post-notification, jadilah
konsultasi yang dilakukan pada waktu masih dalam rencana tersebut
tidak bersifat mengikat dan setelah penggabungan, peleburan usaha,
atau pengambilalihan saham pelaku usaha kembali diminta melakukan
notifikasi, sehingga menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakpastian
hukum.
V

Mengapa Pra-Notifikasi

Pemeriksaan proses penggabungan usaha (merger) oleh Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui post-notifikasi atas proses
merger dinilai tidak tepat setidak-tidaknya atas dua alasan, yaitu tak lazim
dan sulit mencegah monopoli di pasar. Konsep post-notifikasi, berpotensi
menimbulkan praktik monopoli selama proses pemeriksaan KPPU.
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Konsep pra notofikasi lebih memberikan jaminan kepastian hukum
bagi pelaku usaha. Kendatipun sistem pra-notifikasi belum diterima
sebagai ketentuan hukum yang harus dipatuhi, sesungguhnya KPPU
sudah melakukan perintisan di mana pelaku usaha telah dihimbau untuk
melakukan konsultasi kelayakan merger pada KPPU sebelum proses
merger berjalan. Hal ini sesuai Pasal 10 PP No.57 Tahun 2010 tentang
Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham
Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat: Pasal 10 (1) Pelaku Usaha yang akan
melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau
Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/
atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dapat melakukan konsultasi secara
lisan atau tertulis kepada Komisi. Meski tidak dapat membatalkan proses
merger hasil konsultasi ini bisa dikatakan sebagai pemenuhan kelayakan
perusahaan untuk merger. Sebab, KPPU sudah melakukan analisis
terhadap konsentrasi pada pasar bersangkutan, potensi perilaku anti
persaingan, efisiensi, hingga kepailitan perusahaan sebelum dan sesudah
merger.
Selain itu, adalah janggal pembatalan merger setelah perusahaan
menggabungkan diri. Apalagi, sudah ada persetujuan Menteri Hukum dan
HAM atas merger tersebut. Karena itu, amandemen undang-undang dan
peraturan pemerintah yang mengatur pemeriksaan merger mendesak
dilakukan. Undang-Undang harus memasukkan aturan yang mewajibkan
perusahaan melaporkan rencana merger dan memperbolehkan KPPU
melakukan pemeriksaan sebelum merger dilakukan. Melalui pra notifikasi,
KPPU bisa lebih leluasa memberikan saran yang lebih tepat kepada pelaku
usaha sebelum transaksi dimulai.
VI. Penutup
Pandemi Covid -19 diperkirakan mulai awal tahun 2021 akan lebih
terkendali seiring vaksin Covid-19 mulai diproduksi secara komersial
dan secara massif vaksinisasi dilaksanakan di seluruh penjuru dunia.
Hampir dapat dipastikan tindakan korporasi membeli melalui M&A
akan mengalami kenaikan karena banyak nya perusahaan yang kena
dampak Covid -19. Alasan untuk terus bertahan sebelum menyerah total
menyebabkan pelaku usaha mencari mitra untuk melakukan akuisi atau
merger. Tindakan korporasi tersebut sepanjang memenuhi ketentuan
ambang batas dan ketentuan lainnya harus dinotifikasikan ke Otoritas
Persaingan.
Tersedianya digitalisasi dan system informasi serta SDM yang
trampil, KPPU mesti siap apabila harus melayani pelaku usaha melakukan
pra-merger notifikasi mengingat sesungguhnya dengan melayani pelaku
usaha melalui konsultasi sebelum post-merger notifikasi dilaksankan,
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KPPU telah mempunyai pengalaman melayani pra- merger notifikasi.
Sistem Post-Notifikasi yang dianut UU No. 5 Tahun 1999 terhadap
peristiwa M&A dipilih menurut pendapat penulis dikarenakan keadaan
perekonomian Indonesia pada waktu itu dalam keadaan krisis, situasi
tidak normal dan ada lembaga lain yang menangani program divestasi
yakni BPPN. Jadi dapat disimpulkan dalam kondisi darurat. Kini, situasi
perekonomian Indonesia dalam keadaan normal, sehingga sistem PostNotifikasi sudah layak untuk ditinggalkan agar pelaku usaha merasakan
tindakan M&A yang dilakukan mendapat kepastian hukum boleh
dijalankan atau tidak di Indonesia dengan melakukan Notifikasi kepada
KPPU sebagai otoritas persaingan di Indonesia.
Sistem Post-Notifikasi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi
pelaku usaha, dan dapat menjadi faktor yang menghambat bagi
masuknya FDI di Indonesia. Kemudian sistem Post-Notifikasi apabila
tetap diberlakukan sesungguhnya membuka peluang untuk terjadinya
praktik monopoli dan penyalagunaan posisi dominan oleh pelaku usaha
dalam masa sebelum diterimanya rekomendasi dari KPP, karena secara
hukum sudah mendapat persetujuan dari Institusi pemberi ijin, seperti
Kementerian Hukum dan HAM. Artinya Pelaku Usaha sudah dapat
mengefektifkan strategi bisnisnya ketika perijinan telah diperoleh tanpa
harus menunggu dikeluarkannya rekomendasi dari KPPU.
Dengan mengubah sistem pengawasan M&A, maka KPPU haruslah
dapat melaksanakan kegiatan pra-notifikasi dengan cepat dan tepat,
sehingga para pelaku usaha tidak terlalu terbebani sebagai konsekwensi
wajib melaporkan kepada KPPU tentang rencana merger akuisisi mereka
guna mendapatkan penilaian KPPU apakah M&A dapat menimbulkan
praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Kalau pra–notifikasi
disetujui DPR dan Pemerintah, maka sumberdaya manusianya (SDM)
harus betuil-betul dipersiapkan terlebih dahulu, harus lebih cepat.
Ibaratnya, namanya orang mau nikah terus KUA-nya belum siap-siap,
kasian para pihak tidak jadi nikah. Selain itu apabila amandemen Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 telah disahkan, maka KPPU perlu melakukan
sinkronisasi proses penilaian merger akuisisi dengan peraturan-peraturan
yang telah ada sebelumnya dan lembaga-lembaga sektoral yang juga
mengatur mengenai merger akuisisi seperti Otoritas Jasa Keuangan,
Kementrian Hukum dan HAM dan lain-lain.
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6.2
Motif Merger dan Akuisisi
Perusahaan di Indonesia
Dr. Jur. Udin Silalahi, S.H., L.L.M1

I.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang mempunyai penduduk terbesar di
ASEAN dan menjadi negara keempat yang berpenduduk terbesar di dunia
setelah China, India dan Amerika Serikat. Indonesia mempunyai penduduk
kira-kira 267 juta jiwa. Di era globalisasi ekonomi Indonesia menjadi
salah satu pasar terbesar di dunia dan perdagangan antar negara hampir
tidak ada hambatan masuk lagi (borderless) terlebih di level ASEAN telah
dibentuk ASEAN Economic Community (AEC), kebebasan arus barang dan
jasa termasuk orang di tingkat ASEAN sudah bebas. Pelaku usaha bebas
juga memasarkan barang atau jasanya di pasar regional ASEAN. Artinya
persaingan usaha di antara pelaku usaha semakin ketat. Pelaku usaha
akan melakukan strategi-strategi bagaimana agar produknya bisa dikenal
dan dibeli oleh konsumen.
Pelaku usaha mempunyai berbagai cara untuk dapat memasarkan
barang atau jasanya di tingkat regional, termasuk di Indonesia. Salah satu
yang dilakukan oleh pelaku usaha multinasional atau pelaku usaha dalam
negeri saat ini adalah melalui merger dan akuisisi (M&A) dibandingkan
dengan melakukan investasi langsung. Artinya perusahaan lebih memilih
melakukan M&A daripada memulai suatu usaha dari nol.2 Melalui M&A
pelaku usaha lebih mudah masuk ke suatu negara tertentu untuk dapat
memasarkan produknya atau untuk dapat memasuki pasar domestik
suatu negara. Indonesia termasuk negara potensial di mana pergerakan
nilai merger dan akuisisinya mengalami kenaikan 16.7% dari tahun
sebelumnya, di mana pada saat yang sama merger dan akuisisi se-Asia
Pasiﬁk dan sedunia mengalami penurunan.3
Pelaku usaha tentu mempunyai strategi untuk mengembangkan
usahanya, baik untuk pasar domestiknya maupun untuk masuk ke pasar
regional seperti ASEAN atau pasar internasional. Ada yang menggunakan
1

Associate Professor Fakultas Hukum UPH, Karawaci

2

Josua Tarigan dkk., Merger dan Akuisisi: dari Perspektif Strategis dan Kondisi Indonesia
(Pendekatan Konsep dan Studi Kasus), (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), hlm. 1

3

Ibid.
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investasi langsung dan ada yang melakukan M&A. Di era globalisasi
seperti saat ini para pelaku usaha lebih banyak memilih melakukan merger
atau akuisisi. Oleh karena itu pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang
melakukan merger atau akuisisi di berbagai negara seperti Uni Eropa
dan Amerika Serikat dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat.
Demikian juga di Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.
57/2010 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan saham
Perusahaan tertentu jumlah notifikasi merger dan akuisisi semakin
bertambah dari tahun ke tahun.
Sepanjang tahun 2010—2019 Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) telah menerima 633 laporan pemberitahuan merger dan akuisisi
dari para pelaku usaha. Ini menunjukkan bahwa pelaku usaha semakin
menyadari perlunya melaporkan perusahaan hasil merger ataupun hasil
akuisisinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No.
5/1999 yang menetapkan bahwa penggabungan atau peleburan atau
pengambilalihan saham perusahaan yang berakibat nilai aset dan atau
nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam PP
No. 57/2010 wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan,
atau pengambilalihan saham tersebut.4
Yang menjadi fokus penelitian dalam tulisan ini adalah akan dianalisis
dan dielaborasi apa motif atau tujuan pelaku usaha melakukan merger
dan akuisisi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian
hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual
serta menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Adapun tulisan ini terdiri
dari 6 (enam) bagian, bagian pertama adalah pendahuluan, bagian ke dua
pengertian dan jenis merger dan akuisisi, bagian ketiga perkembangan
merger di Indonesia, bagian keempat motivasi merger dan akuisisi, bagian
kelima pengawasan merger dan akuisisi, dan bagian keenam adalah
penutup merupakan kesimpulan tulisan ini.
II.

Pengertian Merger dan Akuisisi

Merger dan akuisisi adalah aksi korporasi yang dilakukan oleh pelaku
usaha dalam mengembangkan suatu perusahaan. Dunia bisnis sekarang
berjalan menuju era Merger dan Akuisisi (M&A). Pengertian merger
didefinisikan suatu kombinasi dua perusahaan yang mana hanya ada satu
perusahaan yang eksis dan perusahaan yang lain masuk atau bergabung
ke perusahaan yang eksis tersebut. Berbeda dengan konsolidasi, adalah
suatu peleburan dua perusahaan atau lebih Bersama-sama membentuk
suatu perusahaan baru.5
4

M. Udin Silalahi, Pengawasan Merger Menurut PP No. 57/2010, Vol. X No. 2 November 2010,
hlm. 218

5

Patrick A. Gaughan, Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings, (New York: John Wiley
& Sons, Inc., 2002), hlm. 7
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Di Indonesia merger dan akuisisi diatur di beberapa peraturan
perundang-undangan yaitu di dalam UU No. 40/2007 tentang Perseroan
Terbatas (UU PT), PP No. 27/1998 tentang Penggabungan, Peleburan
dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, UU No. 5/1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan PP
No. 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan
Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Praktik
Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Merger dan Akuisisi
disektor perbankan diatur di dalam PP No. 28/1999 tentang Merger,
Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.
2.1. Merger
Terminologi merger menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia disebut dengan penggabungan dan
peleburan. Penggabungan didefinisikan adalah perbuatan hukum yang
dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan
diri dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan
aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih
karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan
dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri
berakhir karena hukum.6 Dapat disimpulkan bahwa penggabungan
adalah perbuatan hukum yang dilakukan satu badan usaha atau lebih
untuk menggabungkan diri ke dalam badan usaha lain yang telah ada
dan badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
Jadi akibat hukum penggabungan badan usaha tersebut adalah
sebagai berikut:
a. Aktiva dan Pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih
karena hukum keperseroan yang menerima penggabungan;
b. Pemegang saham yang menggabungan diri karena hukum
akan menjadi pemegang saham perseroan yang menerima
penggabungan;
c. Persoran yang menggabungkan diri berakhir karena hukum tanpa
memerlukan adanya pembubaran dan/atau likuidasi, terhitung
sejak tanggal efektif penggabungan mulai berlaku.
Jadi, bentuk Penggabungan dapat diilustrasikan dengan contoh
sebagai berikut: Badan Usaha X menggabungkan diri kepada Badan
Usaha Y. Dengan terjadinya Penggabungan diri tersebut, maka:
1.
2.

Badan Usaha X berakhir karena hukum;
Seluruh aktiva dan pasiva Badan Usaha X beralih kepada Badan
Usaha Y; dan

6

Pasal 1 angka 9 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 1 angka 1 PP No.
57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham
Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak
Sehat.
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3.

Seluruh pemegang saham Badan Usaha X beralih menjadi
pemegang saham Badan Usaha Y.

Jadi penggabungan badan usaha sebagaimana disebutkan
dalam PP No. 57/2010 dapat diilustrasikan sebaga berikut:

Gambar 1 - Penggabungan Badan Usaha
Sumber: KPPU, 2020

Contoh perusahaan yang melakukan merger adalah merger antara
XL dengan AXIS pada tahun 2014. AXIS bergabung ke dalam XL dan
AXIS bubar badan hukumnya dan XL tetap eksis badan hukumnya.7
Jadi sesuai Pasal 1 angka 9 UU No. 40/2007 dan Pasal 1 angka 1 PP
No. 57/2010 AXIS bergabung ke dalam XL, dan badan hukum AXIS
bubar dan masuk ke dalam XL, badan hukum XL tetap eksis.
2.2. Peleburan
Kemudian peleburan didefinisikan perbuatan hukum yang
dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri
dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum
memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri
dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir
karena hukum.8 Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa
peleburan kedua perusahaan melebur menjadi satu dan bubar demi
hukum kemudian setelah hal ini terjadi, maka sebagai gantinya akan
didirikan perusahaan baru, serta aktiva dan pasiva kedua perusahaan
yang melebur tersebut menjadi satu ke badan usaha yang baru.
Bentuk Peleburan Badan Usaha dapat diilustrasikan dengan
contoh sebagai berikut: Badan Usaha X dan Badan Usaha Y melebur
menjadi Badan Usaha Z. Dengan terjadinya peleburan tersebut, maka:
a.
b.
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c.

pemegang Saham Badan Usaha X dan Badan Usaha Y beralih
menjadi pemegang Saham Badan Usaha Z.

Adapun ilustrasi peleburan sebagaimana dimaksud dalam PP
No. 57/2010 adalah sebagai berikut:

Gambar 2 - Peleburan Badan Usaha
Sumber: KPPU, 2020

Contoh peleburan adalah disektor perbankan, peleburan antara
Bank CIMB dengan Bank Niaga pada tahun 2008 menjadi CIMB
Niaga.9 Jadi berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 40/2007 dan Pasal
1 angka 2 PP No. 57/2010 bahwa badan hukum Bank CIMB dan Bank
Niaga bubar dan membentuk badan hukum baru yaitu CIMB Niaga.
2.3. Akuisisi (Pengambilalihan)
Secara singkat akusisi adalah mengambilalih sebagian
atau seluruh saham suatu perusahaan dengan tanpa melakukan
pencabutan atas izin dan likuidasi perusahaan yang diambilalih.
Akuisisi dalam termonologi peraturan perundang-undangan Indonesia
disebut pengambilalihan saham perusahan. Pengambilalihan
adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk
mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya
pengendalian atas badan usaha tersebut.10 Di dalam praktik terdapat
beberapa cara pengambilalihan saham, yaitu pengambilalihan
secara langsung dari pemegang saham dari pemegang saham,
pengambilalihan saham melalui pasar modal dan melalui penambahan
modal.11
9

Josua Tarigan dkk., Op. Cit., hlm. 8

10
11

Pasal 1 angka 11 UU No. 40/2007 dan Pasal 1 angka 3 PP No. 57/2010

Perkom No. 3 /2019.
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2. 3.1 Pengambilalian saham secara langsung dari pemegang
saham
Pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang
saham dapat diilustrasikan sebagai berikut:
Badan Usaha X mengambil alih saham Badan Usaha B dari
Badan Usaha Y. Dengan terjadinya Pengambilalihan Saham
tersebut, maka secara hukum:
1. Badan Usaha X menjadi pengendali dari Badan Usaha B; dan
2. tidak ada pengalihan aktiva dan pasiva baik dari Badan
Usaha X kepada Badan Usaha B, maupun sebaliknya.
Adapun ilustrasi Pengambilalihan Saham secara langsung
terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3 - Pengambilalihan Saham Secara Langsung dari Pemegang Saham
Sumber: KPPU, 2020

Salah satu contoh pengambilalihan saham secara langsung
oleh Philip Morris mengambilalih saham PT Sampoerna Tbk.12
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 UU No.
40/2007 dan Pasal 1 angka 3 PP No. 57/2010 bahwa Philip Morris
Internasional menjadi pemegang saham di PT Sampoerna Tbk.
2.3.2. Pengambilalihan saham melalui pasar modal
Pengambilalihan Saham melalui Pasar Modal
dapat
diilustrasikan sebagai berikut:
Badan Usaha X membeli sebagian besar saham Badan
Usaha Y dari pemegang sahamnya melalui pasar modal. Dengan
12

Josua Tarigan dkk., Op. Cit., hlm. 9
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terjadinya Pengambilalihan saham melalui pasar modal tersebut,
maka secara hukum:
1. Badan Usaha Y menjadi anak perusahaan dari Badan Usaha
X;
2. Terjadi perubahan pengendalian dari pemegang Saham
Badan Usaha Y kepada Badan Usaha X;
3. Badan hukum Badan Usaha X dan Badan Usaha Y tetap ada;
dan
4. Tidak ada peralihan aktiva dan pasiva dari Badan Usaha X
kepada Badan Usaha Y, maupun sebaliknya.
Adapun ilustrasi Pengambilalihan saham melalui pasar
modal terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4 - Pengambilalihan Saham melalui Pasar Modal
Sumber: KPPU, 2020

2.3.3 Pengambilalihan Aset
Selain pengambilalihan saham tersebut di atas, terdapat
juga pengambilalihan asset suatu badan usaha oleh badan usaha
lain, sehingga terjadi perubahan pengendalian atau kepemilikan
terhadap aset tersebut. Pengambilalihan asset sebagaimana
diatur di dalam Pasal 5 Perkom No. 3/2019 menentukan bahwa
perpindahan aset dipersamakan dengan pengambilalihan saham
badan usaha.13 Wujud Aset yang diambil alih dapat berupa:
1.

13

Aset berwujud (tangible asset)
Aset berwujud mencakup semua aset yang tampak dan
dapat dihitung, baik benda bergerak maupun tidak bergerak.
Benda bergerak misalnya alat berat atau kendaraan,
sedangkan benda tidak bergerak misalnya gedung, pabrik,
tanah, dan perkebunan.

Pasal 5 Perkom No. 3/2019
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2.

Aset tidak berwujud (intangible asset)
Aset tidak berwujud atau dikenal juga sebagai aktiva
tidak berwujud merujuk pada aset dari Pelaku Usaha yang
tidak memiliki bentuk fisik, misalnya merek, hak cipta, paten,
lisensi, data penjualan, data konsumen, data digital, dan big
data.

Bentuk Perpindahan Aset dapat diilustrasikan sebagai
berikut: Badan Usaha X membeli aset Badan Usaha Y. Dengan
terjadinya pembelian aset, maka telah terjadi Perpindahan
Aset sehingga telah terjadi perubahan pengendalian terhadap
aset Badan Usaha Y yang dibeli tersebut, namun pembelian
aset tersebut tidak menjadikan Badan Usaha Y sebagai anak
perusahaan Badan Usaha X.
Adapun ilustrasi Perpindahan Aset terlihat pada gambar di
bawah ini:

Gambar 5 - Perpindahan Aset
Sumber: KPPU, 2020

Tentu saja peralihan asset dilakukan oleh Direksi
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (1) UU No. 40/2007
yang menetapkan bahwa Direksi wajib meminta persetujuan
RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih
Peseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang saling
berkaitan satau sama lain maupun tidak.14
2.4. Jenis Merger
Berdasarkan jenis kegiatan usaha, terdapat 3 jenis merger
yaitu merger horisontal, merger vertikal dan merger diagonal atau
konglomerasi.15 Josua Tarigan mengatakan berdasarkan bentuknya
14

Pasal 102 ayat (1)a UU No. 40/2007

15

Patrick A. Gaughan, Op. Cit. hlm. 7; Andi Fahmi Nasution, dkk., Hukum Persaingan Usaha,
Buku Teks Edisi Kedua, Jakarta: KPPU, 2017, hlm. 268

395

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

merger dan akuisisi ada 2 jenis, yaitu merger yang related dan
unrelated. Merger yang related adalah merger dan akuisisi secara
horisontal dan secara vertikal yang mana penggabungan badan
usaha masih mempunyai kaitan kegiatan usaha yang dilakukan oleh
masing-masing badan usaha yang akan bergabung. Sedangkan yang
dimaksud dengan merger unrelated adalah akuisisi saham badan
usaha yang lain yang tidak mempunyai kaitan kegiatan usaha dengan
badan usaha yang pengambilalih, yaitu yang disebut dengan akuisisi
konglomerat.16
2.4.1 Merger Horisontal
Merger horisontal adalah penggabungan antara satu badan
usaha dan badan usaha lain yang melakukan kegiatan usaha yang
sama. Dua perusahaan yang sebelumnya saling bersaing dan
bergabung menjadi satu badan usaha. Misalnya Badan Usaha A
bergerak (memproduksi) mie instan dan Badan Usaha B
2.4.2. Merger Vertikal
Merger vertikal adalah penggabungan antara satu badan
usaha dan badan usaha yang lain yang mempunyai keterkaitan
kegiatan usaha dalam proses produksi suatu barang hingga
barang tersebut ada ditangan retailer yang siap dibeli oleh
konsumen akhir. Jadi, hubungan vertikal ini mengacu pada proses
merger akusisi pada 2 perusahaan hulu dan hilir di mana terjadi
penggabungan antara produsen/ supplier dengan distributor atau
distributor dengan retailer/penjual.17
Contoh merger vertikal adalah merger antara perusahaan
asembling mobil dan perusahaan suku cadang mobil, atau
merger antara perusahaan distributor mobil dan perusahaan
agen penjualan mobil. Merger vertikal dilakukan untuk menjamin
pengadaan yang berkesinambungan atas bahan baku yang
dibutuhkan bagi kegiatan produksi, atau menjamin jalur
pemasaran atas barang dan jasa, dan juga untuk menekan biaya
produksi dan pemasaran.
2.4.3. Merger Diagonal
Merger Diagonal atau disebut juga merger konglomerat
adalah merger yang dilakukan oleh perusahaan yang satu dengan
perusahaan yang lain yang tidak mempunyai hubungan kegiatan
usaha sama sekali, baik secara horisontal maupun secara
vertikal yang disebut juga merger unrelated. Aksi korporasi yang
dilakukan oleh pelaku usaha konglomerat mengambilalih saham
16

Josua Tarigan dkk., Op. Cit., hlm. 9

17

Ibid., hlm. 9
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perusahaan lain yang tidak ada kaitan usaha dengan business
core badan usaha pengambilalih.
Di dalam kategori merger unrelated atau konglomerat terjadi
hubungan konglomerasi (conglomerate) di mana 1 (satu) induk
perusahaan mempunyai banyak perusahaan lainnya di berbagai
bidang.18
III. Perkembangan Merger di Indonesia
Nilai transaksi perkembangan merger di Indonesia berdasarkan
grafik di bawah ini sejak tahun 1990 - 2019 menunjukkan berfluktuasi
atau naik turun (lihat Gambar No. 6). Sejak tahun 1999 perkembangan
nilai transaksi trennya semakin naik, hal ini menunjukkan dampak positif
setelah UU No. 5/1999 diundangkan, bahwa sistem ekonomi Indonesia
menjadi sistem ekonomi pasar yang terbuka kepada setiap pelaku usaha
untuk melakukan kegiatan usaha (berinvestasi) di Indonesia. Indonesia
menjadi pasar ke empat terbesar di dunia yang berpenduduk lebih dari
260 juta, setelah China, Amerika Serikat, dan India.
Berdasarkan grafik di bawah ini peak merger dan akuisisi terjadi pada
tahun 2010 dengan nilai transaksi sebesar US$16,66 juta. Akan tetapi
setelah PP No. 57/2010 diundangkan merupakan pelaksanaan dari Pasal
28 dan Pasal 29 UU No. 5/1999 terjadi penurunan nilai tranksasi pada
tahun 2011 turun menjadi US$ 16,12 juta.

Gambar 6 - Nilai Transaksi M&A
Sumber: https://imaa-institute.org/m-and-a-statistics-countries/ diakses tgl 9
September 2020
18

Ibid., hlm. 9-10
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Akan tetapi sejak diberlakukan PP No. 57/2010 tentang Penggabungan
atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan
Yang Dapat Mengakibatkan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat dan Perkom No. 3/2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan
atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan
Yang Dapat Mengakibatkan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha
Tidak sehat, yang sebelumnya diatur dalam Perkom No. 02/2013 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi No. 13/2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan
Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, notifikasi merger dan akuisisi
ke KPPU setiap tahunnya semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa
kesadaran dan pemahaman pelaku usaha atas pentingnya notifikasi
merger dan akuisisi ke KPPU semakin baik.
Menurut data Divisi Merger KPPU, pelaku usaha yang melakukan
notifikasi sejak tahun 2010 – 2019 sebanyak 633 laporan. Trend
meningkatnya laporan merger dan akuisisi di KPPU dapat dilihat
sebagaimana terdapat di dalam gambar di bawah ini.

Gambar 7 - Merger dan Akuisisi di Indonesia Tahun 2010-2019
Sumber: KPPU, 2020

Berdasarkan grafik di atas peak point terjadi pada tahun 2011, 2013,
2017 dan 2019 untuk transaksi jenis akuisisi. Pada tahun 2019 terdapat
117 pelaporan terkait transaksi saham, jumlah ini dipengaruhi juga oleh
direvisi Peraturan Komisi No.2 Tahun 2013 menjadi Peraturan Komisi
No.3 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa transaksi akuisisi aset
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(perpindahan aset) wajib notifikasi. Ketentuan notifikasi Perpindahan
Aset ini menyumbang 11,29% dari total laporan notifikasi yang diterima
oleh KPPU pada tahun 2019.
Dari 633 laporan pemberitahuan dari para pelaku usaha yang diterima
oleh KPPU, komposisi laporan tersebut terdiri dari empat kategori yaitu
merger, akuisisi (baik saham maupun aset), konsolidasi dan konsultasi
dan terdapat 29 kali konsultasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha
sepanjang tahun 2010 — 2019.

Gambar 8 - Jumlah Laporan Notifikasi Berdasarkan Kategori Pelaporan di KPPU
Tahun 2010 — 2019.
Sumber: KPPU, 2020

Transaksi merger dan akuisisi dapat diklasifikasikan ke dalam 3
kategori dilihat dari sisi negara asal yang melakukan notifikasi, yaitu yang
pertama transaksi lokal-lokal, kedua asing-asing dan yang ketiga asinglokal. Hal ini dapat sebagaimana tergambar dalam Gambar No. 9 di bawah
ini.
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Gambar 9 - Jumlah Notifikasi Berdasarkan Negara Asal Pemberitahuan
Sumber: KPPU, 2020

Yang dimaksud dengan lokal di sini adalah asal negara pengambilalih
atau yang diambilalih ada di wilayah Indonesia, sedangkan definisi asing
adalah asal negara pengambilalih atau yang diambilalih berasal dari luar
wilayah Indonesia. Sedangkan asing-lokal maksudnya adalah asal negara
pengambilalih asing dan yang diambilalih adalah lokal. Dari ketiga kategori
tersebut 61% transaksi berasal dari wilayah Indonesia (lokal-lokal), 24%
transaksi berasal dari luar wilayah Indonesia dan sisanya merupakan
transaksi asing-lokal periode 2010 — 2019.
Jadi, jika melihat trend selama 10 tahun ke belakang mayoritas
transaksi didominasi oleh transaksi merger dan akuisisi di Indonesia baik
pengambilalih maupun target transaksi yang berjumlah 338 transaksi.
Namun jika dicermati lebih jauh transaksi asing-lokal mengalami trend
yang berfluktuatif seiring dengan kondisi pertumbuhan sektor bisnis di
Indonesia.
Perkembangan merger dan akuisisi di Indonesia pada tahun 2013 —
2019 jika dilihat berdasarkan sektor industri dapat dikategorikan ke dalam
8 (delapan) sektor. Yang pertama sektor industri pengolahan merupakan
yang tertinggi sebesar 26%, kedua sektor energi, pertambangan dan
penggalian (19%). Industri Pengolahan disini didefinisikan sebagai suatu
kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar
secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang
jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang
yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir
termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan
perakitan (BPS, 2020). Yang ketiga adalah di bidang konstruksi, keempat
jasa keuangan, kelima bidang informasi dan komunikasi, keenam bidang
pertanian, ketujuh bidang transportasi dan logistik dan yang kedelapan di
bidang makanan.
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Gambar 10 - Perkembangan Jenis Notifikasi Berdasarkan Sektor Industri
Sepanjang Tahun 2013 — 2019
Sumber: KPPU, 2020

Pentingnya notifikasi merger dan akuisisi ke KPPU bukan hanya untuk
mencegah adanya dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat, tetapi akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam
menjalankan proses merger tersebut, karena sitem notifikasi berdasarkan
UU No. 5/1999 menganut pengawasan kemudian yang mengatur bahwa
hasil merger atau akuisisi mempunyai potensi untuk dibatalkan oleh KPPU
setelah merger atau akusisi, jika hasil merger atau akuisisi tersebut dapat
mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
KPPU akan melakukan penilaian terhadap perubahan struktur
pasarnya dan ada tidaknya dugaan dapat melakukan praktik monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat setelah pelaku usaha melakukan merger
atau akusisisi. Hal ini dilakukan untuk mencegah tingkat konsentrasi pada
pasar bersangkutan di tangan pelaku usaha tertentu serta mencegah
penyalahgunaan kosentrasi atau posisi dominan tersebut dikemudian
hari. Oleh karena itu pelaku usaha didorong untuk melakukan konsultasi
terlebih dahulu sebelum melaksanakan merger atau akuisisi untuk lebih
mendapatkan kepastian hukum dari aspek hukum persaingan usaha.
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IV. Motifasi Merger dan Akuisisi
Setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya ingin
mengembangkan usahanya (bertumbuh). Pertumbuhan perusahaan
dapat dilakukan melalui pertumbuhan internal dan pertumbuhan
eksternal.19 Oleh karena itu salah satu strategi yang dilakukan oleh pelaku
usaha untuk bertumbuh adalah melalui merger atau akuisisi. Baik pelaku
usaha dalam negeri maupun pelaku usaha menggunakan strategi merger
dan akuisisi untuk mengembangkan usahanya. Prinsip dasar utama di
balik melakukan M&A adalah peraturan prinsip yang mengatakan bahwa
1+1= 3. Misalnya nilai Pelaku Usaha A Rp1Triliun dan nilai Pelaku Usaha
B Rp1Triliun, nilai keduanya menjadi Rp3Triliun. Penggabungan dua
perusahaan menjadi satu perusahaan akan lebih efisien dan mempunyai
daya saing yang lebih kuat. Dengan adanya efisiensi dapat diharapkan
dapat mengekploitasi skala ekonomi (economics of scale) dalam proses
produksi. Selain itu efisiensi dapat juga dicapai dengan skema merger
melalui eksploitasi economies of scope, efisiensi marketing, atau sentralisasi
research and development.20
Patrick A. Gaughan mengatakan bahwa ada beberapa motif atau
alasan pelaku usaha melakukan merger atau akuisisi. Salah satu motif
yang paling utama mengapa pelaku usaha melakukan merger dan akuisisi
adalah untuk melakukan ekspansi.21 Wheelen dan Hunger sependapat
dengan Gaughan mengatakan bahwa alasan utama pelaku usaha
melakukan merger dan akuisisi adalah untuk bertumbuh dan perusahaan
bertumbuh untuk survive.22 Josua Tarigan juga mengatakan bahwa motif
merger dan akuisisi perusahaan adalah untuk pertumbuhan perusahaan.
Pertumbuhan perusahaan di sini dimaksudkan pertumbuhan dalam arti
luas, seperti; pertumbuhan perndapatan, pertumbuhan profit margin dan
pertumbuhan lainnya.23

19

M. Udin Silalahi, Pengawasan Merger Menurut PP No. 57/2010, Vol. X No. 2 November 2010,
hlm. 213

20
21

Andi Fahmi Nasution dkk.,Op. Cit., hlm. 266

Patrick A. Gaughan, Op. Cit. hlm. 8

22

Thomas L. Wheelen and J. David Hunger, Strategic Management and Business Policy: Toward
Global Sustainability, Thirteenth Edition, (Boston: Pearson, 2012), hlm. 212-216

23

Josua Tarigan dkk., Op. Cit. hlm. 34
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Gambar 11 - Pemetaan motivasi M&A.
Sumber: Josua Tarigan, 2016

Sebagaimana digambarkan dalam Gambar 11 di atas, motivasi
merger dan akuisi dipetakan oleh Josua bahwa pelaku usaha untuk
mendapatkan meningkatkan profit, pertumbuhan perusahaan, sinergi
operasional dan keuangan, diversifikasi produk melalui integrasi secara
horisontal dan vertikal serta meningkatkan manejemen dan juga motivasi
pajak.24 Udin Silalahi mengatakan bahwa sejak tahun 1990-an merger dan
akuisisi mempunyai makna yang berbeda, tujuan pelaku usaha melakukan
merger atau akuisisi adalah untuk meningkatkan daya saingnya , karena
persaingan semakin ketat khususnya di pasar global.25
Sementara Munir Fuady mengatakan bahwa beberapa manfaat yang
diperoleh melalui merger bagi suatu perusahaan atau bank, yaitu:26
a. Pertimbangan pasar. Melalui merger dapat memperluas pangsa
pasar. Dalam hal ini, baik untuk menghasilkan mata rantai produk
yang lengkap maupun untuk memperluas distribusi produk dalam
satu area atau memperluas area distribusi.
b. Penghematan distribusi. Sistem distribusi termasuk, tetapi tidak
terbatas pada salesman, dealers, retail outlets, dan transportation
facilities seringkali dapat menangani dua produk yang mempunyai
metode distribusi market yang serupa, dengan menghemat biaya dari
pada mereka hanya menangani produk tunggal.
c. Diversifikasi. Tujuannya adalah untuk memperoleh penganekaragaman
jenis usaha, untuk meminimalkan risiko terhadap pasar tertentu
dan/atau untuk dapat berpartisipasi pada bidang-bidang yang baru
tumbuh.
24

Josua Tarigan dkk., hlm. 34-41

25

Udin Silalahi, Fusionskontrolle in Indonesien Gemaess Regierungsverordnung Nr. 27/1998
und Gesetz Nr 5/1999 im Vergleich zur deutschen und Europaeischen Fusionskontrolle,
Inaugual-Dissertation der Juristischen Fakultaet der Friedrich-Alexander Universitaet
Erlangen-Nuernberg, Erlangen, 2001, hlm. 184

26

Munir Fuady, Hukum Tentang Merger, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999), hlm. 54-55.
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d.

e.
f.
g.
h.
i.

Keuntungan manufaktur. Banyak keuntungan dapat dipetik dengan
menggabungkan dua unit manufaktur atau lebih. Biasanya segisegi kelemahan dapat diperkuat, kelebihan (over capacity) dapat
dihilangkan, dan overhead dapat dikurangi. Problem-problem bersifat
temporer karenanya dapat dipecahkan.
Riset dan pengembangan. Biaya riset dan pengembangan dapat
dikurangi dengan terbukanya kesempatan untuk menggunakan
laboratorium bersama dan sebagainya.
Pertimbangan finansial. Dalam hal ini untuk meningkatkan earning per
share dan memperbaiki image di pasar dan mencapai stabilitas dan
sekuriti finansial.
Pemanfaat sumber daya manusia. Excess capital masing-masing
perusahaan dapat saling dimanfaatkan.
Kecanggihan dan otomatis. Bagi perusahaan yang kekurangan/
mempunyai kelemahan di bidang SDM dapat dibantu oleh perusahaan
lain yang SDM-nya lebih baik.
Kecanggihan otomatis. Perkembangan bisnis menuju kepada
penggunaan sarana yang semakin canggih dan otomatisasi. Untuk
itu diperlukan biaya tinggi dan SDM yang tangguh. Perusahaanperusahaan kecil akan sulit mengikuti perkembangan ini kecuali
dengan membesarkan diri, antara lain dengan merger dan akuisisi.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motifasi
pelaku usaha melakukan merger dan akuisisi pada dasarnya adalah untuk
pertumbuhan perusahaan, meningkatkan keuntungan,untuk tetap dapat
bertahan (competitiveness) dan untuk melakukan diversifikasi produk
serta ekspansi sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas.
V.

Pengawasan Merger dan Akuisisi

Di setiap negara yang mempunyai hukum persaingan usaha
mewajibkan pelaku usaha yang akan merger atau akuisisi melakukan
notifikasi ke lembaga persaingan usaha masing-masing. Pada umumnya
notifikasi dilakukan sebelum rencana merger atau akuisisi tersebut
disepakati oleh para pelaku usaha dan disahkan lembaga pemerintah
yang berwenang mengesahkan rencana merger atau akuisisi tersebut.
Tujuan notifikasi tersebut adalah untuk melihat dari perspektif hukum
persaingan usaha rencana merger atau akuisisi tersebut berpotensi
mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Karena akibat merger dapat mengubah struktur pasar yang bersangkutan
dan perusahaan hasil merger atau akuisisi dapat mengakibatkan praktik
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang
bersangkutan.
Sebagaimana disebutkan di bagian motif merger dan akuisisi di atas
bahwa merger dan akuisisi tentu akan memberikan dampak postif bagi
perusahaan yang melakukan merger maupun perusahaan yang diambillih,
yaitu daya saingnya meningkat dan peningkatkan penguasaan pangsa
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pasar pada pasar yang bersangkutan bertambah. Akan tetapi dampak
positif merger dan akuisisi terhadap perusahaan sebaliknya dapat menjadi
dampak negatif terhadap persaingan pada pasar yang bersangkutan,
yaitu perusahaan hasil merger atau perusahaan yang diambilalih dapat
menjadi dominan pada pasar yang bersangkutan yang mengakibatkan
punya potensi dapat melakukan praktik monopoli dan atau persaingan
usaha yang tidak sehat pada pasar yang bersangkutan. Karena pada
kondisi dua perusahaan atau lebih bergabung, maka pangsa pasar kedua
perusahaan terebut akan bersatu dan membentuk gabungan pangsa
pasar yang lebih besar27 dan akan terjadi perubahan struktur pasar pada
pasar yang bersangkutan. Dari perspektif hukum persaingan usaha hal ini
dilarang oleh Pasal 28 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pasal 28 ayat (1) UU No. 5/1999 menetapkan bahwa pelaku usaha
dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang
dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 5/1999 tersebut
menegaskan bahwa setiap hasil penggabungan atau peleburan
badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya prektik monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat dilarang. Tentu saja aksi merger
perusahaan tersebut harus dibuktikan bahwa perusahaan hasil merger
punya potensi melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat. Demikian juga dengan larangan melakukan pengambilalihan
saham perusahaan lain atau akuisisi dilarang apabila pengambilalihan
saham perusahaan lain tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang
bersangkutan.28
Pada umumnya pengaturan merger adalah bentuk pengaturan
pencegahan kegiatan merger yang dapat mengurangi persaingan. Merger
sangat erat kaitannya dengan potensi terjadinya praktik monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat, karena pada dasarnya esensi merger
adalah adanya pertambahan nilai dari perusahaan-perusahaan yang
melakukan merger.29 Kemudian akibat merger yang paling utama adalah
menyebabkan berpindahnya kepemilikan dan kendali terhadap aset
perusahaan, termasuk aset fisik dan intangibles asset (misalnya reputasi
perusahaan, reputasi produksi, Hak kekayaan intelektual dll.).30
Ketentuan larangan Pasal 28 UU No. 5/1999 adalah bersifat
pencegahan yaitu mencegah hasil merger atau akuisisi jangan sampai
27

Andi Fahmi Nasution, dkk., Op. Cit. hlm. 283; Muchamad Arifin,Pertanggungjawaban Hukum
atas Pemberitahuan Akuisisi Asing Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Lex
Renaisance, Vol. 2 No. 2 Juli 2017, hlm. 264

28

Pasal 28 ayat (2) UU No. 5/1999

29

Andi Fahmi Nasution, dkk., Op. Cit., hlm. 270

30

Ibid.
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perusahaan hasil merger atau akuisisi dapat melakukan praktik monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan,
karena perusahaan hasil merger dapat meningkatkan pangsa pasar atau
mempunyai posisi dominan yang berpotensi melakukan praktik monopoli
dan persaingan usaha yang tidak sehat.31 Bagaimana penilaian potensi
pelaku usaha yang dapat melakukan praktik monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat dapat dilakukan pertama-tama dengan menghitung
pangsa pasar yang bersangkutan, sebelum merger dan setelah merger.
Dengan demikian diperlukan perhitungan konsentrasi pasar pada pasar
yang bersangkutan. Untuk hal pertama yang dilakukan adalah menetapkan
pasar yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10
UU No. 5/1999, kemudian hal kedua penghitungan pangsa pasar dengan
menghitung konsentrasi rasio (CRn), konsentrasi rasio menghitung
agregat pangsa pasar dari sejumlah kecil dari para pelaku usaha terbesar
dalam pasar bersangkutan, misalnya rasio konsentrasi dari terbesar (CR3)
atau empat (CR4) atau lima (CR5) atau dengan menggunakan Herfindahl
Hirschman Index (HHI) yaitu melakukan perhitungan kuadrat dari pangsa
pasar jumlah seluruh pelaku usaha yang aktif dalam pasar bersangkutan.32
Oleh karena itu, KPPU sebagai Lembaga pengawas persaingan usaha
di Indonesia akan melakukan tugasnya yaitu melakukan pengawasan
atas setiap laporan hasil merger atau akuisisi yang dilaporkan oleh pelaku
usaha ke KPPU. Karena setiap pelaku usaha wajib melaporkan hasil
penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham
perusahaan yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi
jumlah tertentu kepada KPPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.33
Jumlah nilai asset dan atau nilai penjualan tertentu yang dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1) UU No. 5/1999 telah diatur didalam Pasal 5 ayat (2) PP
No. 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan
Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57/2010) yang wajib
dilaporkan oleh pelaku usaha, jika hasil merger atau akuisisi mencapai
nilai sebagai berikut:
Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar
rupiah); dan/atau
Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

a.
b.
31

M. Udin Silalahi, Op. Cit., hlm. 215

32

Lebih diteil mengenai metode penghitungan konsentrasi lihat Andi Fahmi Nasution dkk.,
hlm. 276-278

33

Pasal 29 ayat (1) UU No. 5/1999
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Khusus untuk sektor perbankan jumlah tertentu diatur dalam Pasal
5 ayat (3) yaitu wajib dilaporkan jika jumlah aset mencapai sebesar
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).
Ketentuan threshold tersebut di atas menjadi acuan bagi pelaku
usaha untuk melakukan notifikasi kepada KPPU, setelah perusahaan
hasil merger atau akuisisi berlaku efektif secara juridis.34 Artinya setelah
perusahaan hasil merger mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum
dan HAM RI harus melaporkan kepada KPPU selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari sejak hasil merger atau akuisisi tersebut berlaku efektif
secara juridis. Sistem pengawasan merger menurut ketentuan Pasal 29
ayat (1) UU No. 5/1999 adalah menganut sistem pengawasan kemudian
atau post notification, sementara kebanyakan negara-negara di dunia
menggunakan pengawasan pencegahan yaitu melalui pre-notification
yang mendahulukan notifikasi daripada perbuatannya.35
Sistem post-notifikasi ini mengandung kelemahan, karena setelah
perusahaan hasil merger mendapatkan pengesahan dari Kementerian
Hukum dan HAM baru dilaporkan ke KPPU, kemudian KPPU akan
melakukan penilaian, hasil penilaian KPPU tersebut dapat menerima
atau menolaknya jika perusahaan hasil merger berpotensi melakukan
praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang
bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU No. 5/1999. Akibat
penolakan atau pembatalan tersebut akan merugikan perusahaan hasil
merger atau akuisisi, baik secara ekonomi maupun secara hukum. Secara
ekonomi perusahaan hasil merger akan mengalami kerugian besar, karena
biaya proses merger dan akuisisi cukup besar dan secara hukum, akibat
hukum pembatalan perusahaan hasil merger, perusahaan yang sudah
bergabung untuk memisahkan atau menghidupkan kembali perusahaan
yang sudah melebur akan membutuhkan usaha yang besar, karena tidak
bisa otomatis perusahaan yang sudah bergabung atau melebur dapat
dipulihkan seperti keadaan semula, yaitu melakukan restitusi36 tanpa
adanya perbuatan hukum.
Untuk mengatasi kelemahan tersebut di dalam PP No. 57/2010 diatur
mengenai konsultasi. Pelaku usaha yang akan merger atau akuisisi saham
perusahaan lain dapat terlebih dahulu meminta nasehat dari KPPU tentang
rencana merger atau akuisisi, apakah rencana merger atau akuisisinya
dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat. Hal ini akan lebih memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha
dalam menindaklanjuti rencana merger atau akuisisi yang direncanakan.
34

Pasal 7 Perkom No. 3/2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan
Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

35

Andi Fahmi Nasution dkk., Op. Cit. hlm. 270

36

M. Udin Silalahi, Op. Cit., hlm. 217
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Diharapkan dengan adanya ketentuan yang mengatur konsultasi secara
sukarela, para pelaku usaha memanfaatkan forum konsultasi tersebut. Hal
ini akan memberikan kepastian hukum dan menguntungkan pelaku usaha
yang akan merger atau akuisisi, walaupun hasil konsultasi dari KPPU
tidak mengikat secara mutlak, tetapi dapat diberikan jaminan, bahwa hasil
konsultasi misalnya “disetujui” atau “tidak keberatan) untuk melanjutkan
proses merger dan akuisisi yang direncanakan, kemudian jika hasil merger
atau akuisisi telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum
dan HAM, bahwa perusahaan hasil merger dinyatakan berlaku efektif
secara juridis, kemudian perusahan hasil merger dilaporkan ke KPPU,
maka sepanjang dalam pelaporan tersebut tidak ada perubahan data-data,
data-data yang diajukan sama dengan data-data waktu konsultasi, maka
proses penilaian perusahaan hasil merger akan lebih sederhana, KPPU
akan menerima dan menyetujui laporan merger atau akuisisi tersebut.
Jadi, KPPU sebagai pengawas persaingan usaha wajib melindungi
persaingan usaha yang sehat di Indonesia, khususnya akibat pelaksanaan
merger dan akuisisi di Indonesia.
VI. Penutup
Merger dan akuisisi adalah merupakan salah satu strategi yang
dilakukan oleh pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya baik di
pasar domestik maupun di pasar internasional. Hampir setiap negara
melakukan pengawasan terhadap aksi korporasi merger dan akuisisi
dari perspektif hukum persaingan usaha, karena perusahaan hasil
merger atau akuisisi dapat mengakibatkan dampak negatif pada pasar
yang bersangkutan, yaitu perusahaan hasil merger atau akuisisi dapat
mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
pada pasar yang bersangkutan. KPPU sebagai lembaga pengawas
persaingan usaha wajib menjamin bahwa persaingan usaha tetap dapat
terselenggara secara fair dan sehat pada pasar yang bersangkutan.
Jika ada laporan meger atau akuisisi KPPU melakukan penilaiannya
berdasarkan PP No. 57/2010 yang merupakan pelaksanaan Pasal 28 dan
Pasal 29 ayat (1) UU No. 5/1999 dan berdasarkan Perkom No. 3/2019
tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha
atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai pedoman
baik bagi KPPU dan maupun bagi pelaku usaha.
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa
terdapat banyak alasan dan motivasi pelaku usaha melakukan merger
atau akuisisi. Adapun alasan dan motivasi yang dimaksud antara lain
adalah:
1. Untuk menciptakan nilai lebih (value) atau keuntungan bagi pemegan
saham.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan.
Untuk meningkatkan sinergi operasional dan keuangan perusahaan.
Untuk diversifikasi produk.
Untuk meningkatkan pangsa pasar (market power) melalui merger
horisontal.
Untuk melakukan ekspansi yaitu untuk menjangkau pasar
internasional melalui cross border merger.
Untuk meningkatkan manajemen.
Untuk meningkatkan jaminan pasokan melalui merger vertical
(integrasi vertikal).
Untuk pengurangan pajak.

Daftar Pustaka
Arifin, Muchamad (2017). “Pertanggungjawaban Hukum atas Pemberitahuan
Akuisisi Asing Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha”, Lex
Renaisance, Vol. 2 No. 2 Juli 2017.
Fuady, Munir (1999) Hukum Tentang Merger, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Gaughan, Patrick A. (2002). Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings,
New York: John Wiley & Sons, Inc.
Nasution, Andi Fahmi, dkk., (2017) Hukum Persaingan Usaha Buku Teks Edisi kedua,
Jakarta: KPPU
Silalahi,
Udin
(2001).
Fusionskontrolle
in
Indonesien
Gemaess
Regierungsverordnung Nr. 27/1998 und Gesetz Nr 5/1999 im Vergleich
zur deutschen und Europaeischen Fusionskontrolle, Inaugual-Dissertation
der Juristischen Fakultaet der Friedrich-Alexander Universitaet ErlangenNuernberg, Erlangen, Germany
Silalahi, M. Udin (2010). Pengawasan Merger Menurut PP No. 57/2010, Law
Review No. x No. 2 November 2010
Tarigan, Josua dkk., (2016). Merger dan Akuisisi: Dari Perspektif Strategis Dan Kondisi
Indonesia (Pendekatan Konsep dan Studi Kasus), (Yogyakarta: Ekuilibria
Wheelen, Thomas L. and Hunger, J. David (2012). Strategic Management and
Business Policy: Toward Global Sustainability, Thirteenth Edition, Boston:
Pearson, 2012
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat
Peraturan Pemerintah No. 57/2010 tentang Penggabungan dan Peleburan Badan
Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan
Perkom No. 3/2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan
Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat
Mengakibatkan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

409

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

6.3
Akuisisi Aset, Mengapa
Perlu Notifikasi ke KPPU?
Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.1

1.

Pendahuluan

Pada tanggal 3 Oktober 2019 telah diundangkan secara resmi
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 3 Tahun 2019
tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha
dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan
Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang
menggantikan Peraturan Komisi No. 13 Tahun 2010. Apa yang baru dari
Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disingkat PerKPPU
No. 3 Tahun 2019) ini? Salah satunya adalah akuisisi aset yang akan
dipersamakan dengan Akuisisi Saham, oleh karena itu jika threshold
terpenuhi, maka perusahan pengambilalih aset wajib melakukan notifikasi
ke KPPU. Di dalam Pasal 5 PerKPPU No. 3 Tahun 2019 disebutkan hal-hal
berikut:
(1) Perpindahan Aset dipersamakan dengan Pengambilalihan Saham
Perusahaan dalam hal perpindahan Aset tersebut:
a. Mengakibatkan beralihnya pengendalian dan/atau penguasaan
Aset; dan/atau
b. Meningkatkan kemampuan penguasaan atas suatu pasar tertentu
oleh Badan Usaha yang mengambilalih.
(2) Perpindahan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
bagian pengawasan Komisi dan wajib diberitahukan kepada Komisi.
(3) Ketentuan mengenai kewajiban Notifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpindahan
Aset.
(4) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan batasan nilai Aset
gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku mutatis
mutandis terhadap perhitungan batasan nilai perpindahan Aset.
1

Chandra Setiawan adalah Komisioner KPPU Priode 2013-2018 dan 2018-2023
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Berikut disajikan Pasal 2 PerKPPU No. 3 Tahun 2019 :
Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau
Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai
Aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib
diberitahukan secara tertulis dengan mengisi formulir kepada Komisi.
Jumlah tertentu yang wajib diberitahukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) apabila:
a. Nilai Aset Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan,
atau
Pengambilalihan
Saham
Perusahaan
melebihi
Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau
b. Nilai Penjualan Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan,
atau
Pengambilalihan
Saham
Perusahaan
melebihi
Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau
Aset Perusahaan antar pelaku usaha di bidang perbankan, kewajiban
pemberitahuan berlaku untuk transaksi dengan nilai Aset melebihi
Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).
Dalam hal hanya salah satu pihak yang melakukan Penggabungan,
Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan
bergerak di bidang perbankan dan pihak lain bergerak di bidang
lainnya, maka Pelaku Usaha wajib melakukan Notifikasi kepada
Komisi apabila nilai aset Badan Usaha hasil Penggabungan,
Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan
melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah)
atau nilai penjualan Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan,
atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan melebihi
Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan
dalam Bahasa Indonesia bersamaan dengan surat pengantar
yang ditujukan kepada Ketua Komisi dan wajib dilampiri dokumen
pendukung.
Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan panduan
pengisiannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Sedangkan Pasal 3 dan pasal 4 yang terkait dengan Pasal 5 adalah
sebagai berikut:
Pasal 3 PerKPPU No. 3 Tahun 2019
(1) Notifikasi wajib disampaikan kepada Komisi oleh:
a. Pelaku Usaha yang menerima Penggabungan;
b. Pelaku Usaha hasil Peleburan;
c. Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan; atau
d. Pelaku Usaha yang menerima atau mengambilalih Aset.
(2) Dalam menyampaikan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pelaku Usaha dapat mewakilkan kepada Kuasa Hukum.
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Pasal 4 PerKPPU No. 3 Tahun 2019
(1) Nilai Aset dan/atau penjualan hasil Penggabungan, Peleburan,
atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan dihitung
berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau Aset tahun
terakhir yang telah diaudit dari masing-masing pihak yang melakukan
Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau
Aset Perusahaan ditambah dengan nilai Aset dan/atau penjualan
dari seluruh Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak
langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Pelaku Usaha yang
melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham
dan/atau Aset Perusahaan.
(2) Nilai Aset yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan nilai Aset yang tercantum dalam Laporan Keuangan.
(3) Nilai Penjualan yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan nilai penjualan di wilayah Republik Indonesia.
(4) Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan,
Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan
memiliki perbedaan 30% (tiga puluh persen) atau lebih antara nilai
Aset dan/atau nilai Penjualan tahun terakhir dari nilai Aset dan/atau
Penjualan tahun sebelumnya, maka nilai Aset dan/atau Penjualan
dihitung berdasarkan rata-rata nilai Aset dan/atau Penjualan selama
3 (tiga) tahun terakhir.
(5) Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila nilai Aset
dan/atau nilai Penjualan tahun terakhir lebih rendah dari tahun
sebelumnya.
(6) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kurang dari
3 (tiga) tahun, maka yang dihitung adalah nilai rata–rata Aset dan/
atau Penjualan tahun terakhir dan tahun sebelumnya.
Tulisan ini akan membahas apa yang dimaksudkan dengan akuisisi
aset, aspek historis UU No. 5 Tahun 1999 yang tidak secara eksplisit
mengharuskan notifikasi atas perpindahan aset, mengapa perpindahan
aset dipersamakan dengan saham oleh KPPU dan perkembangan di
berbagai otoritas persaingan di berbagai negara di dalam memperlakukan
perpindahan aset.
2.

Alasan Melakukan Akuisisi Aset

Menurut OECD (2013) Akuisisi aset perusahaan target adalah cara
yang lebih “langsung” daripada akuisisi saham untuk menghasilkan
perubahan struktural yang tahan lama di pasar. Transaksi ini dapat
mempengaruhi bagaimana aset digunakan dalam proses persaingan, dan
oleh karena itu secara umum dianggap sebagai transaksi merger.
Ada banyak faktor kompleks yang perlu dipertimbangkan dalam
akuisisi aset. Pembeli hanya memperoleh aset dan kewajiban yang
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diidentifikasi dan setuju untuk memperoleh dan mengasumsikan, tunduk
pada kewajiban yang dibebankan pada pembeli sebagai masalah hukum.
Hal ini secara fundamental berbeda dari akuisisi atau merger saham
di mana pembeli memperoleh semua aset dan kewajiban (termasuk
kewajiban yang tidak diketahui atau tidak diungkapkan) dari perusahaan
target sebagai masalah hukum.
Kemampuan untuk mengambil dan memilih aset dan kewajiban
tertentu memberi pembeli fleksibilitas. Pembeli tidak membuang-buang
uang untuk aset yang tidak diinginkan dan risiko pembeli yang lebih kecil
dengan asumsi kewajiban yang tidak diketahui atau tidak diungkapkan.
Namun, hal ini juga membuat akuisisi aset menjadi lebih kompleks
karena pembeli harus meluangkan waktu untuk mengidentifikasi aset
dan kewajiban (hutang) yang ingin diperoleh dan yang diperkirakan.
Selanjutnya, pihak pengakuisisi dan perusahaan target harus menyepakati
bagaimana harga pembelian akan dialokasikan di antara aset dalam
kesepakatan tersebut.
Penggunaan strategi akuisisi aset adalah hal yang umum ketika
pembeli ingin menguasai aset yang dimiliki oleh perusahaan yang bangkrut,
tetapi tidak tertarik untuk memperoleh seluruh operasi bisnis karena
keadaan keuangan perusahaan tersebut. Daripada harus memperoleh
seluruh operasi bisnis, investor dapat dengan mudah memilih aset mana
yang menarik, mengambil langkah-langkah untuk membeli aset tertentu,
dan tidak harus berurusan dengan kepemilikan lain yang mungkin tidak
menarik bagi mereka.
Bergantung pada situasi di sekitar perusahaan yang bangkrut,
menggunakan pendekatan ini daripada membeli bisnis dan asetnya
secara langsung dapat menghemat biaya di muka, sambil tetap
memberikan banyak keuntungan di bagian belakang. Walaupun tidak
sering terjadi, pendekatan akuisisi aset dapat digunakan untuk secara
bertahap mendapatkan kendali atas perusahaan target. Proses tersebut
biasanya melibatkan penguasaan atas aset-aset utama yang penting
untuk kelangsungan operasi perusahaan. Proses tersebut sering kali
memerlukan identifikasi aset yang ingin diperoleh investor atau pembeli,
kemudian memprioritaskannya berdasarkan faktor-faktor seperti
kemudahan akuisisi atau pentingnya setiap aset terhadap target. Karena
target menjadi lebih bergantung pada pemilik baru aset tersebut, peluang
untuk memperoleh sisa operasi, baik dengan memperoleh kepentingan
pengendali melalui pembelian saham atau membeli perusahaan secara
langsung, seringkali dapat dicapai dengan usaha yang relatif lebih sedikit;
anggaplah ini seperti menggigit potongan kecil kue dari waktu ke waktu,
bukan memakannya sekaligus. Penataan transaksi ini seringkali menjadi
tanggung jawab mereka yang memiliki peran keuangan perusahaan
Penggunaan pembelian guna penguasaan aset seringkali bisa
produktif ketika tawaran pembelian saham ditolak oleh perusahaan target.
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Pendekatan ini juga merupakan alternatif yang layak, ketika peluang/
kemungkinan untuk dapat membeli/mengambilalih saham dalam jumlah
cukup besar dan mendapatkan dukungan yang memadai dari pemegang
saham adalah kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Proses yang tepat
untuk mengelola penguasaan aset mungkin memerlukan kontrol perlahan
atas aset utama dan melemahkan perusahaan target sampai penjualan
adalah satu-satunya pilihan nyata, akuisisi aset yang dibuat dengan hatihati dapat menghasilkan sejumlah besar keuntungan dari waktu ke waktu.
3.

Mengapa Akuisisi Aset tidak dicantumkan Secara Eksplisit dalam UU
No. 5 Tahun 1999? (Pendekatan Kontekstual ketika RUU ini Dibuat,
dan Keadaan Ekonomi Politik Tahun 1998-1999)

Keinginan Pengusul UU yakni DPR RI untuk memasukkan akuisi aset
dalam UU No. 5 Tahun 1999 sesungguhnya dapat dibaca dalam pasalpasal draft RUU Republik Indonesia entang Larangan Praktek Monopoli
seperti dapat dibaca dalam lampiran Surat DPR RI No. RU.01/3237/DPRRI/1998 yang ditandatangani Ketua DPR RI, H. Harmoko.
Beberapa usulan pasal terkait dengan Penggabungan, Konsolidasi
dan Peleburan dipaparkan sebagai berikut:
Pasal 127
(1) Pelaku Usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan,
yang mengakibatkan terganggunya persaingan atau timbulnya
praktek monopoli;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan yang
dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 128
(1) Pelaku usaha dilarang untuk melakukan pengambilalihan saham
perusahaan lain apabila tindakan tersebut mengakibatkan timbulnya
praktek monopoli;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan yang dilarang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 29
(1) Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan
atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu terlebih dahulu wajib
memperoleh persetujuan dari Komisi;
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Di dalam penjelasan atas RUU pada pasal-pasal terkait diuraikan
sebagai berikut:
Pasa128 ayat 1
Yang dimaksud dengan “terganggunya persaingan” adalah kerugian
yang secara langsung timbul sebagai akibat (hubungan sebab akibat)
dari pengambilalihan yang diderita oleh perusahaan yang menghasilkan
barang dan atau jasa sejenis dengan barang dan atau jasa yang dihasilkan
oleh pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan. Yang dimaksud
dengan pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh
badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh
ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan
beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.
Pengambilalihan yang mengakibatkan terganggunya persaingan atau
monopoli yang merugikan masyarakat dapat berupa :
(a) Pengambilalihan terhadap keseluruhan atau bagian yang substansial
dari aset (cetak tebal tambahan penulis) perusahaan lain di Indonesia;
(b) Pengambilalihan terhadap keseluruhan atau bagian yang substansial
dari aset yang digunakan oleh perusahaan lain untuk kegiatan usaha
perusahaan lain di Indonesia, dan
(c) Pengambilalihan terhadap keseluruhan atau bagian yang substansial
dari manajemen perusahaan lain di Indonesia
Pasa129 ayat 1
Untuk menghindari terjadinya praktek monopoli yang merugikan
masyarakat akibat adanya penggabungan, peleburan dan pengambilalihan,
maka setiap rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan
harus mendapat persetujuan dari Komisi.
Apabila akibat adanya penggabungan, peleburan dan pengambilalihan
usaha, tidak mengakibatkan nilai aset atau nilai penjualannnya melebihi
jumlah tertentu, maka cukup diberitahukan kepada Komisi.
Pasal 29
(1) Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan
atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu terlebih dahulu wajib
memperoleh persetujuan dari Komisi;
Jadi jelas sekali para pembuat undang-undang menyadari
pengambilalihan tidak hanya terbatas pada saham, juga bisa dalam bentuk
aset dan menyamakan pengambilalihan aset yang bersifat substantial
dengan saham yang dapat mengakibatkan terganggu persaingan atau
monopoli yang merugikan masyarakat perlu mendapat persetujuan
Komisi. Persoalannya kemudian mengapa akuisi aset tidak masuk baik
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dalam pasal di batang tubuh maupun penjelasan? Pertanyaan ini dicoba
dijawab penulis berdasarkan penelusuran penulisan atas Memorie van
Toelichthing UU No. 5 Tahun 1999 dan keadaan Indonesia yang pada
waktu 1997-1999 dalam keadaan krisis multidimensional.
Penulis menduga masukan dari IKAHI yang mengingatkan DPR
supaya berhati-hati karena sudah ada UU No. 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas Pasal 76 yang mengatur hal berikut:
“Dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan
pembubaran perseroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang
saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit
3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut”.
Kemudian UU PT tersebut diturunkan dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan,
Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas yang antara lain di
dalam Pasal 26 mengatur sebagai berikut:
(1) Pihak yang akan mengambilalih menyampaikan maksud dan untuk
melakukan pengambilalihan kepada Direksi perseroan yang akan
diambilalih.
(2) Direksi perseroan yang akan diambilalih dan pihak yang akan
mengambilalih masing-masing menyusun usulan rencana
pengambilalihan.
(3) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing wajib
mendapat persetujuan Komisaris perseroan yang akan diambilalih
atau lembaga serupa dari pihak yang akan mengambilalih, dengan
memuat sekurang kurangnya:
a. Nama dan tempat kedudukan perseroan serta badan hukum
lain, atau identitas orang perseorangan yang melakukan
pengambilalihan;
b. Alasan serta penjelasan masing-masing direksi perseroan,
pengurus badan hukum atau orang perseorangan yang
melakukan pengambilalihan;
c. Laporan tahunan terutama perhitungan tahunan tahun buku
terakhir dari perseroan dan badan hukum lain yang melakukan
pengambilalihan;
d. Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan
yang melakukan pengambilalihan apabila pembayaran
pengambilalihan dilakukan dengan saham;
e. rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil
pengambilalihan;
f. Jumlah saham yang akan diambilalih;
g. Kesiapan pendanaan;
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h. Neraca gabungan proforma perseroan setelah pengambilalihan
yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta
perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan
dan kerugian serta masa depan perseroan tersebut berdasarkan
hasil penilaian ahli yang independen;
i. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju
terhadap pengambilalihan perusahaan;
j. cara penyelesaian status karyawan dari perseroan yang akan
diambilalih;
k. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.
Ada kekhawatiran apabila pengambilalihan aset diatur di dalam UU
No.5 Tahun 1999 akan menyebabkan pengaturan yang bersifat tumpang
tindih dan bisa menghambat kemampuan bersaing perusahaan di
Indonesia bersaing di tingkat global. Nampaknya pemberi usulan kepada
DPR pada waktu itu tidak sampai memikirkan pengambilalihan aset dapat
mengakibatkan persaingan tidak sehat dan praktik monopoli. Namun,
kalau kita cermati satu-persatu UU PT No. 1 Tahun 1995 dan PP No.27
Tahun 1998 tidak mengatur akuisi secara khusus, dan maksud serta
tujuan pengaturan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan dalam
UU No. 5 Tahun 1999 berbeda artinya tidak dikaitkan dengan persaingan
usaha.
Bila pemikiran dapat terjadi tumpang tindih diterima dan diikuti oleh
DPR, maka semestinya tidak akan ada pasal-pasal tentang penggabungan,
peleburan, pengambilalihan di UU No. 5 Tahun 1999. Oleh karena itu
walaupun penulis tidak menemukan dalam Memorie van Toelichthing UU
No. 5 Tahun 1999 pembahasan yang berkaitan dengan Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN), tetapi penulis menduga ketika UU No. 5
Tahun 1999 disiapkan kondisi perekonomian dan perbankan Indonesia
dalam keadaan krisis dan situasi darurat. Oleh karena itu pemerintah
membentuk BPPN.
Pada waktu itu yang terkait dengan pengalihan aset dipercayakan
kepada BPPN. Menurut keputusan pembentukan BPPN (Keputusan
Presiden No. 27 Tahun 1998), tujuan BPPN adalah untuk mengawasi,
mengelola, dan merestrukturisasi bank-bank yang tertekan. Tujuan-tujuan
ini diperpanjang pada 27 Februari 1999 untuk memasukkan pengelolaan
aset pemerintah terhadap bank yang dalam status restrukturisasi
dan untuk mengoptimalkan tingkat pemulihan pelepasan aset bank
tertekan. Selama beroperasi, BPPN melakukan serangkaian kegiatan
komprehensif yang terdiri dari program liabilitas bank, restrukturisasi
bank, restrukturisasi pinjaman bank, penyelesaian pemegang saham, dan
pemulihan dana negara.
Hal tersebut dilakukan oleh unit-unit operasi utama dalam BPPN
(Restrukturisasi Bank, Kredit Manajemen Aset, Investasi Manajemen
Aset, Manajemen Risiko, dan Dukungan dan Administrasi). Jadi by design
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kewenangan KPPU untuk melakukan pengawasan terhadap Perpindahan
Aset tidak dinyatakan secara eksplisit dikarenakan Indonesia dalam
keadaan darurat. Kehadiran dan peran BPPN pada waktu itu diduga yang
menyebabkan Indonesia memilih post-merger notification, hal ini pernah
disampaikan Ekonom dan mantan Komisioner KPPU Faisal Basri (penulis
mendengar langsung).
Hal lain dalam konteks akuisi aset apakah memerlukan notifikasi
pada otoritas persaingan memang menimbulkan masalah antara lain
timbul pertanyaan yang sulit terhadap aset yang diperoleh kurang dari
keseluruhan aset perusahaan atau lini bisnis. Dalam kasus tersebut,
banyak otoritas persaingan penelaahan merger mensyaratkan penentuan
apakah aset yang diakuisisi cukup material dan apakah berpotensi
mengurangi persaingan yang dampaknya merugikan. Hali ini perlu guna
menentukan apakah akuisisi aset tersebut dapat dianggap sebagai
transaksi merger.
Diskusi yang dilakukan OECD (2013) menegaskan bahwa sebagian
besar yurisdiksi menerapkan pendekatan yang fleksibel untuk pertanyaan
apakah akuisisi aset terbatas merupakan transaksi merger dan terlibat
dalam pemeriksaan yang lebih menyeluruh dari semua keadaan relevan
untuk menentukan apakah aset yang diperoleh cukup substansial
berpotensi merubah struktur pada pasar yang bersangkutan.
4.

Kapan Akuisisi Aset Perlu Dinotifikasi?

Beberapa yurisdiksi mensyaratkan bahwa aset yang diperoleh harus
mewakili setidaknya “bagian dari suatu usaha,” yang berarti bahwa
harus ada pengalihan kendali atas aset dengan keberadaan pasar yang
menghasilkan pendapatan yang dapat diatribusikan dengan jelas.
Pengalihan daftar pelanggan saja tidak akan dianggap sebagai transaksi
merger dengan pendekatan ini. Yurisdiksi lain mengadopsi pendekatan
yang lebih luas dan menganggap bahwa akuisisi aset apa pun sepanjang
memainkan peran penting dalam aktivitas perdagangan, menarik
pelanggan, atau berdampak pada proses kompetitif dapat dianggap
sebagai transaksi merger.
Titik perhatian dari semua otoritas adalah pada apakah aset yang
diperoleh akan berdampak pada posisi pelaku usaha pengakuisisi di
pasar. Penyelidikan tentang pengaruh perpindahan aset terhadap posisi
persaingan tentu harus dilakukan. Akuisisi aset akan dianggap sebagai
“transaksi merger” hanya jika menghasilkan perubahan struktural dengan
daya tahan tertentu. Lisensi non-eksklusif dari hak kekayaan intelektual,
misalnya, tidak akan dianggap sebagai transaksi merger. Sebagian besar
yurisdiksi, setidaknya memerlukan lisensi eksklusif jangka panjang dari
hak kekayaan intelektual untuk menilai bahwa transaksi tersebut sebagai
transaksi merger.
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Dalam hal usaha patungan, menurut OECD (2013) banyak yurisdiksi
menggunakan aturan mereka yang berlaku umum untuk akuisisi saham
dan aset guna menentukan apakah usaha patungan dapat dimasukkan
sebagai “transaksi merger” atau tidak, dan tidak memiliki peraturan
yurisdiksi khusus tentang usaha patungan.
Ada kebutuhan untuk menentukan apakah perusahaan induk dapat
menjalankan tingkat “kendali” yang diperlukan dan, dalam banyak
kasus, apakah usaha patungan tersebut merupakan pelaku pasar yang
cukup independen. Banyak rezimidak melihat adanya kebutuhan untuk
menangani pembentukan usaha patungan secara terpisah dalam tinjauan
merger. Mereka menerapkan uji yurisdiksi yang sama untuk semua
transaksi.
Pembentukan usaha patungan dengan beberapa integrasi aset
biasanya akan mencakup akuisisi saham atau aset, atau beberapa aset
yang sebelumnya dimiliki secara independen akan digunakan untuk
membentuk “perusahaan” baru di mana beberapa atau semua perusahaan
induk dapat melakukan kontrol atau memiliki pengaruh material. Ini akan
cukup untuk membawa transaksi tersebut di bawah definisi transaksi
merger yang berlaku secara umum. Dalam yurisdiksi ini definisi transaksi
merger juga tidak membuat perbedaan antara pembentukan perusahaan
patungan dan akuisisi hak minoritas.
KPPU di dalam Pedoman Penilaian terhadap Penggabungan,
Peleburan, atau Pengambilalihan yang diterbitkan dan diberlakukan sejak
tanggal 6 Oktober 2020 menjelaskan bahwa Perpindahan Aset terjadi
ketika Badan Usaha mengambil alih aset Pelaku Usaha lain, sehingga
terjadi perubahan pengendalian atau kepemilikan terhadap aset tersebut.
Perpindahan Aset tidak menjadikan Pelaku Usaha yang diambil alih
asetnya menjadi anak perusahaan Badan Usaha yang mengambil alih.
Pasal 5 PerKPPU No. 3/2019 menentukan bahwa Perpindahan Aset
dipersamakan dengan Pengambilalihan Saham Badan Usaha, dalam hal
Perpindahan Aset tersebut:
1. Mengakibatkan beralihnya pengendalian dan/atau penguasaan Aset;
dan/atau
2. Meningkatkan kemampuan penguasaan atas suatu pasar tertentu
oleh Badan Usaha yang mengambil alih.
1.

419

Wujud Aset yang diambil alih dapat berupa:
Aset berwujud (tangible asset). Aset berwujud mencakup semua
aset yang tampak dan dapat dihitung, baik benda bergerak maupun
tidak bergerak. Benda bergerak misalnya alat berat atau kendaraan,
sedangkan benda tidak bergerak misalnya gedung, pabrik, tanah, dan
perkebunan.
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2.

Aset tidak berwujud (intangible asset). Aset tidak berwujud atau
dikenal juga sebagai aktiva tidak berwujud merujuk pada aset dari
Pelaku Usaha yang tidak memiliki bentuk fisik, misalnya merek, hak
cipta, paten, lisensi, data penjualan, data konsumen, data digital, dan
big data.

Bentuk Perpindahan Aset diilustrasikan dengan contoh Badan Usaha
X membeli aset Badan Usaha Y. Dengan terjadinya pembelian aset,
maka telah terjadi Perpindahan Aset sehingga telah terjadi perubahan
pengendalian terhadap aset Badan Usaha Y yang dibeli tersebut, namun
pembelian aset tersebut tidak menjadikan Badan Usaha Y sebagai anak
perusahaan Badan Usaha X.
Adapun ilustrasi Perpindahan Aset terlihat pada gambar di bawah ini
(KPPU:2020, p.13):

Tata cara penghitungan nilai aset dalam transaksi Perpindahan Aset
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Nilai (value) dari aset yang dipindahkan merupakan nilai aset pada
laporan keuangan terakhir atau nilai yang diperhitungkan pada
saat dilakukan proses jual beli atau peristiwa hukum lain yang
menyebabkan Perpindahan Aset tersebut. Nilai yang dihitung adalah
nilai yang terbesar.
b. Selain Pengambilalihan aset yang bersifat horisontal, juga terdapat
yang bersifat vertikal. Pengambilalihan Aset yang bersifat vertikal
adalah Pengambilalihan aset yang merupakan bagian dari mata rantai
pasok Pengambil alih, baik dari sisi hulu maupun dari sisi hilir. Contoh
dari sisi hulu adalah bisnis terkait manufaktur, produksi bahan baku,
atau produksi barang modal. Sedangkan contoh dari sisi hilir adalah
bisnis terkait distribusi, pengecer, atau layanan purna jual.
c. Penghitungan aset dalam hal Perpindahan Aset, Penghitungan Nilai
Aset tersebut adalah nilai aset Badan Usaha Pengambilalih dan nilai
aset yang diambilalih ditambah dengan nilai aset dari seluruh Badan
Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan
atau dikendalikan oleh Badan Usaha Pengambilalih Aset.
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Dapat diilustrasikan dengan contoh Badan Usaha X membeli aset yang
dimiliki Badan Usaha Y. Nilai aset tersebut dalam laporan keuangan
Badan Usaha Y tercatat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah). Namun dalam dokumen transaksi nilai penjualan aset adalah
sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dengan demikian
nilai aset gabungannya adalah nilai aset dalam laporan keuangan
konsolidasi dari BUIT Badan Usaha X ditambah dengan nilai terbesar
yaitu nilai transaksi pembelian aset sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah).
d. Dalam hal transaksi Perpindahan Aset dilakukan oleh Pelaku Usaha
perorangan, maka penghitungan nilai aset perorangan tersebut
dihitung berdasarkan laporan pajak.
e. Dalam hal transaksi Perpindahan Aset dari hasil lelang, maka
penghitungan Batasan Nilai dihitung berdasarkan nilai aset Badan
Usaha Pengambilalih aset ditambah dengan nilai aset dari seluruh
Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung
mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha Pengambilalih
Aset, dan nilai aset yang diambil alih.
f. Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan,
Peleburan, atau Pengambilalihan memiliki perbedaan 30% (tiga puluh
persen) atau lebih antara nilai Aset tahun terakhir dari nilai Aset tahun
sebelumnya, maka nilai Aset dihitung berdasarkan rata-rata nilai Aset
selama 3 (tiga) tahun terakhir.
9. Perbedaan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas apabila nilai
Aset tahun terakhir lebih rendah dari tahun sebelumnya. h. Dalam
hal kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas kurang dari
3 (tiga) tahun, maka yang dihitung adalah nilai rata–rata Aset tahun
terakhir dan tahun sebelumnya.
Setelah melihat berbagai dampak yang ditimbulkan dari tindakan
akuisisi aset terhadap struktur pasar, entry barrier, posisi dominan,
praktik monopoli dan belajar dari pengalaman otoritas persaingan dari
berbagai negara, dapat dimengerti KPPU memasukkan perpindahan aset
mempunyai implikasi tak jauh berbeda dengan pengambilalihan saham.
Hal yang banyak mendapat peliputan media adalah aksi korporasi oleh
Grab yang mengambilalih aset Uber terjadi di Singapore dan di Indonesia.
Pengambilalihan aset dilakukan antara dua perusahaan aplikasi
pemesanan transportasi berbasis online asal Singapura, yakni Grab Inc.
dan Uber Singapore Technology Pte. Ltd. (Uber). Dalam tindakan tersebut,
Grab mengambilalih beberapa aset yang dimiliki oleh Uber. Kedua
perusahaan tersebut memiliki aktivitas usaha di Indonesia melalui PT.
Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) dan PT. Uber Indonesia
Technology, (operator Uber di Indonesia). Setelah pengambilalihan, Uber
Indonesia menghentikan layanan aplikasinya di Indonesia namun tetap
beroperasi dibidang lain.
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Pada tanggal 5 Juli 2018 otoritas hukum persaingan usaha Singapura
(The Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS) merilis
hasil penilaian mereka yang menyatakan bahwa tindakan pengambilalihan
a quo melanggar ketentuan hukum persaingan usaha setempat. Berbeda
dengan Singapura, otoritas hukum persaingan usaha Indonesia (KPPU)
yang telah terlebih dahulu mengeluarkan pendapatnya pada tanggal 25
April 2018, menyatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan penilaian
lebih lanjut terhadap tindakan pengambilalihan aset tersebut (Syarifah
Nurul Maya Nugrahaningsih, 2019).
Syarifah Nurul Maya Nugrahaningsih (2019) lebih lanjut mengatakan
bahwa “Hukum Persaingan Usaha Indonesia tidak mengatur
pengambilalihan dengan objek aset”. Di lain sisi yang bersangkutan
berpendapat,” Terdapat potensi praktek monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat terkait dengan tindakan pengambilalihan aset apabila
pengambilalihan tersebut dapat menimbulkan perubahan kontrol perusahaan
yang mengakibatkan peningkatan konsentrasi pasar dan kekuatan pasar. Hal
demikian didukung dengan fakta bahwa negara-negara lain seperti Amerika
Serikat dan Singapura turut mengatur tindakan pengambilalihan aset dalam
hukum persaingan usahanya”. Tindakan Grab tersebut tidak memerlukan
notifikasi ke KPPU dijelaskan oleh Taufik Arianto bahwa akuisisi Grab
terhadap aset yang ada di Indonesia meliputi beberapa aset antara lain
karyawan dan operasional bisnis Uber di Indonesia, sementara teknis
kepemilikan aplikasi dan hak cipta masih menjadi milik Uber Inc.2
5.

Perpindahan Aset yang Wajib Notifikasi

Perpindahan Aset yang wajib Notifikasi adalah Perpindahan Aset
yang mengakibatkan beralihnya pengendalian dan/atau penguasaan
Aset dan/atau meningkatkan kemampuan penguasaan atas suatu pasar
tertentu oleh Badan Usaha yang mengambil alih. Perpindahan Aset
dapat dilakukan secara horisontal maupun vertikal. Perpindahan Aset
yang dilakukan secara horisontal adalah Perpindahan Aset dari pesaing
Pengambil alih yang dapat meningkatkan pangsa pasar Pengambil alih.
Perpindahan Aset yang dilakukan secara vertikal adalah Perpindahan
Aset yang merupakan bagian dari mata rantai pasok pengambil alih, baik
dari sisi hulu misalnya bisnis terkait manufaktur, produksi bahan baku,
dan produksi barang modal, maupun dari sisi hilir misalnya, bisnis terkait
distribusi, pengecer, dan layanan purna jual. Perpindahan Aset yang
bersifat vertikal berpotensi meningkatkan hambatan vertikal.
2

Keterangan Pers disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas KPPU, Taufik
Arianto seperti dimuat di CNNindonesia.com (https://www.cnnindonesia.com/
teknologi/20180425192832-185-293584/dibanding-singapura-kppu-loloskan-akuisisiuber-grab), Kamis, 26/04/2018 10:02 WIB.
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Perpindahan Aset yang Tidak Wajib Notifikasi Perpindahan Aset yang
tidak wajib melakukan Notifikasi ke KPPU adalah yang memenuhi kriteria
sebagai berikut:
a. Nilai transaksi Perpindahan Aset bagi Pelaku Usaha non perbankan
kurang dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar
rupiah);
b. Nilai transaksi Perpindahan Aset bagi Pelaku Usaha perbankan
kurang dari Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar
rupiah);
c. Perpindahan Aset yang diperoleh dalam rangka transaksi rutin
(ordinary course of transaction). Transaksi akan bergantung dari profil
bisnis Pengambil alih dan tujuan dari Pengambilalihan Aset tersebut.
Transaksi rutin yang dimaksud adalah:
1. Perpindahan Aset yang berupa produk akhir (finished goods) dari
suatu Pelaku Usaha kepada Pelaku Usaha lain untuk dijual kembali
kepada konsumen oleh Pelaku Usaha yang bergerak di bidang
ritel. Perpindahan Aset yang berupa produk akhir diilustrasikan
dengan contoh pembelian barang dagangan kebutuhan seharihari (consumer goods) oleh Pelaku Usaha ritel untuk dijual kembali
kepada konsumen.
2. Perpindahan Aset yang diperuntukkan sebagai barang persediaan
yang akan segera digunakan paling lama 3 (tiga) bulan dalam
proses produksi; Penghitungan Perpindahan Aset yang
diperuntukkan sebagai barang persediaan diilustrasikan dengan
contoh Badan Usaha X bergerak di bidang manufaktur alat-alat
kesehatan. Setiap bulannya Badan Usaha X membeli bahan baku
dan komponen dasar dari berbagai produsen atau distributor
untuk memproduksi alat-alat kesehatan;
d. Perpindahan Aset yang khusus untuk industri properti yang memenuhi
salah satu kriteria sebagai berikut:
1. Aset berupa gedung yang oleh pembeli diperuntukkan sebagai
kantornya;
2. Aset yang diperuntukkan sebagai fasilitas sosial dan/atau
fasilitas umum.
e. Perpindahan Aset yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha
Pelaku Usaha Pengambil alih. Penghitungan Perpindahan Aset
yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Pelaku Usaha Pengambil
alih diilustrasikan dengan contoh perusahaan yang membeli lahan
untuk kegiatan pertanggungjawaban sosial perusahaan (corporate
social responsibility), kegiatan nirlaba, atau menjalankan peraturan
perundang-undangan.
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6.

Mengapa Akuisisi Aset Disamakan dengan Tindakan Merger dan
Akuisisi (M&A)

Akibat yang ditimbulkan atas perpindahan aset dapat dipersamakan
dengan M&A, khususnya dipersamakan dengan akuisi saham, yakni
memungkinkan perusahaan melakukan peningkatan penguasaan pasar.
Oleh karena itu KPPU akan menilai peningkatan kemampuan penguasaan
pasar pada transaksi Perpindahan Aset dengan memperhatikan
karakteristik suatu industri yang berkaitan dengan Perpindahan Aset
tersebut.
KPPU dalam melakukan penilaian memperhatikan beberapa hal
sebagai pertimbangan di antaranya:
a Penguasaan akibat Perpindahan Aset didasarkan kepada peningkatan
penguasaan penjualan dan pangsa pasar;
b. Penguasaan pangsa pasar berdasarkan peningkatan konsentrasi
industri yang dapat dihitung dengan menggunakan metode Hirchman
Herfindahl Index (HHI) atau Concentration Ratio (CR);
c. Penggunaan konsentrasi industri sebagai indikasi adanya dugaan
peningkatan kekuatan pasar tetap relevan ketika terjadi Perpindahan
Aset yang berhubungan dengan produksi atau pemasaran; dan
d. Pengujian dampak ekonomi lainnya, jika setelah adanya Perpindahan
Aset terjadi peningkatan konsentrasi industri atau peningkatan
penguasaan pangsa pasar yang signifikan
Salah satu publikasi OECD (DAF/COMP(2013)25) menulis bahwa
hampir semua otoritas persaingan dengan rezim pengawasan merger,
memperlakukan aksi korporasi perusahaan target dalam bentuk akuisisi
aset sebagai transaksi merger. Transaksi ini menggunakan cara yang
lebih “langsung” daripada akuisisi saham untuk menghasilkan perubahan
struktural yang tahan lama di pasar yang dapat mempengaruhi bagaimana
aset dapat digunakan dalam proses persaingan, dan oleh karena itu harus
diperlakukan seperti akuisisi saham.
Hal yang sama berlaku di mana aset yang diperoleh membentuk
keseluruhan lini bisnis penjual yang berbeda, dan / atau ketika akuisisi
tidak melibatkan pengalihan langsung hak kepemilikan penuh, tetapi ada
beberapa pengaturan kontrak serupa yang menjamin jangka panjang,
dan mungkin tidak dapat dibatalkan hak untuk mengelola aset di
pembeli, seperti perjanjian sewa yang mengalihkan kendali atas aset, hak
manajerial, dan risiko bisnis.
Beberapa otoritas persaingan usaha mensyaratkan bahwa aset yang
diperoleh harus cukup membentuk satu kesatuan sehingga aktivitas bisnis
tertentu dapat dialihkan dan dilanjutkan oleh pembeli atau aset tersebut
mewakili sumber pendapatan yang berbeda. Yurisdiksi-yurisdiksi inipada
dasarnya mempertimbangkan setiap transfer aset yang cukup signifikan
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untuk mampu mengubah posisi kompetitif pembeli seperti halnya melalui
transaksi merger. Dibandingkan dengan beberapa yurisdiksi utama
lainnya, undang-undang persaingan UE menerapkan konsep yang lebih
ketat mengenai kapan akuisisi aset dapat dianggap sebagai transaksi
merger.
Menurut ketentuan EUMR yang membahas akuisisi aset, akan ada
perubahan yang diperlukan dalam kontrol atas “usaha” jika pembeli
memperoleh kemungkinan untuk melaksanakan pengaruh yang
menentukan melalui kepemilikan, atau hak untuk menggunakan, semua
atau sebagian dari aset usaha lain. Meskipun bahasa “... hak untuk
menggunakan ... bagian dari aset perusahaan lain ...” dapat diartikan secara
luas, dalam praktiknya aset yang diperoleh harus mewakili setidaknya
“bagian dari suatu usaha,” yang berarti bahwa harus ada pengalihan kendali
atas bisnis dengan keberadaan pasar yang menghasilkan pendapatan
yang dapat diatribusikan dengan jelas.
Persyaratan atribusi pendapatan akan mengarah pada kasus garis
batas yang akan membutuhkan analisis kasus khusus dari keadaan yang
lebih luas. Misalnya, pengalihan aset individu seperti pembangkit listrik
terbukti memenuhi persyaratan ini. Inggris menggunakan konsep undangundang yang berbeda, tetapi posisinya terkait dengan akuisisi aset
tampaknya tidak begitu berbeda dari yang dikembangkan di bawah EUMR.
Menurut Undang-Undang Perusahaan 2002 di Inggris, semua akuisisi
aktivitas atau bagian dari aktivitas bisnis pada prinsipnya dapat dianggap
sebagai transaksi merger. Apakah aset yang ditransfer cukup substansial
memerlukan penilaian kasus per kasus yang, menurut pedoman merger
Inggris, mempertimbangkan totalitas dari semua keadaan yang relevan.
Aset yang dialihkan harus memungkinkan aktivitas bisnis dilanjutkan
dan pendapatan yang terkait langsung dengan aset yang ditransfer
harus dapat diidentifikasi. Harga pembelian yang mencakup pembayaran
untuk pengalihan goodwill akan menjadi indikasi kuat bahwa badan
usaha telah dialihkan, karena hal ini menunjukkan bahwa pembeli tidak
hanya memperoleh sekedar aset saja, tetapi juga kemampuan untuk
menggunakan aset tersebut dalam aktivitas bisnis. Di sisi lain, pengalihan
hak individu seperti HAKI tidak dengan sendirinya dianggap sebagai
transaksi merger. Dan meskipun pengalihan daftar pelanggan dapat
menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu bisnis telah
dialihkan, tetapi tampaknya pengalihan daftar pelanggan itu sendiri tidak
akan dianggap sebagai transaksi merger dalam Hukum Negara Inggris.
Jepang tampaknya memiliki ruang lingkup yang sedikit lebih ketat
dalam hal akuisisi aset. Pedoman Penggabungan untuk Penerapan
Undang-Undang Antimonopoli Mengenai Tinjauan Perusahaan Bisnis
menyatakan bahwa akuisisi aset harus menyangkut “bagian substansial”
dari suatu bisnis, yang di tempat lain digambarkan sebagai bagian dari
bisnis yang harus berfungsi sebagai unit bisnis tunggal yang harus
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memiliki nilai yang berbeda untuk bisnis penjualan. Selain itu, Panduan
menggunakan ambang batas numerik untuk mendefinisikan “substansi,”
mengacu pada pendapatan yang dihasilkan oleh aset yang dijual relatif
terhadap total pendapatan penjual dan pendapatan absolut yang dapat
diatribusikan ke aset yang dijual, untuk mengidentifikasi transaksi merger.
7.

Penutup

Pemaparan dari berbagai sudut pandang yang dikemukakan mulai dari
Bagian: Pendahuluan, alasan melakukan akuisi aset, mengapa akuisi aset
tidak dicantumkan secara eksplisit dalam UU No. 5 tahun 1999, mengapa
akuisisi aset disamakan dengan tindakan M&A seperti yang dikemukakan
sebelumnya memperlihatkan bahwa apa yang dilakukan KPPU dengan
mengatur bahwa akuisisi aset yang memenuhi persyaratan untuk
diwajibkan notifikasi mempunyai landasan historis yang kuat, dan secara
ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, Demikian pula apa yang dilakukan
KPPU mempunyai kemiripan dengan berbagai otoritas persaingan di
dunia yang sudah terlebih dahulu memperlakukan akuisisi aset wajib
notifikasi ketika memenuhi persyaratan yang ditentukan. Semoga tulisan
ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang ‘penasaran’ mengapa akuisisi aset
yang dilaksanakan perusahaan diwajibkan notifikasi kepada KPPU.
Daftar Pustaka
Angelos. G. Pahitis. M & A | Asset Acquisition Vs Share Acquisition 21 November
2016. https://www.agplaw.com/mergers-asset-acquisition-share-acquisition/
Corporate Finance Institute (CFI). Asset Acquisition A purchasing company identifies
which assets and liabilities it wants to acquire
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/deals/asset-acquisition/
DPR RI Bidang Dokumentasi. Memorie van Toelicthing UU No. 5 Tahun 1999
Ervina Anggraini & Bintoro Agung (2018). Dibanding Singapura, KPPU Loloskan
Akuisisi Uber-Grab.CNNIndonesia.Kamis,26/04/201810:02. https://www.
cnnindonesia.com/teknologi/20180425192832-185-293584/dibandingsingapura-kppu-loloskan-akuisisi-uber-grab
Justin Homstead and Bartholomew, B (2020). Asset Vs. Stock Acquisitions.
IPOhub (https://www.ipohub.org/asset-vs-stock-acquisitions/). April 15, 2020
KPPU (2019). Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham
Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat
KPPU (2020). Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau
Pengambilalihan. 6 Oktober 2020

426

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

Michael Wiehl. Company acquisition: share deal versus asset deal. Rodl & Partner
(https://www.roedl.com/insights/company-acquisition-abroad/company-acquisition-share-deal-versus-asset-deal
OECD (2013). Definition of Transaction for the Purpose of Merger Control Review
2013. DAF/COMP(2013)25 (http://www.oecd.org/daf/competition/Mergercontrol-review-2013.pdf)
Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan,
dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau
Pelebutan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang
Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Uaha
Tidak Sehat
Syarifah Nurul Maya Nugrahaningsih (2019). Pengambil Alihan Aset Dalam
Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019.
Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3817)

427

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

6.4
Penilaian Merger Secara
Sederhana: Solusi
Percepatan Evaluasi
Merger
Kurnia Toha, S.H., L.L.M., Ph.D. 1

A.

Pendahuluan

Persaingan Usaha telah mendorong pelaku usaha melakukan berbagai
upaya agar lebih maju dan berkembang secara cepat. Perkembangan
pelaku usaha dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, pertumbuhan dari
dalam perusahaan itu sendiri seperti melalui penambahan tenaga kerja,
penelitian dan pengembangan, penambahan modal dan upaya lainnya
secara internal. Pertumbuhan secara internal pada umumnya secara
bertahap dan tidak membutuhkan dana yang besar, namun mempunyai
kelemahan di antaranya membutuhkan waktu yang lebih lama. Kedua,
melalui Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan. Pasal 1 angka
1 Peraturan Pemerintah No. 57/2010 (PP 57, 2010) memberikan definisi
Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua)
Badan Usaha atau lebih untuk menggabungkan diri, yang mengakibatkan
aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang menggabungkan diri beralih
karena hukum kepada Badan Usaha yang menerima Penggabungan
dan selanjutnya status Badan Usaha yang menggabungkan diri berakhir
karena hukum. Sedangkan Peleburan Badan Usaha menurut Pasal 1 angka
2 PP 57, 2010 adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Badan
Usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu)
Badan Usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva
dari Badan Usaha yang meleburkan diri dan status Badan Usaha yang
meleburkan diri berakhir karena hukum. Pengambialihan Saham adalah
perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih
saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas
Badan Usaha tersebut (PP 57, 2010).

1

Penulis adalah Anggota KPPU Periode 2018-2013, dan Ketua KPPU Periode 2018-2020
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Dalam praktik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
perkembangan bisnis tidak hanya mencakup perbuatan hukum untuk
mengambil alih Saham, namun juga dapat dilakukan terhadap instrumen
lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan Saham yaitu samasama memiliki nilai (value) bagi pemiliknya untuk mengendalikan dan
menerima manfaat dari kepemilikan tersebut, sehingga apabila dilakukan
pengambilalihan dapat menimbulkan perubahan pengendalian Badan
Usaha yang diambil alih sehingga berdampak pada persaingan, seperti
pengambilalihan aset dan Participating Interest (Pedoman, 2020). Untuk
praktisnya, dalam tulisan ini istilah Penggabungan, Peleburan dan
Pengambilalihan untuk selanjutnya disebut Merger.
Merger sudah merupakan hal yang sangat penting dan fundamental
dalam perekonomian dunia. Merger digunakan oleh pelaku usaha sebagai
kebijakan strategis bagi perkembangan usaha dalam mengatasi kelebihan
dari sumber daya, meningkatkan dasar dan skala dari operasi perusahaan
untuk kepntingan keunggulan dalam persaingan (Cooper, 2005).
Pada beberapa dekade terakhir merger semakin populer dan menjadi
pilihan bagi pelaku usaha di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia.
Banyak sebab dan motif dilakukannya merger. Salah satu yang mendorong
terjadinya merger selain alasan-alasan bisnis lainnya adalah penegakan
Hukum Persaingan Usaha. Otoritas Persaingan Usaha pada umumnya
keras terhadap kolusi antar pelaku usaha, apalagi terhadap kartel. Hal ini
mendorong pelaku usaha lebih baik melakukan merger, di mana otoritas
persaingan usaha cenderung lebih akomodatif (Hovenkamp, 2014).
Pertumbuhan perusahaan melalui merger mempunyai beberapa kelebihan
di antaranya, bisa lebih cepat mengembangkan perusahaan, bahkan
sampai lintas negara, meningkatkan produksi, dan dapat menciptakan
efisiensi. Namun di sisi lain merger membutuhkan modal yang besar.
Merger terdiri dari tiga katagori, Horisontal, Vertikal dan Konglomerat.
Horisontal merger adalah merger antara perusahaan yang beroperasi
pada level yang sama. Masalah persaingan pada horisontal merger
adalah berkurangnya aktual atau potensial pesaing (Corones 324). Melalui
horisontal merger, maka barang yang tadinya bersaing satu sama lain,
menjadi dikuasai dan dikontrol oleh satu pihak.
Vertikal Merger adalah merger antara perusahaan yang beroprasi
pada level yang berbeda. Masalah persaingan yang menjadi perhatian
pada vertikal merger adalah pengaruh dari mata rantai yang tadinya
dimiliki oleh beberapa perusahaan menjadi dipunyai oleh satu perusahaan.
Berbeda dari horisontal merger yang dapat mempengaruhi konsentrasi
pasar, maka vertikal merger tidak akan mempengaruhi sama sekali
konsentrasi pasar baik pada pasar perusahaan yg mengakuisisi maupun
pasar perusahaan yg diakuisisi (Andersen 1999). Vertikal merger dapat
menghambat persaingan apabila menutup akses ke konsumen atau ke
distribusi, atau menghambat akses ke bahan baku yang esensial, atau
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fasilitas tertentu yang diperlukan bagi persaingan dihulu maupun dihilir
(Corones, 325).
Selanjutnya bentuk lain dari merger adalah Konglomerat Merger yaitu
merger antar perusahaan yang melakukan kegiatan yang berbeda tapi pada
daerah yang berkaitan. Konglomerat merger dapat mengurangi persaingan
karena dapat terjadi perusahaan yang merger mempunyai kekuatan pasar
pada satu produk yang dapat digunakan untuk mengekploitasi melalui
tying atau bundling dengan produk lainnya. Kondisi seperti ini dapat
mengakibatkan matinya pesaingnya yang disebut portfolio effect (Corones
325).
Andersen (1999) lebih lanjut menjelaskan bahwa terdapat bermacam
alasan dan tujuan dilakukannya merger, yaitu:
1. Pertimbangan pajak,
2. keinginan untuk menginvestasikan dana yang tidak terpakai,
3. untuk mencapai scale of economy,
4. untuk efisiensi,
5. merupakan hak prerogatif dari manajemen,
6. memperluas pasar,
7. meningkatkan produksi,
8. untuk prestise.
Kadangkala melalui merger, berbagai sumberdaya yang dimiliki
pelaku usaha yang merger, seperti sumberdaya manusia berupa manager yang berbakat dan profesional;, peneliti dan tekhnisi, dapat melahirkan
kemajuan besar, yang akan melahirkan kondisi ekonomi yang lebih baik
dan mungkin kemajuan industri (Andersen, 1999). Namun harus juga diingat bahwa merger merupakan salah satu bentuk hambatan perdagangan
yang mungkin tidak menghasilkan keuntungan bagi konsumen seperti
halnya dengan kartel yang merugikan masyarakat.
Merger beberapa kompetitor akan mengakhiri kompetisi, karenanya
akan mengakibatkan semakin sedikit pesaing di pasar bersangkutan,
meningkatkan konsentrasi pasar dan besarnya perusahaan. Dengan
meningkatnya konsentarsi pasar, maka mengakibatkan meningkatnya
kemungkinan perilaku oligopoli atau mungkin perilaku monopolistik dari
satu pelaku usaha yang dominan. Dalam kondisi seperti ini, maka akibat
anti persaingan dari merger mungkin lebih signifikan dari bentuk-bentuk
kombinasi lainnya (Andersen, 1999).
Menurut Calvani (1988), terdapat beberapa bahaya dari merger.
Pertama, meningkatkan konsentrasi dan mempunyai efek negatif terhdap
persaingan. Kedua, merger dengan motivasi mengurangi atau menghindari
pajak atau incentive pajak. Ketiga, merger dapat membuat perusahaan
yang produktif keluar dari pasar modal. Merger juga dapat menstimulir
manajemen untuk konsentrasi pada performen jangka pendek, dengan
mengorbankan investasi perusahaan jangka panjang. Calvani juga
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menyatakan bahwa selain terdapat bahaya tersebut, merger juga dapat
mempunyai:
1. Akibat terhadap persaingan. Terdapat kemungkinan Horisontal merger
tidak akan mengakibatkan berkurangnya produksi dan naiknya harga,
kecuali industri memang telah cenderung terjadi kartel, dan hanya
menawarkan produk yang monopoli. Sedangkan untuk vertikal merger
karena tidak terjadi pengurangan pelaku usaha di pasar, maka kecil
kemungkinan merger ini menghasilkan akibat anti persaingan. Begitu
pula dengan konglomerat merger, di mana tidak akan menyebabkan
berkembangnya perusahaan di pasar bersangkutan secara cepat.
Namun tetap harus diwaspadai karena besarnya perusahaan dapat
mengakibatkan adanya “Ceiling effect” pada pesaing atau pontensial
pesaing, yaitu timbulnya dugaan bahwa perusahaan konglomerat
dapat melakukan perang harga lebih lama daripada yang bisa mereka
lakukan.
2. Efisiensi efek. Alasan merger untuk mencapai efisiensi adalah alasan
yang sering dipakai oleh pelaku usaha yang melakukan merger. Hal
ini bisa terjadi karena dengan horisontal dan vertikal merger, mereka
dapat memanfaatkan sumber daya yang ada. Sedangkan untuk
konglomerat merger alasan efisiensi kurang dapat diterima.
3. Pengaruh terhadap keuntungan. Pengalaman merger di US, walaupun
merger tidak selalu menghasilkan keuntungan, namun pada umumnya
menghasilkan tambahan keuntungan bagi pelaku usaha yang merger.
Hal ini dapat dibuktikan bahwa banyak perusahaan yang melakukan
merger pada tahun 1960an dan 1970an, yang mempunyai posisi
dominan pada waktu itu tetap dominan pada saat ini.
Alasan, biaya dan manfaat dari merger adalah suatu yang kompleks
dan problematik. Keuntungan dari merger mungkin termasuk skala atau
keuntungan ekonomi lainnya, liquiditas pasar modal, contervailing power,
dan sinergi antar pelaku usaha. Kerugian bisa lebih besar dari keuntungan
yang diperoleh dari merger seperti, timbulnya atau meningkatnya
kekuatan pasar, biaya transaksi yang tinggi, biaya yang dikeluarkan untuk
menyatukan dua budaya yang berbeda dari perusahaan yang merger, dan
mungkin biaya sosial lainnya. (Elenor, 2004).
Merger nampaknya dapat membuat kita seperti menghadapi dua
sisi mata uang yang bertolak belakang. Pada satu sisi merger dapat
menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, masyarakat dan negara,
namun pada sisi lain terdapat kemungkinan merger merugikan masyarakat.
Suatu hal yang pasti, merger antar pelaku usaha yang bersaing atau
horisontal merger akan mengurangi persaingan dipasar. Tidak berbeda
dengan horisontal merger, merger secara vertikal dapat menimbulkan
perbuatan diskriminatif, ekploitatif, menghambat pesaing potensial,
bahkan mematikan pesaing. Begitu pula dengan konglomerat merger,
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yang dapat menimbulkan efek negatif seperti pada horisontal merger
maupun vertikal merger. Karena dapat pula merugikan, maka merger
perlu dikontrol atau dievaluasi oleh Lembaga Penegak Hukum Persaingan
untuk mengetahui akibatnya terhadap persaingan dan masyarakat. Dalam
rangka melakukan kontrol terhadap merger, maka pelaku usaha yang
melakukan merger perlu membuat notifikasi atau laporan kepada Otoritas
Persaingan Usaha.
B.

Merger Yang Wajib Notifikasi

Dalam Hukum Persaingan Usaha terdapat dua macam notifikasi
merger, yaitu Pre Merger notifikasi dan Post Merger Notifikasi. Pre-Merger
Notifikasi adalah pemberitahuan oleh pelaku usaha yang akan melakukan
merger kepada otoritas Persaingan Usaha mengenai rencana merger yang
akan mereka lakukan. Jadi pemberitahuan dilakukan sebelum merger
dilaksanakan untuk mendapatkan penilaian apakah rencana merger akan
mengakibatkan anti persaingan atau tidak.
Sistem Pre-merger notifikasi banyak dianut di berbagai negara di
dunia, karena dianggap lebih menguntungkan baik bagi pelaku usaha,
perekonomian, masyarakat maupun bagi Otoritas Persaingan. Bagi
pelaku usaha Sistem Pre-Merger Notifikasi, lebih menguntungkan karena
belum begitu banyak tenaga, modal, waktu atau faktor-faktor lain yang
dikeluarkan untuk kepentingan merger seandainya Otoritas Persaingan
Usaha menolak rencana merger. Begitu pula apabila melalui evaluasi
merger, ternyata perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan-perubahan
atas rencana merger. Bagi perekonomian negara yang bersangkutan,
seandainya rencana merger ditolak oleh Otoritas Persaingan, kemungkinan
tidak akan menimbulkan shock bagi kegiatan bisnis. Sedangkan bagi
Otoritas Persaingan, secara psikologis beban juga lebih ringan.
Sistem yang kedua adalah Post Merger Notifikasi. Menurut sistem
ini, notifikasi merger dilakukan setelah merger secara hukum selesai
atau sah, baru dimintakan pendapatnya kepada Otoritas Persaingan
Usaha. Kebalikan dari sistem Pre-Merger, maka karena post merger telah
selesai dilakukan, bahkan telah sah secara hukum, berarti telah banyak
sumberdaya yang dipakai untuk melakukan merger. Apabila merger
ternyata mempunyai dampak anti persaingan yang signifikan, maka
dapat saja merger dibatalkan atau disetuji dengan syarat-syarat tertentu.
Apabila ini yang terjadi, tentu saja akan sangat merugikan bagi pelaku
usaha yang bersangkutan. Pengalaman KPPU selama hampir satu dekade
ini, belum pernah ada merger yang dibatalkan. Mungkin kondisi seperti ini
dapat menimbulkan anggapan bahwa KPPU enggan membatalkan suatu
merger, sehingga bagi sementara pelaku usaha merasa lebih nyaman
dengan Post Merger Notifikasi. Keuntungan dari sistem ini adalah merger
bisa dilakukan lebih cepat karena tidak perlu menunggu keputusan boleh
tidaknya merger dari Otoritas Persaingan Usaha. Pada umumnya sistem
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yang dianut di berbagai negara adalah Pre-Merger Notifikasi. Indonesia,
menganut Post-Merger Notifikasi. Sistem ini memang tepat diberlakukan
di Indonesia pada waktu diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1999, karena
UU ini lahir pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1999,
sehingga membutuhkan proses yang cepat untuk melakukan merger.
Namun dengan berjalannya waktu, sudah saatnya Indonesia perlu
mengamandemen UU No. 5 tahun 1999, karena dengan perubahan waktu,
perkembangan aktivitas perekonomian dan kemajuan ilmu pengetahuan,
sudah banyak terdapat ketidak sesuaian atau kelemahan, salah satunya
adalah perubahan sistem notifikasi Merger ke Pre-Merger Notifikasi.
Rezim Persaingan Usaha di berbagai negara juga tidak terdapat
keseragaman, apakah notifikasi merger wajib atau sukarela. Terdapat
tiga model notifikasi merger di dunia. Pertama adalah mandatory artinya
merger yang memenuhi threshold tertentu, wajib dilaporkan ke Otoritas
Persaingan Usaha seperti yang dianut Indonesia, US, EU, Taiwan,
Switzerland, Sweden, Rusia, China, Canada dan banyak negara lainnya
(GCR, 2009). Sistem yang kedua adalah sukarela artinya pelaku usaha
dapat melaporkan rencana mergernya kapan saja atau tidak ada batas
waktunya seperti dianut di UK, Singapore. Sistem yang ketiga adalah
menganut sukarela dan wajib. Dalam hal ini untuk merger tertentu
wajib notifikasi, dan untuk merger dengan kharakteristi tertentu lainnya
sukarela seperti, Hongkong, Australia. Pada prinsipnya notifikasi merger
di Australia adalah sukarela. Namun untuk merger asing wajib notifikasi
(GCR, 2009). Dalam kenyataannya sebagian besar negara-negara di dunia
menganut wajib notifikasi bagi pelaku usaha yang melakukan merger
yang memenuhi threshold yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan.
UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanannya menganut
wajib notifikasi merger yang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Merger dari sisi Hukum Persaingan di
Indonesia diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999. Pasal
28 pada intinya menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan
merger yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan atau
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Oleh karena terdapat sisi negatif akibat dari merger, yaitu dapat
merugikan masyarakat bahkan negara, maka merger perlu dikontrol atau
dievaluasi oleh Lembaga Penegak Hukum Persaingan. Jadi tidak semua
merger perlu dievaluasi, hanya merger yang berpotensi mengurangi
persaingan secara substansial saja yang dievaluasi. Hal ini selain untuk
memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, juga apabila semua
merger harus dievaluasi, maka akan sangat merepotkan lembaga penegak
Hukum Persaingan Usaha. Oleh karenanya diperlukan adanya batasan
merger yang bagaimana yang perlu dilakukan penilaian dan karenanya
perlu dilaporkan kepada otoritas penegak Hukum Persaingan. Batasan
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untuk mengukur apakah suatu merger perlu atau tidak dilaporkan untuk
dilakukan penilaian dikenal dengan sebutan merger threshold.
Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 pada intinya menyatakan bahwa
merger yang mengakibatkan nilai asset atau nilai penjualan melebihi
jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan
Usaha Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha
dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan
Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 5
(4) b pada intinya menyatakan bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan
dapat berdasarkan Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak
langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil
Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha
yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang
diambilalih. Dalam rangka melaksanaan ketentuan Pasal 28 dan Pasal
29 UU No. 5/1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010,
dikeluarkan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 tentang Penilaian terhadap
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan
Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik
Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perat. KPPU, 2019)
dan Pedoman Tahun 2020 mengenai Penilaian Terhadap Penggabungan,
Peleburan dan Pengambialihan atau Pedoman Merger (Pedoman, 2020).
Pedoman Merger menguraikan bahwa terdapat beberapa transaksi
yang tidak wajib notifikasi. Pertama, apabila tidak memenuhi batasan
nilai. Kedua, merupakan transaksi antar perusahaan terafiliasi. Hal ini
sesuai dengan doktrin entitas ekonomi tunggal (single economic entity)
di mana perusahaan yang terafiliasi dianggap sebagai satu perusahaan.
Menurut Penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dan
Pasal 6 Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019, yang pada intinya menyatakan
bahwa hubungan afiliasi bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu:
1. Hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung,
mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.
2. Perusahaan tersebut baik langsung maupun tidak langsung,
dikendalikan oleh pihak yang sama.
3. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
4. Pemegang saham utama merupakan Badan Usaha Pengendali dalam
beberapa perusahaan.
5. Penempatan Direksi dan/atau Komisaris atau Karyawan Badan Usaha
pada perusahaan yang akan merger.
Ketiga, merger yang
tidak mengakibatkan terjadi Perubahan
Pengendalian. Pada dasarnya pelaku usaha yang melakukan merger sudah
berada pada satu kendali, karenanya merger tidak akan menimbulkan
pengaruh yang signifikan terhadap persaingan. Keempat, pembentukan
Joint Venture yang tidak melalui proses merger. Kelima, perpindahan aset
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yang dikecualikan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut (Pedoman,
2020):
1. Nilai transaksi Perpindahan Aset bagi Pelaku Usaha non perbankan
kurang dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar
rupiah);
2. Nilai transaksi Perpindahan Aset bagi Pelaku Usaha perbankan kurang
dari Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah);
3. Perpindahan Aset yang diperoleh dalam rangka transaksi rutin
(ordinary course of transaction).
4. Perpindahan Aset yang khusus untuk industri properti yang digunakan
untuk fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum, atau dipakai sebagai
kantor.
5. Perpindahan Aset yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha
Pelaku Usaha Pengambil alih.
Terakhir adalah merger yang dilakukan sebagai pelaksanaan
peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Pasal 50 huruf a UU No.
5, 1999, yang pada intinya menyatakan bahwa perjanjian atau kegiatan
yang dilakukan sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan dikecualikan dari UU No. 5, 1999. Selain daripada itu, merger
seperti ini juga dapat dikecualikan berdasarkan dokrin state action.
Dengan demikian tidak semua pelaku usaha yang melakukan merger
wajib melakukan notifikasi ke KPPU. Hanya merger yang memenuhi
threshold yang wajib notifikasi, sedang yang berada di bawah threshold
tidak wajib notifikasi. Begitu pula dengan merger antar perusahaan kecil
dan koperasi dikecualikan dari kewajiban notifikasi merger. Lebih lanjut
merger antar perusahaan yang terafiliasi juga tidak wajib notifikasi.
Dalam rangka mencegah jangan sampai merger menimbulkan
akibat yang anti persaingan, maka rezim Hukum Persaingan di berbagai
negara menerapkan sistem pengawasan terhadap merger atau merger
kontrol. Merger kontrol pada intinya adalah sistem yang digunakan untuk
menilai apakah rencana merger atau merger yang telah dilakukan dapat
mengakibatkan kerugian yang materiil bagi persingan atau dengan kata
lain, apakah merger akan menimbulkan akibat yang anti persaingan serta
mengurangi persaingan secara substansial.
Pengaruh penilaian merger akan besar sekali terhadap rencana merger
atau terhadap merger yang telah dilakukan dan juga akan berpengaruh
terhadap perekonomian suatu negara, maka diperlukan adanya pedoman
yang bisa menjadi patokan bagi pihak yang terkait apakah suatu merger
akan disetujui atau tidak atau disetujui dengan syarat. Pedoman Merger
ini walaupun bersifat tidak mengikat, namun bagi pelaku usaha yang
akan merger, konsultan hukum bahkan bagi Otoritas Persaingan Usaha
termasuk KPPU, sangatlah penting. Pedoman Merger berfungsi sebagai
nasihat atau petunjuk bagi pihak terkait. Melalui Pedoman Merger, pelaku
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usaha akan dapat memperkirakan secara logis apakah merger yang akan
atau telah dilakukan akan menimbulkan dugaan menimbulkan akibat
anti persaingan dan dapat mempersiapkan bukti-bukti yang persuasif,
sehingga dapat meyakinkan Otoritas Persaingan Usaha bahwa merger
tidak akan menimbulkan akibat yang anti-persaingan (Gosfield, 2013).
Dalam rangka melakukan penilaian terhadap merger, KPPU sejak
tahun 2010 telah mengeluarkan berbagai peraturan KPPU dan yang
terakhir adalah Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara
Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau
Pengambilalihan Saham yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek
Monopoli dan/atau Persaaingan Usaha Tidak Sehat (Perat. KPPU, 2019).
Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih detail, maka pada tahun
2020 telah dikeluarkan Pedoman Penilaian Penggabungan Peleburan dan
Pengambilalihan (Pedoman, 2020).
C.

Penilaian Merger

Meskipun terdapat perbedaan sistem merger kontrol antara satu
negara dengan negara lainnya, namun secara prinsip terdapat banyak
kesamaan, baik mengenai sistem notifikasi, tujuan penilaian, aspek yang
dinilai, doktrin-doktrin yang dipakai, tujuan, hasil penilaian, sanksi dan
berbagai aspek lainnya.
Penilaian merger dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu, aspek
prosedural dan aspek substantif. Dari segi prosedural terdapat paling
tidak 2 (dua) sistem notifikasi merger yaitu Pre-Merger Notifikasi di mana
pelaku usaha melakukan notifikasi atau laporan rencana merger kepada
Otoritas Persaingan Usaha dan Post Merger Notifikasi, di mana pelaku
usaha melaporkan setelah merger selesai dilakukan.
Dalam berbagai aspek, harus diakui aturan-aturan maupun doktrindoktrin Persaingan Usaha yang berkembang di US menjadi model
yang mendominasi dan mempengaruhi sistem Persaingan Usaha di
berbagai negara. Dalam melakukan penilaian terhadap merger, sebelum
tahun 1970an, maka ajaran yang diikuti Otoritas Persaingan Usaha
dan Pengadilan di US dan diikuti di berbagai negara di dunia adalah
pendekatan Harvard School yang terkenal dengan Structure Conduct
Performance (SCP). Pada intinya struktur yang besar akan mempengaruhi
tingak laku dan kinerja dari pelaku usaha akan menmpengaruhi tingak
laku dan kinerja dari pelaku usaha. Pendekatan ini menyebabkan banyak
merger dan joint venture yang menghasilkan penguasaan pasar secara
prinsip adalah illegal. Pendekatan ini mendapat kritikan keras dari Chicago
School, yang menyatakan bahwa kekuatan pasar adalah sebagai suatu
indikasi awal, namun Otoritas Persaingan Usaha sebelum memutuskan
legal atau tidaknya suatu merger dan joint venture, di samping melihat
kekuatan pasar, harus juga mempertimbangkan faktor-faktor lainnya
(Piraino, 2007).
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Sistem yang dianut oleh UU No. 5 Tahun 1999 sejalan dengan
pendekatan dari Chicago School. Hukum Persaingan Usaha Indonesia
dalam menilai suatu merger menerapkan prinsip rule of reason. Berdasarkan
prinsip ini, penilaian merger tidak hanya didasarkan terpenuhinya unsur
atau elemen dari peraturan, tetapi harus melihat juga akibat dan atau
alasan-alasan dilakukannnya merger. Dalam hal ini adalah hak dari
pelaku usaha merger atau kuasa hukumnya untuk mendalilkan disertai
bukti-bukti bahwa merger tidak berakibat anti persaingan atau tidak akan
mengakibatkan berkurangnya persaingan secara signifikan.
Penilaian terhadap horisontal merger mencoba melihat ke depan
apakah perubahan kepemilikan suatu perusahaan mempengaruhi harga
dari barang yang diproduksi perusahaan yang melakukan merger. Merger
akan menyebabkan berkurangnya pesaing di pasar, sehingga perlu dilihat
apakah perusahaan yang merger dapat menaikkan harganya secara
unilateral. Kemungkinan lainnya adalah apakah perusahaan yang ada
di pasar setelah merger dapat menaikkan harga melalui koordinasi atau
tacit kolusi (Corones, 324). Merger yang mengakibatkan berkurangnya
pesaing, memungkinkan pelaku usaha lebih mudah melakukan kolusi
atau koordinasi apalagi dalam pasar yang oligopoli. Namun anggapan ini
handaknya menjadi suatu warning saja, harus pula diingat dari berbagai
pengalaman, merger dalam banyak kasus justru membawa banyak
keuntungan dibandingkan kerugiannya dan telah membentuk kondisi
perekonomian dunia saat ini.
Vertikal merger terjadi ketika pelaku usaha yang beroperasi pada satu
level kegiatan bisnis merger dengan pelaku usaha lainnya pada level yang
berbeda dalam satu mata rantai suatu industri, misalnya suatu pabrik
merger dengan distributor. Pengalaman praktik selama ini, pada umumnya
Vertikal Merger menghasilkan banyak keuntungan dan dianggap bahaya
anti persaingannya lebih kecil dibandingkan dengan Horisontal Merger.
Andersen menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) syarat Vertical Merger
dilarang. Pertama, apabila digunakan untuk meningkatkan Hambatan
Masuk Ke Pasar. Kedua, apabila untuk memfasilitasi kolusi dan ketiga,
untuk menghindari peraturan yang berlaku (Andersen, 1999). Lebih jauh
Andersen menguraikan bahwa problem yang mungkin timbul dari Vertikal
Merger adalah apabila Vertikal Merger menghasilkan satu perusahaan
yang dominan, maka pesaing harus memasuki baik pada pasar primer
maupun pasar sekunder, di mana hal ini sulit untuk dilakukan (Andersen,
1999). Hovenkamp menyatakan bahwa Vertikal Merger akan menjadi
perhatian dari sudut Hukum Persaingan Usaha apabila menghasilkan
Hambatan Vertikal seperti, resale price maintenance, pembatasan wilayah,
dan tying (Hovenkamp, 2014).
Konglomerat Merger adalah merger yang tidak termasuk Horisontal
Merger atau Vertikal Merger. Konglomerat merger, tidak berbeda
dengan Horisontal Merger maupun Vertikal Merger, dapat menyebabkan
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persaingan yang tidak sehat. Konglomerat merger dapat menyebabkan
terjadi persaingan dengan pelaku usaha lainnya pada beberapa pasar
geografis dan dapat menyebabkan berkurangnya persaingan, apabila
terjadi kolusi di mana pelaku usaha mengurangi persaingan pada satu
wilayah, sedangkan pelaku usaha pesaingnya melakukan hal yang sama
pada wilayah lainnya (Areda, 1997). Jadi Konglomerat Merger merupakan
merger antar pelaku usaha yang tidak bersaing sebelum melakukan
merger karena produk atau pasar geografis nya berbeda. Namun setelah
mereka melakukan merger, maka bisa terjadi persaingan di antara mereka.
Konglomerat Merger mendapat banyak kritik karena dapat
menyebabkan peningkatan kekuatan ekonomi dan mungkin juga kekuatan
di luar ekonomi yang disebabkan karena meningkatnya konsentrasi
ekonomi (Schlossberg, 2004). Pengalaman di berbagai negara termasuk
Indonesia suatu Konglomerat tidak hanya mempengaruhi kegiatan
ekonomi, tetapi juga kegiatan politik, budaya dan berbagai aspek
kehidupan bernegara lainnya. Apalagi kalau dua Konglomerat bersatu,
maka pengaruhnya akan sangat besar sekali terhadap aktivitas ekonomi
dan kehidupan lainnya. Oleh karena itu perlu pengkajian yang mendalam
untuk memastikan bahwa merger ini akan banyak membawa keuntungan
daripada dampak kerugian yang ditimbulkan bukan hanya dalam jangka
pendek, tetapi juga masa depan suatu bangsa.
Terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dalam Konglomerat
Merger. Pertama, Konglomerat Merger dapat mengurangi persaingan
secara signifikan, karena merger dapat memperkuat posisi dominan dari
pelaku merger melalui keuntungan-keuntungan kompetitif yang dipunyai,
seperti lebih effisien dalam biaya produksi atau pemasaran. Kedua,
Konglomerat Merger memfasilitasi timbulnya reciprocity atau imbal balik,
sebagai contoh, satu perusahaan membeli produk dari perusahaan A
dengan harapan perusahaan A membeli pula produknya. Konglomerat
Merger juga dapat disalah gunakan dengan praktik tying. Terakhir,
Konglomerat Merger dapat menstimulir suatu industri memfasilitasi
pengaturan harga dengan menghubungkan 2 (dua) atau lebih pasar yang
oligopoli (Schossberg, 2004).
Sebagaimana kita ketahui, dalam rangka pengawasan terhadap
merger, Indonesia pada saat ini menganut Post Merger Notifikasi dan
bersifat wajib, artinya Pelaku Usaha wajib melaporkan merger yang telah
mereka lakukan ke KPPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak merger
berlaku efektif secara hukum (PP 57, 2010). Bagi perseroan terbatas
tanggal efektif yuridisnya dapat:
1. tanggal persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi Penggabungan;
2. tanggal pemberitahuan diterima Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi Pengambilalihan; atau
3. tanggal pengesahan Menteri atas akta pendirian perseroan dalam
hal terjadi Peleburan.
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Bagi merger yang dilakukan oleh perusahaan terbuka adalah tanggal
surat keterbukaan informasi atas pelaksanaan transaksi disampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan atau tanggal terakhir pembayaran saham
dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam pelaksanaan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu. Merger yang dilakukan oleh perseroan terbatas
tanggal efektif yuridis adalah tanggal ditandatanganinya perjanjian
Penggabungan atau Peleburan oleh para pihak. Bagi Badan Usaha yang
menerima atau mengambil alih Aset tanggal efektif adalah tanggal
perjanjian jual beli Aset dilakukan.
Ketentuan mengenai batas waktu notifikasi ini berlaku untuk merger
yang terjadi di dalam wilayah Republik Indonesia. Sedangkan untuk
merger yang terjadi di luar negeri, maka pemberitahuan dilakukan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya dan/atau
diselesaikannya perjanjian dan/atau persetujuan pemerintah para pihak
yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham
dan/atau Aset Perusahaan oleh para pihak (PP 57, 2010).
KPPU dalam melakukan penilaian terhadap suatu merger
menggunakan 2 (dua) tahap. Pertama, penilaian awal dengan tujuan
untuk menganalisis apakah merger yang dilakukan berdampak terhadap
persaingan usaha di industri dan atau pasar. Kedua, penilaian menyeluruh
yang akan dilakukan apabila hasil penilaian awal memiliki dampak
terhadap persaingan usaha di industri dan/atau pasar, maka penilaian
awal dilanjutkan ke tahap penilaian menyeluruh (Perat. KPPU, 2019).
Namun demikian, agar penilaian dapat dilakukan secara lebih cepat,
maka sangat dianjurkan agar pelaku usaha sebelum melakukan merger,
melakukan konsultasi baik lisan ataupun tertulis terlebih dahulu ke KPPU.
Langkah awal penilaian merger, dimulai dengan masuknya notifikasi
atau laporan merger yang telah sah dan berlaku efektif dari Pelaku Usaha
atau Kuasa Hukumnya. KPPU baru akan melakukan Penilaian atas merger
setelah Formulir Notifikasi dan dokumen pendukungnya dinyatakan
lengkap (PP 57, 2010). Terdapat 5 (lima) aspek yang dapat dinilai yaitu:
1. Konsentrasi pasar;
2. Hambatan masuk pasar;
3. Potensi perilaku anti persaingan;
4. Efisiensi; dan/atau
5. Kepailitan.
1.

Konsentrasi Pasar

Hal yang krusial dari merger adalah sejauh mana suatu merger
meningkatkan konsentrasi pasar atau kekuatan pasar dari pelaku pasar.
Konsentrasi pasar menjadi titik fokal bagi Otoritas Persaingan Usaha
dalam menilai suatu merger. Kata konsentrasi sendiri dapat dikonotasikan
sebagai suatu yang negatif. Harus diakui bahwa konsentrasi pasar
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merupakan suatu kekuatan. Namun kita tidak perlu terbur-buru untuk
mengambil suatu kesimpulan, karena disamping kemungkinan aspek
negatifnya, terdapat banyak kemungkinan dampak positif dari konsentrasi
pasar, asal kekuatan tersebut tidak disalahgunakan. Dalam penilaian
merger, konsentrasi pasar merupakan suatu indikasi yang dapat digunakan
untuk melihat pengaruh merger terhadap persaingan di pasar. Dutra (2020)
menyatakan bahwa konsentrasi pasar harus dinilai bersama bukti-bukti
lainnya yang mempengaruhi persaingan, seperti aspek efisiensi. Dengan
adanya efisiensi, maka menjadi pertanyaan, bagaimana pengaruh merger
terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dua akibat yang terjadi secara
simultan. Pertama, meningkatnya konsentrasi pasar, yang menyebabkan
meningkatnya kekuatan pasar dari Pelaku Usaha merger. Kedua, adanya
efisiensi biaya yang akan sebagian dapat dinikmati oleh konsumen. Fokus
pada penilaian konsentrasi pasar, berarti kita hanya menilai akibat yang
pertama saja dan gagal melihat dampak yang kedua.
Penilaian terhadap konsentrasi pasar sangat penting untuk melihat
apakah merger akan membuat, menjadikan atau memperluas kekuatan
pasar secara signifikan, sehingga akan mengurangi persaingan secara
signifikan. Dengan kata lain, suatu merger akan meningkatkan kekuatan
pasar yang signifikan apabila membuat satu atau lebih Pelaku Usaha
menaikkan harga, mengurangi produksi, mengurangi innovasi, dan
merugikan konsumen karena hilangnya pesaing atau insentif untuk
bersaing (Morgan, 2010). Semakin banyak pelaku usaha di pasar, maka
semakin kecil kemungkinan pelaku usaha melakukan suatu kegiatan
yang akan merugikan konsumen, sebaliknya semakin terkonsentrasi
pasar, maka semakin besar kemungkinan kinerja dari pelaku usaha akan
menurun dan akan merugikan konsumen (Motta, 2009) .
Faktor-faktor inilah yang menjadi dasar perlunya mengetahui seberapa
besar pasar terkonsentrasi. Terdapat berbagai cara untuk mengukur
konsentrasi pasar di antaranya, menggunakan HHI atau CR4 atau sistem
lainnya yang merupakan sarana saringan pertama dalam mengevaluasi
merger, apakah akan menimbulkan efek yang anti persaingan atau tidak.
HHI baru merupakan starting point untuk menganalisis perilaku anti
competitive dari merger. Untuk menentukan apakah merger dilarang atau
tidak, maka tergantung pada faktor-faktor lainnya yaitu: akibat-akibat
yang potensi anti persaingan baik akibat yang bersifat unilateral maupun
akibat yang bersifat koordinatif (Andersen, 1999).
Metode ini mempunyai kelemahan. Pertama, CR4 tidak melihat
pangsa pasar setiap pelaku usaha, apalagi jumlah pelaku usaha di pasar.
Sangat tidak memadai untuk menentukan konsentrasi pasar hanya
dengan melihat sebagian kecil perusahaan yang ada di pasar, karena yang
ingin didapat adalah tingkah laku persaingan di pasar, atau pada industri
tertentu (Dutra, 2020).
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Memang harus diakui tidak ada metode yang bisa sangat memuaskan,
selalu terdapat kekurangan. Minimal dengan teori baik HHI maupun CR4
telah ada satu patokan untuk mengetahui konsentrasi pasar. Dalam
kasus tertentu mungkin cukup dengan berdasarkan pada konsentrasi
pasar, sudah dapat ditentukan bahwa merger tidak akan mengakibatkan
pelanggaran terhadap Hukum Persaingan Usaha. Sedangkan untuk kasus
lainnya haruslah didukung hasil penilaian aspek-aspek lainnya. Pada
pihak lain, Perusahaan yang akan merger harus pula mampu meyakinkan
Otoritas Persaingan Usaha dengan bukti-bukti bahwa merger tidak
akan secara substansial mengurangi persaingan (substantially lessen
competition) dengan mempertimbangkan mitigasi faktor-faktor yang
tidak terpengaruh waktu, kondisi dan kemudahan masuk ke pasar, kondisi
perubahan pasar, efisiensi dan perusahaan yang gagal atau kepailtan
(Andersen, 1999).
Analisis Konsentrasi Pasar akan menghasilkan indikasi awal, apakah
merger berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan
usaha tidak sehat atau tidak. Konsentrasi pasar baru bisa diketahui apabila
telah ditentukan diketahui pasar bersangkutan baik dari segi produk
maupun dari segi geografis dari perusahaan yang melakukan merger.
KPPU dalam menganalisis perubahan konsentrasi pasar sebelum dan
sesudah merger yang bersifat horisontal menggunakan metode HerfindahlHirschman Index (HHI); Dalam hal penerapan HHI tidak dimungkinkan,
maka akan menggunakan metode penilaian CR4 (Pedoman, 2020).
KPPU membagi tingkat konsentrasi pasar ke dalam 3 (tiga) spektrum
berdasarkan nilai HHI pasca merger, yaitu:
a. Spektrum I dengan nilai HHI kurang dari 1.500 (HHI250); Pasar Tidak
terkonsentrasi.
b. Spektrum II dengan nilai HHI 1.500 s.d. 2.500 (1.500≤HHI≤2.500),
dengan perubahan (delta) HHI lebih dari 250 (∆HHI>250). Pasar
dengan konsentrasi yang moderat.
c. Spektrum III dengan nilai HHI lebih (Pedoman, 2020). dari 2.500
(HHI>2.500) dan perubahan (delta) HHI lebih dari 150 (∆HHI>150);
Pasar dalam kondisi sangat terkonsentrasi.
Dalam Spektrum I dengan nilai HHI kurang dari 1.500 (HHI250), maka
KPPU akan menetapkan tidak akan melakukan penilaian menyeluruh.
Spektrum II (1.500 ≤HHI ≤2.500) dengan perubahan (delta) HHI lebih
dari 250 (∆ HHI >250), maka KPPU akan melakukan penilaian secara
menyeluruh untuk melihat dampak dari merger. Dalam Spektrum III dengan
nilai HHI lebih dari 2.500 (HHI >2.500), terdapat 2 (dua) kemungkinan
yaitu: a. dalam hal perubahan (delta) HHI sebelum merger kurang dari/
sama dengan 150 (∆HHI≤150), maka KPPU menilai tidak terdapat potensi
terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat karena
perubahan kekuatan pasar yang terjadi tidak cukup signifikan. Dalam
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proses penilaian, KPPU tidak melanjutkan ke tahap Penilaian Menyeluruh.
b. dalam hal perubahan (delta) HHI melebihi 150 (∆HHI>150), maka KPPU
melanjutkan penilaian ke tahap Penilaian Menyeluruh (Pedoman, 2020).
Dalam Vertikal Merger analisis konsentrasi pasar akan diperhatikan
ada atau tidak adanya kekuatan pasar atau dominasi di pasar hulu
dan ada atau tidak adanya kekuatan pasar atau dominasi di pasar hilir
(Pedoman, 2020). Penilaian menyeluruh tidak dilakukan jika Pelaku Usaha
yang melakukan vertikal Merger tidak memiliki dominasi baik di pasar
hulu maupun pasar hilir (Pedoman, 2020).
Bagi merger yang bersifat Konglomerasi yaitu, Merger antar pelaku
usaha yang bidang usahanya tidak terkait secara horisontal maupun
vertikal. Meskipun demikian, potensi dampak persaingan dapat terjadi
dalam hal badan usaha hasil konglomerasi memikiki portofolio produk
atau jasa yang dapat dijual secara tying dan/atau bundling. Dalam hal
tidak terdapat tying atau bundling, maka penilaian menyeluruh tidak akan
dilakukan, (Pedoman, 2020)
2.

Hambatan Masuk Pasar (Entry Barrier)

Masuknya pesaing ke dalam pasar hanya mungkin akan berpengaruh
apabila masuknya pesaing ini akan menghilangkan atau melawan perilaku
anti persaingan, sehingga merger tidak akan merugikan konsumen.
Berkaitan dengan ini perlu menjadi perhatian, waktu, besar kecilnya
kemungkinan akan masuknya pesaing, dan usaha yang cukup untuk
memasuki pasar. kesungguhan upaya masuk ke pasar ditandainya dengan
perusahaan memproduksi dan menjual barang pada pasar bersangkutan.
Upaya untuk mencegah akibat negatif dari merger, maka masuknya
pesaing haruslah cukup cepat untuk membuat segala perbuatan yang
dilakukan oleh pelaku merger menjadi tidak membawa keuntungan
(Morgan, 2010).
Dalam menentukan kemungkinan masuknya pesaing potensial
ke pasar, maka harus lulus berdasarkan theory “actual potential entrant”
doctrine. Menurut doktrin ini merupakan pelanggaran ketentuan
merger, apabila pada suatu pasar yang oligopolistik, suatu perusahaan
mengakuisisi perusahaan besar, apabila perusahaan yang mengakusisi
pada masa yang akan datang diharapkan akan segera memasuki pasar
(waiting in the wing) atau melalui akuisisi perusahaan yang mempunyai
penguasaan pasarnya kecil. Menurut teori ini, maka akuisisi akan
menyebakan berkurangnya kompetisi. Ketika terdapat suatu perusahaan
yang siap-siap masuk ke pasar (waiting in the wing), maka terdapat
ketakutan bagi perusahaan di dalam pasar untuk menaikkan harga,
karena pelaku usaha yang sedang menunggu tersebut akan masuk ke
pasar, tapi dengan dia mengakusisi perusahaan besar yang ada di dalam
pasar, maka tidak ada lagi ketakutan akan masuknya pesaing, sehingga
akan melemahkan persaingan (Andersen, 1999).
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Terdapat dua syarat bagi “actual potential entrant doctrine” (Andersen,
1999):
a. Harus terdapat suatu bukti bahwa perusahaan tersebut kemungkinan
untuk masuk ke pasarnya “available feaseable means”.
b. Bahwa kemungkinan ini menawarkan kemungkinan bahwa masuknya
pesaing ini akan membawa dekonsentrasi pasar yang cukup besar
atau akibat-akibat pro-persaingan lainnya.
Kemampuan pelaku usaha menaikkan harga dibatasi juga oleh
kemungkinan masuknya pontensil pesaing. Semakin mudah masuknya
pelaku usaha baru, maka semakin kecil akan terjadinya penyalahgunaan
dari merger. Masuknya Pelaku Usaha baru ini tentu dipengaruhi oleh harga
setelah terjadinya merger dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Apabila
setelah merger harga akan naik atau tetap menguntungkan dan sunk cost
tidak besar, maka pesaing akan masuk ke pasar (Motta, 2009).
Elastisitas Permintaan juga akan mempengaruhi besar tidaknya
perusahaan yang melakukan merger menikmati kekuatan pasar yang
mereka miliki. Semakin tidak elastis permintaan, maka semakin tinggi
kemungkinan harga naik (Motta, 2009). Lebih jauh Motta menyampaikan
bahwa kemampuan pelaku merger menaikkan harga juga tergantung
pada kekuatan dari pembeli. Apabila pembeli mempunyai kekuatan, maka
Pelaku Usaha tidak dapat menaikkan harga sedemikian rupa yang akan
menyebabkan pembeli berpindah ke Pelaku Usaha lainnya.
Hambatan masuk pasar adalah adanya biaya yang lebih tinggi
dari sewajarnya atau adanya hambatan lain yang menghambat Pelaku
Usaha baru untuk masuk ke Pasar Bersangkutan. Hambatan masuk ini
memberikan keuntungan kepada Pelaku Usaha yang sudah ada di pasar
(existing) karena melindungi pendapatan dan keuntungan Pelaku Usaha
tersebut (Pedoman, 2020). Hovenkamp (2014) menyatakan bahwa
pada kondisi yang memberikan nilai yang tinggi terhadap efisiensi dan
kesejahteraan masyarkat, maka yang merupakan hambatan masuk ke
pasar adalah hal-hal yang membolehkan Pelaku Usaha yang telah ada di
pasar yang melakukan merger mengenakan harga monopoli dalam waktu
bersamaan mencegah Pelaku Usaha lain masuk. Dari penjelasan tersebut
dapat kita ketahui bahwa peran mudahnya masuk ke pasar sangat penting
untuk mencegah tidak terjadinya perilaku anti persaingan dari Pelaku
Usaha yang dominan.
Jika tidak terdapat hambatan masuk pasar, Pelaku Usaha pasca
merger, akan kesulitan untuk melakukan perilaku anti persaingan, walaupun
dengan penguasaan pangsa pasar yang besar. Tidak adanya hambatan
masuk ke pasar, maka apabila pelaku usaha menaikkan harga, pelaku
usaha baru yang akan merupakan pesaingnya akan masuk ke pasar. Oleh
karena itu sangat penting bagi pemerintah dan Otoritas Persaingan Usaha
untuk selalu menjaga agar jangan sampai terdapat kebijakan negara, atau
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perilaku Pelaku Usaha yang menghambat masuknya Pelaku Usaha baru
ke pasar.
Adanya hambatan masuk ke pasar bersangkutan bagi Pelaku Usaha
baru bisa datang dari berbagai sebab, seperti bisa dari ketentuan peraturan
perundang-undangan atau kebijakan pemerintah, dapat juga datang dari
kondisi negara, seperti ketersedian bahan baku, sumber daya manusia
yang handal, atau masalah internal lainnya. Pedoman Merger 2020,
menyatakan bahwa hambatan masuk ke pasar bisa berupa, di antaranya:
a. regulasi pemerintah;
b. lisensi pemerintah;
c. hak kekayaan intelektual;
d. kondisi penawaran dan permintaan terhadap faktor produksi penting
dalam suatu pasar;
e. skala efisiensi minimum untuk masuk ke pasar;
f. biaya yang relatif tinggi yang harus ditanggung konsumen apabila
ingin berpindah dari satu produk ke produk lainnya;
g. keberadaan perjanjian eksklusif yang menguntungkan Pelaku Usaha
tertentu; dan/atau
h. praktik tying dan/atau bundling.
Indikasi adanya Hambatan Masuk Pasar yang tinggi dapat dilihat
antara lain dari:
a. data historis jumlah Pelaku Usaha di dalam Pasar Bersangkutan dari
tahun ke tahun;
b. jumlah Pelaku Usaha potensial yang masuk ke dalam Pasar Bersangkutan;
c. perbandingan antara biaya yang diperlukan masuk ke pasar dengan
pendapatan yang diperkirakan dari pasar;
d. waktu yang dibutuhkan untuk mengganti biaya tersebut.
Dalam pasar yang mempunyai hambatan masuk ke pasar yang
tinggi, tindakan anti persaingan yang mungkin dilakukan oleh Pelaku
Usaha dapat mengakibatkan Dampak Unilateral (Unilateral Effect) maupun
Dampak Terkoordinasi (Coordinated Effect) (Pedoman, 2020).
3.

Potensi Perilaku Anti Persaingan

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa merger, terutama
merger yang menghasilkan penguasaan pasar atau kekuatan pasar
kemungkinan akan dapat mengurangi persaingan secara signifikan dan
akibat anti persaingan lainnya. KPPU akan melakukan analisis potensi
dampak perilaku anti persaingan dari suatu merger yang termasuk dalam
kategori Spektrum II (1.500 ≤HHI ≤2.500) dengan perubahan (delta)
HHI lebih dari 250 (∆ HHI >250) dan Spektrum III (HHI>2.500) dengan
perubahan (delta) HHI lebih dari 150 (∆ HHI >150). Analisis potensi
perilaku anti persaingan berdasarkan analisis Dampak Unilateral, Dampak
Terkoordinasi dan Penutupan Akses Pasar (Market Foreclosure).
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a.

Dampak Unilateral (Unilateral Effect)

Suatu merger dapat yang melahirkan 1 (satu) Pelaku Usaha
yang relatif dominan terhadap Pelaku Usaha lainnya di Pasar
Bersangkutan. Dengan tidak berpretensi bahwa pelaku usaha
yang dominan pasti akan melakukan tindakan-tindakan yang anti
persaingan. Namun, Pelaku Usaha dominan tersebut terbuka
kemungkian menyalahgunakan kekuatan pasar (market power)
yang dimilikinya. Penyalahgunaan kekuatan pasar ini di antaranya
bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Perbuatan
mengambil keuntungan diluar kewajaran ini dapat merugikan pelaku
usaha pesaingnya dan/atau bahkan kosumen. Kerugian bagi pelaku
usaha lain ini bisa langsung bisa pula tidak langsung berupa syaratsyarat perdagangan yang menghambat persaingan. Sedangkan
kerugian bagi konsumen dapat berupa peningkatan harga atau
penurunan kualitas barang atau jasa.
Jadi dampak unilateral merger meliputi pengaruh merger bagi
para pesaing, kemampuan untuk menaikkan harga atau menurunkan
kualitas barang dari pelaku usaha yang merger di mana perilaku para
pesaing dipasar tidak berubah. Perhatian utamanya ditujukan pada
seberapa besar dampak unilateral ini mendorong perilaku dari Pelaku
Usaha yang merger, dan melihat kekuatan-kekuatan lain yang dapat
menghilangkan atau meningkatkan dampak unilateral ini (Ordover,
2007).
Posisi tawar pembeli atau konsumen (buyer bargaining power)
juga merupakan salah satu hal yang diperhatikan dalam menilai
ada atau tidak adanya dampak merger. Kekuatan pembeli akan turut
menentukan perilaku pelaku usaha setelah merger. Apabila pembeli
mempunyai posisi tawar yang kuat, maka pengguasaan pasar oleh
penjual tidak akan mempunyai pengaruh yang besar atau bahkan
tidak akan mengakibatkan penjual menaikkan harga atau tindakan
anti persaingan lainnya karena penjual takut pembeli akan berpindah
kepada pesaingnya.
Pedoman Merger merumuskan perlu adanya analisis ada atau
tidak adanya insentif Pelaku Usaha yang merger untuk melakukan
tindakan yang anti persaingan dan berdampak unilateral (Pedoman,
2020).
b.

Dampak Terkoordinasi (Coordinated Effect)

Dampak Terkoordinasi adalah dampak dari merger yang
menyebabkan semakin terkonsentrasinya pasar, akan tetapi tidak akan
menghasilkan Pelaku Usaha yang dominan di Pasar Bersangkutan,
serta tetap terdapat para pesaing yang cukup kuat (Pedoman, 2020).
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Merger dapat berakibat meningkatnya kekuatan pasar suatu
Pelaku Usaha yang melakukan merger. Peningkatan kekuatan pasar
ini, dapat meningkatkan risiko adanya koordinasi, akomodatif, dan
perilaku dependen dari pesaing (Morgan, 2010). Risiko ini jangan
membuat kita berpikir bahwa pasti akan mengakibatkan anti
persaingan, karena adalah logis merger mengurangi persaingan dan
dapat menciptakan pasar yang oligopoli di mana koordinasi antar
Pelaku Usaha menjadi lebih mudah dan bahkan bisa menghasilkan
Pelaku Usaha hasil merger menjadi leader dalam pasar bersangkutan.
Perlu pula menjadi perhatian, bahwa koordinasi tidak selalu identik
dengan perjanjian yang dilarang. Kemudahan berkoordinasi ini tentu
bisa terjadi secara diam-diam maupun secara tertulis di antara
pelaku usaha yang memegang peran penting dalam berbagai aspek
dan dapat mereka implementasikan (Ordover, 2007)
Suatu merger dapat menghilangkan persaingan melalui
memfasilitasi perilaku koordinasi post merger antar perusahaan
yang akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Perilaku
koordinasi ini dapat terjadi dalam berbagai perbuatan seperti: (a)
negosiasi bagaimana mereka bersaing, sanksi bagi pelaku usaha
yang melanggar komitmen untuk melakukan perbuatan yang telah
disetujui, atau (b) tindakan paralel lainnya yang tidak didasarkan pada
keputusan yang independen. Dengan hilangnya persaingan antar
pelaku usaha, akan menjadi suatu indikasi yang kuat dan menjadi
bukti adanya koordinasi antar Pelaku Usaha di pasar bersangkutan
(Morgan, 2010).
Dalam melakukan analisis Dampak Terkoordinasi, KPPU
memperhatikan antara lain (Pedoman, 2020):
•
transparansi pasar yang memungkinkan diketahuinya strategi
antar pesaing, contoh: transparansi harga;
•
diferensiasi produk yang dijual di pasar;
•
keberadaan perusahaan independen yang tidak bersepakat
dengan pesaing (maverick) di pasar bersangkutan;
•
keterkaitan erat antar pesaing, misalnya melalui kepemilikan
saham silang atau kesamaan direksi dan/atau komisaris;
•
kondisi historis persaingan pada suatu pasar penting
untuk diketahui. Kondisi historis digunakan untuk menilai
kecenderungan: 1) ada atau tidak adanya; atau 2) semakin
menguatnya; perilaku terkoordinasi pasca Penggabungan,
Peleburan, dan Pengambilalihan;
•
data historis tentang kemudahan masuknya pemain baru (new
entrant) di pasar;
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•

•

c.

adanya posisi tawar pembeli atau konsumen (buyer bargaining
power) di pasar yang dapat mencegah perilaku terkoordinasi;
dan/atau
hal-hal lain yang dapat menunjukkan kecenderungan timbulnya
atau semakin menguatnya perilaku terkoordinasi pasca
Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.
Penutupan Akses Pasar (Market Foreclosure)

Vertikal Merger dapat menutup akses pasar bagi para Pelaku
Usaha pesaing baik pada pasar hulu maupun pasar hilir. Penutupan
pasar dapat dilakukan secara langsung dengan menutup akses pasar
atau dengan cara tidak langsung melalui strategi menaikkan biaya
yang harus ditanggung pesaing, yang pada akhirnya akan mengurangi
tingkat persaingan (Pedoman, 2020).
Namun pada dasarnya kekhawatiran adanya penutupan masuk
ke pasar ini membutuhkan berbagai syarat, di antaranya haruslah
terdapat konsentrasi pasar setelah terjadinya merger dan adanya
hambatan masuk ke pasar. Bahkan, apabila tidak ada hambatan
masuk ke pasar, walaupun terdapat konsentrasi pasar, maka Vertikal
Merger kemungkinan tidak akan menghasilkan akibat anti persaingan.
Hal ini sejalan dengan pendapat Yoo (2002) yang menyatakan
bahwa Penutupan Akses Pasar dalam vertikal merger kemungkinan
baru dapat terjadi apabila terdapat konsentrasi pasar baik pada pasar
hulu maupun pada pasar hilir dan juga terdapat hambatan masuk ke
pasar. Apabila tidak ada hambatan masuk ke pasar, apalagi kalau
terjadi efisiensi yang tinggi dengan adanya merger, maka Vertikal
Merger kemungkinan akan disetujui walaupun mungkin terdapat
akibat anti persaingan. Persoalan krusial dalam Vertikal Merger
adalah menyangkut biaya untuk masuk ke pasar, apabila Vertikal
Merger menyebabkan pesaing harus memasuki dua pasar yaitu
pasar hulu dan pasar hilir dalam waktu yang bersamaan karena akan
membutuhkan biaya yang besar (Hovenkamp, 2014).
4.

Efisiensi

Efisiensi merupakan salah satu motivasi utama pelaku usaha
melakukan merger. Efisiensi juga merupakan imbal balik bagi
kesejahteraan masyarakat atas adanya kerugian bagi konsumen sebagai
akibat meningkatnya konsentrasi (Dutra, 2020). Dalam hal ini, tentu tidak
terjadi perdebatan apabila efisiensi yang dihasilkan dari merger memang
jauh melebihi kerugian yang ditimbulkan merger. Lebih lanjut Dutra
menyatakan bahwa klaim efisiensi haruslah jelas dan meyakinkan. Klaim
efisiensi tidak bisa diterima apabila kabur dan tidak disupport bukti-bukti
yang meyakinakan.
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Alasan merger akan menghasilkan efisiensi merupakan salah satu
alasan yang mendominasi dilakukannya merger. Lembaga persaingan
pada umunya akan mempertimbangkan alasan lainnya. Namun alasan
merger akan menghasilkan efisiensi, tidak akan diterima apabila merger
akan menghasilkan perusahaan tersebut menjadi monopoli atau hampir
monopoli (Morgan, 2010).
Merger yang tidak menghasilkan peningkatan efisiensi akan
menyebabkan kerugian bagi konsumen dan kesejahteraan masyarakat
secara keseluruhan. Merger yang mengakibatkan meningkatnya efisiensi
akan meningkatkan produksinya dan menurunya biaya per unit, sehingga
akan menyebabkan turunnya harga yang akan menguntungkan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Motta, 2009).
Dengan demikian Otoritas Persaingan Usaha, perlu meneliti betul,
apakah efisiensi yang dihasilkan merger menghasilkan keuntungan
bukan hanya untuk Pelaku Usaha yang merger, tapi juga menguntungkan
konsumen. Perlu pula menjadi perhatian kita, bahwa keuntungan bagi
konsumen ini belum tentu terjadi sesaat setelah terjadinya merger, dapat
juga terjadi keuntungan tersebut baru dapat dinikmati beberapa tahun
kemudian dengan lahirnya produk baru yang mempunyai nilai yang lebih
tinggi dan inovasi-inovasi lainnya.
Argumen efisiensi harus diajukan oleh Pelaku Usaha yang melakukan
Notifikasi dengan menunjukkan:
(a). penghitungan efisiensi yang
dihasilkan dan keuntungan yang akan dinikmati oleh konsumen sebagai
hasil dari efisiensi tersebut; (b). penghematan biaya; (c). peningkatan
penggunaan kapasitas yang telah ada; (d). peningkatan skala ekonomi;
(e). peningkatan jaringan; (f). peningkatan kualitas produk; (g). hal-hal
lain sebagai akibat dari merger; dan (h). tidak ada potensi merugikan
Pelaku Usaha lain di pasar bersangkutan. Dalam menilai efisiensi juga
perlu mendapatkan perhatian, apakah memang benar merger melahirkan
efisiensi yang akan berakibat turunnya harga, dengan penghematan
terhadap biaya tetap, biaya tidak tetap dan biaya marginal yang tidak akan
menurunkan harga sehingga tidak ada dampaknya terhadap konsumen
(Pedoman, 2020).
5.

Kepailitan (Failing Firms)

Merger tidak akan meningkatkan kekuatan pasar, apabila salah satu
dari perusahaan yang merger akan keluar dari pasar. Terdapat beberapa
faktor yang akan dipertimbangkan apakah suatu perusahaan yang
melakukan merger akan keluar dari pasar (Morgan, 2010):
1. Pelaku Usaha yang failing kemungkinan tidak dapat memenuhi
kewajiban finansilnya dalam waktu dekat ini.
2. Pelaku Usaha tersebut tidak akan sukses melakukan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang atau reorganisasi.
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3. Pelaku Usaha telah berusaha sebaik mungkin untuk mencari
alternatif yang lebih baik yang akan menimbulkan akibat yang
lebih ringan daripada merger.
Dalam menilai merger, diperlukan juga melihat apakah pelaku usaha
yang merger adalah merupakan failing firm (pelaku usaha yang gagal) yaitu
pelaku usaha yang kalau tidak melakukan merger akan keluar dari pasar.
Dalam hal ini kondisi setelah merger tentu tidak dievaluasi berdasarkan
kondisi sewaktu merger, akan tetapi dengan kondisi setelah perusahaan
tersebut keluar dari pasar (Motta, 2009).
KPPU mempertimbangkan argumen kepailitan yang diajukan oleh
pelaku usaha yang merger tersebut dalam hal Pelaku Usaha dapat
membuktikan:
a. berada dalam keadaan insolvensi sehingga akan keluar dari pasar
dalam jangka waktu dekat apabila tidak melakukan Merger;
b. Merger merupakan satu-satunya cara dalam upaya menghindari
kepailitan;
c. tidak terdapat potensi berkurangnya tingkat persaingan di pasar
berupa praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang
diakibatkan dari merger; dan/atau
d. potensi kerugian konsumen lebih besar apabila tidak melakukan
merger.
6.

Aspek Penilaian Lainnya

Peraturan KPPU No. 3/2019 menentukan pada intinya menyatakan
bahwa selain kelima aspek tersebut, apabila diperlukan untuk perlindungan
kepentingan umum atau kepentingan masyarakat atau negara pada
umumnya, maka KPPU dapat melakukan penilaian dengan menggunakan
analisis tambahan seperti:
a. kebijakan peningkatan daya saing dan penguatan industri nasional;
b. pengembangan teknologi dan inovasi;
c. perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah;
d. dampak terhadap tenaga kerja; dan/atau
e. pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
Penilaian merger berdasarkan aspek lainnya sangatlah penting untuk
dipertimbangkan mengingat kondisi satu negara dengan negara lainnya
berbeda. Secara prinsip aspek-aspek lainnya dalam penilaian merger ini
sesuai dengan tujuan dari UU No. 5 Tahun 1999, Perlindungan terhadap
usaha Mikro, kecil dan menengah merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari tujuan UU No. 5 Tahun 1999, dan diatur sebagai yang dikecualikan
dari UU No. 5 Tahun 1999. Pengecualian ini pada prinsipnya adalah upaya
perlindungan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar bisa
dapat bersaing dengan pelaku usaha besar baik dalam negeri maupun dari
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luar negeri. Begitu pula dengan pertimbangan bagi tenaga kerja, karena
tidak jarang merger menyebabkan adanya pemutusan hubungan kerja.
Bertolak dari kompleksitas permasalahan merger, termasuk
kemungkian adanya keuntungan bersamaan dengan kemungkinan
terdapatnya akibat yang anti persaingan, Rose (2019) berdasarkan teori
dan pengalaman praktis mengusulkan agar dalam penilaian merger
khususnya Vertikal Merger perlu diterapkan 5 (lima) prinsip. Pertama,
pelajari segala aspek potensi anti persaingan. Kedua, jangan terpengaruh
dengan klaim bahwa Vertikal Merger membawa keuntungan pada pasar
yang oligopoli. Selanjutnya, ketiga, analisis klaim efisiensi seperti pada
Horisontal Merger dan pastikan bahwa dapat diverifikasi dan cukup untuk
mengkonter akibat negatif dari merger. Keempat, hindari mengadopsi
suatu proteksi, kecuali merger terjadi pada pasar yang tidak terkonsentrasi.
Terakhir, kelima, asumsikan bahwa Vertikal Merger merusak persaingan
apabila terdapat beberapa indikasi.
D.

Hasil Penilaian Merger

Pada dasarnya sama dengan Otoritas Persaingan di negara-negara
lain, maka KPPU setelah melakukan penilaian atas suatu merger akan
mengeluarkan pendapat yaitu:
a. Pendapat KPPU yang menyatakan tidak adanya dugaan praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
b. Pendapat KPPU yang menyatakan adanya dugaan praktik monopoli
dan/atau persaingan usaha tidak sehat; atau
c. Pendapat KPPU yang menyatakan adanya dugaan praktik monopoli
dan/atau persaingan usaha tidak sehat, oleh karenanya merger
disetujui secara bersyarat.
Berdasarkan ketentuan Peraturan KPPU NO. 3 tahun 2019, syarat
yang harus dilakukan pelaku usaha yang mergernya disetujui dengan
bersyarat berupa:
a. Penyesuaian struktural (structural remedies), dapat berupa;
divestasi saham atau divestasi yang dipersamakan dengan saham,
penyesuaian perilaku (behavioral remedies), meliputi; membuka akses
terhadap fasilitas esensial atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang
berkaitan fasilitas penting.
b. Menghilangkan hambatan persaingan, antara lain: kontrak eksklusif,
biaya peralihan konsumen (consumer switching cost), tying dan/atau
bundling, dan/atau hambatan untuk memasok atau membeli.
c. Penerapan strategi harga jual yang wajar. Dalam hal ini Pelaku Usaha
wajib menyampaikan data terkait produksi, harga dan/atau data
lainnya.
d. Dalam hal Merger berpotensi melanggar peraturan perundang-
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undangan lain, KPPU dapat memberitahukan kepada instansi terkait
agar dapat mengusulkan syarat-syarat pelaku usaha mematuhi
pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut.
E.

Penilaian Merger Secara Sederhana

Penilaian merger merupakan kegiatan yang komplek dan tidak mudah.
Otoritas Persaingan Usaha termasuk KPPU untuk kepentingan penilaian
membutuhkan data yang komprehnsif mengenai pelaku usaha yang
akan melakukan merger dan aktifitasnya. Bahkan bagi perusahaan yang
berupa grup perusahaan, maka diperlukan juga data perusahaan yang
mengendalikan. Data yang perlu disampaikan ini mulai dari indentitas
Direksi, Komisaris, Pemegang saham, data keabsahan pelaku usaha,
keuangan, hubungan dengan pihak ketiga dan lain sebagainya di mana
dengan data yang ada tersebut KPPU dapat memastikan bahwa merger
tidak akan menimbulkan kerugian baik khususnya bagi konsumen dan
perekonomian negara. Kegiatan pengumpulan data ini dalam praktik tidak
semudah yang diperkirakan karena mungkin saja data tersebut tidak ada
atau dianggap rahasia oleh Pelaku Usaha atau bisa juga tidak koperatif.
Apabila hal ini yang terjadi, maka notifikasi merger akan memakan waktu
yang lama.
Pedoman Merger Tahun 2020 menyatakan bahwa untuk kepentingan
meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses Penilaian terhadap Notifikasi
merger, maka KPPU memperkenalkan pemeriksaan notifikasi merger
secara sederhana. Dalam hal hasil analisis Pasar Bersangkutan dan
konsentrasi pasar, tidak terdapat masalah persaingan atau tidak terdapat
potensi penurunan persaingan secara signifikan, maka penilaian dapat
dilakukan secara sederhana. Agar pemeriksaan menjadi lebih mudah,
maka diberi kesempatan kepada Pelaku Usaha yang melakukan merger
untuk meminta penilaian dilakukan dengan Penilaian Sederhana. Namun,
keputusan apakah notifikasi merger dilakukan Penilaian Sederhana atau
Penilaian Menyeluruh sepenuhnya kewenangan KPPU, baik terdapat
permintaan atau tidak.
1.

Kriteria Penilaian Sederhana

Terdapat beberapa kriteria agar Merger dapat dilakukan Penilaian
Sederhana yaitu:
a. Kelompok Usaha dari Badan Usaha yang menerima Penggabungan
dan Badan Usaha yang melakukan Penggabungan beserta anak
perusahaan;
b. Kelompok Usaha dari Badan Usaha yang melakukan Peleburan; dan/
atau
c. Kelompok Usaha yang melakukan Pengambilalihan dan Badan Usaha
yang diambil alih beserta anak perusahaan, “memenuhi” kriteria:
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•
•
•

•

•

2.

tidak memiliki kegiatan usaha yang sama;
tidak memiliki kegiatan usaha yang terintegrasi secara vertikal;
memiliki kegiatan usaha yang sama dengan pangsa pasar
gabungan memenuhi kriteria; a. Spektrum I HHI kurang dari
1.500 (HHI <150); b. Spektrum II dengan nilai HHI 1.500 s.d. 2500
(1.500≤HHI≤2.500) dan perubahan (delta) HHI kurang dari/sama
dengan 250 (∆HH≤250); c. Spektrum III dengan nilai HHI lebih
dari 2.500 (HHI>2.500) dan perubahan (delta) HHI kurang dari/
sama dengan 150 (∆HHI≤150).
memiliki kegiatan usaha yang terintegrasi secara vertikal dengan
nilai HHI dari masing-masing kegiatan usaha tersebut memenuhi
kriteria Spektrum I HHI dengan nilai HHI kurang dari 1.500
(HHI<1.500).
tidak berpotensi dapat melakukan tying dan/atau bundling, atau
perilaku yang menimbulkan dampak eksternalitas jaringan
(network effect).

Waktu Notifikasi dan Dokumen

Notifikasi disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal berlaku efektif secara yuridis dan/atau Pengambilalihan yang
menghasilkan Badan Usaha dengan pengendalian tunggal (sole control)
oleh salah satu pengendali yang sebelumnya telah memiliki pengendalian
bersama (join control) dengan pihak lain pada Badan Usaha tersebut.
Dokumen Pendukung bagi Notifikasi dengan Penilaian Sederhana
pada dasarnya adalah sama dengan dokumen pendukung untuk notifikasi
pada umumnya. Dalam hal adanya permintaan dari pelaku usaha untuk
diperiksa secara sederhana, maka perlu dilengkapi dengan alasan dan
analisis dampak yang mungkin timbul akibat merger tidak akan berdampak
atau berdampak mi ni mis (sepele) terhadap persaingan.
Notifikasi dengan Penilaian Sederhana dilaksanakan dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah disetujuinya prosedur
Notifikasi secara sederhana. Penilaian Sederhana dapat dilakukan
dengan cepat, karena apabila kriteria Penilaian Sederhana terpenuhi,
maka penilaian tidak akan dilakukan secara menyeluruh terhadap 5
(lima) aspek penilaian merger. Hal ini didasarkan pada pengalaman
KPPU dalam melakukan penilaian terhadap Merger dalam kurun waktu
hampir 10 (sepuluh) tahun ini, di mana apabila merger tidak menghasilkan
konsentrasi pasar, apalagi dengan sistem ekonomi terbuka, di mana
secara prinsip tidak terdapat Hambatan Masuk Ke Pasar, maka Merger
secara umum tidak akan mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Sebenarnya metode Penilaian Sederhana ini sudah lama dikenal di
KPPU. Sejak berlakunya PP 57 Tahun 2010, KPPU telah mengeluarkan
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peraturan pelaksananya yaitu Peraturan KPPU No. 13 Tahun 2010 yang
telah diubah oleh Peraturan KPPU No. 03 Tahun 2012, kemudian dirubah
lagi dengan Peraturan KPPU No. 02 Tahun 2013 dan terakhir digantikan
oleh Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019. Kesemua Peraturan KPPU ini
menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) aspek yang dianalisis dalam merger.
Yaitu; Komsentrasi Pasar, Hambatan Masuk ke Pasar, Potensi Perilaku
Anti Persaingan, Efisiensi dan Kepailitan. Penilaian terhadap kelima aspek
ini dapat dilakukan secara kumulatif atau alternatif. Namun, karena belum
ditetapkan secara tegas dalam suatu peraturan atau suatu pedoman, maka
selama ini KPPU melakukan penilaian secara kumulatif atau menyeluruh
bahkan kadangkala dalam kondisi tertentu dengan mempertimbangkan
aspek-aspek lainnya.
Pengalaman KPPU melakukan penilaian merger selama hampir
1 (satu) dekade membuktikan bahwa merger dengan kondisi-kondisi
tertentu, dapat dipastikan tidak akan mempunyai akibat anti persaingan
yang signifikan atau tidak akan mengakibatkan terjadinya Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, seperti merger yang
menghasilkan konsentrasi pasar yang kecil, merger antar perusahaan
yang terafiliasi, atau merger antar Pelaku Usaha yang mempunyai pasar
geografis yang berbeda.
Penilaian menyeluruh dengan mempertimbang setidaknya kelima
aspek dalam penilaian merger tentu pekerjaan yang tidak mudah. Penilaian
terhadap dokumen yang begitu banyak dan memerlukan pengkajian
didasarkan doktrin-doktrin baik hukum maupun ekonomi yang cukup
banyak. Kesulitan semakin tinggi, karena seringkali data yang disampaikan
oleh pelaku usaha yang melakukan merger tidak lengkap untuk dilakukan
penilaian secara menyeluruh dan komphrensif. Hasilnya penilaian merger
yang menurut Peraturan KPPU seharusnya 90 (sembilan puluh) hari
terhitung sejak dokumen lengkap penilaian telah selesai, tidak dapat
diselesaikan tepat waktu, bahkan ada yang baru selesai dalam jangka
waktu lebih dari satu tahun sejak pertama kali notifikasi disampaikan ke
KPPU. Lamanya penilaian merger ini menyebabkan komplain baik dari
pelaku usaha maupun dari para konsultan hukm.
KPPU menyadari bahwa kondisi seperti ini tidak membawa manfaat
kepada siapapun. Oleh karenanya diterbitkanlah Pedoman Penilaian
Terhadap Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Tahun 2020
(Pedoman, 2020), pada tanggal 6 Oktober 2020, yang salah satu aspek
yang dijelaskan lebih detail adalah mengenai Penilaian Sederhana.
Dengan diperkenalkannya Pedoman Penilaian Sederhana, dalam
waktu singkat dan ditengah musibah Pandemi Covid-19 telah menunjukkan
adanya percepatan penilaian terhadap Notifikasi Merger. Hal ini dapat
dilihat dari banyaknya notifikasi merger yang diselesaikan pada tahun
2020, jika dibandingkan hasil penilaian 4 (empat) tahun sebelumnya,
yaitu; tahun 2016 diselesaikan penilaian merger sebanyak 69 (enam puluh
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sembilan) Notifikasi, 2017 sebanyak 90 (sembilan puluh), tahun 2018
sebanyak 78 (tujuh puluh delapan), tahun 2019 sebanyak 120 (seratus dua
puluh), dan tahun 2020 sebanyak 205 (dua ratus lima) Notifikasi Merger
yang diselesaikan penilaiannya, di mana 201 (dua ratus satu) diselesaikan
dengan Penilaian Sederhana dan 4 (empat) dengan Penilaian menyeluruh.
F.

Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan pada bagian-bagian terdahulu dapat
disimpulkan bahwa Merger baik Horisontal, Vertikal maupun Konglomerat
disamping menghasilkan keuntungan bagi konsumen, perekonomian
maupun bagi Pelaku Usaha yang melakukan merger, juga terdapat potensi
adanya akibat anti persaingan.
Oleh karena itu sangat perlu bagi Pelaku Usaha yang melakukan
merger untuk menjelaskan dengan detail dan meyakinkan bahwa merger
yang mereka lakukan berdampak positip berupa efisiensi yang tinggi, tidak
terdapat Hambatan Masuk Ke Pasar, Tidak terdapat dampak Unilateral
maupun Dampak Koordinasi atau merger dilakukan di mana salah satu
Pelaku Usaha dalam keadaan bankrut.
Penilaian Merger merupakan pekerjaan yang komplek dan
membutuhkan keahlian serta membutuhkan data yang cukup dan waktu
yang lama. Hal ini diperparah dengan lamanya waktu yang dibutuhkan
untuk mengumpulkan data dan penilaian dilakukan secara menyeluruh.
Adanya Penilaian Sederhana, dapat mempercepat waktu penilaian,
tanpa mengurangi kualitas dari hasil penilaian. Penilaian Sederhana
mempercepat selesainya penilaian yang dilakukan KPPU, sehingga akan
lebih membuat kepastian hukum bagi Pelaku Usaha.
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7.1
Due Process of Law dalam
Penanganan Perkara
persaingan Usaha
Secara Elektronik
Asep Ridwan, S.H., M.H.1

1.

Pendahuluan

Era pandemi Covid-19 telah membawa banyak perubahan atau dampak
signifikan dalam setiap aktivitas kegiatan baik secara individu maupun
kelembagaan. Sedangkan di sisi lain, terdapat kebutuhan untuk terus
menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan suatu lembaga. Di tengah
situasi pandemi Covid-19, keberadaan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) sangat penting untuk tetap menjalankan tugas, fungsi dan
kewenangannya agar dapat mengawasi aktivitas kegiatan usaha tetap
dalam kerangka prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat serta tidak
menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penanganan
perkara persaingan usaha yang dilakukan secara elektronik merupakan
suatu keniscayaan. Terlebih lagi, perkembangan dunia telekomunikasi
saat ini semakin maju dan semakin mempermudah seseorang atau
lembaga dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya.
Terdapat banyak manfaat penanganan perkara secara elektronik,
antara lain: (i) dapat menghemat waktu karena meminimalisir waktu
perjalanan; (ii) dapat menghemat biaya karena mereduksi biaya
transportasi dan biaya lainnya untuk keperluan penanganan perkara;
(iii) pesertanya bisa jauh lebih banyak yang mendapatkan akses masuk
ke sistem; dan (iv) tentu saja dapat meminimalisir, mencegah atau
memutus mata rantai penyebaran virus corona (covid19). Namun
demikian, pertanyaannya bagaimanakah tata cara penanganan perkara
1

Asep ridwan adalah Ketua Umum Indonesian Competition Lawyers Association (ICLA) dan
Partner pada kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners, pada Practice Group Dispute
Resolution, Competition and Consumer Protection dan pengajar pada Sekolah Tinggi Hukum
Indonesia Jentera
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secara elektronik yang tetap memperhatikan prinsip-prinsip due process
of law. Due process of law dalam hal ini diartikan sebagai proses hukum
yang adil, yaitu proses hukum yang bersifat objektif, adil, seimbang serta
memperhatikan hak-hak fundamental para Pihak terutama Pihak yang
diduga melakukan pelanggaran yang tujuannya untuk mencapai keadilan
substatif dari suatu proses hukum. Due process of law ini sebagai lawan
dari arbitrary process atau proses hukum yang sewenang-wenang.
2.

Landasan Hukum Penanganan Perkara Secara Elektronik

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) tidak ada
ketentuan mengenai tata cara penanganan perkara secara elektronik.
Namun demikian, UU No. 5/1999 memberikan peluang kepada KPPU
untuk mengeluarkan peraturan mengenai tata cara penanganan perkara
secara elektronik agar KPPU tetap dapat melaksanakan tugas, fungsi
dan kewenangannya di era pandemi ini. Salah satu ketentuan yang dapat
dijadikan rujukan adalah Pasal 38 ayat (4) UU No. 5/1999 yang menyatakan
tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) lebih lanjut diatur oleh Komisi. Selain itu, terdapat ketentuan yang
bersifat umum, yaitu Pasal 35 huruf f UU No. 5/1999 yang menyatakan
KPPU memiliki tugas untuk menyusun pedoman dan/atau publikasi yang
berkaitan dengan UU No. 5/1999. Dalam UU No. 5/1999 memang tidak
ada penjelasan mengenai makna pedoman dimaksud, namun demikian
pedoman tata cara penanganan perkara secara elektronik merupakan
suatu kebutuhan agar KPPU tetap dapat melaksanakan tugas dan
kewenangannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum acara
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 terdapat ketentuan yang
mengatur bahwa tata cara laporan perkara dapat disampaikan melalui
aplikasi pelaporan secara daring (Pasal 4 ayat (1) huruf c). Namun
demikian, dalam Perkom No. 1/2019 tidak mengatur lebih lanjut mengenai
tata cara penanganan perkara secara elektronik lainnya. Untuk mengisi
kekosongan peraturan tersebut, KPPU kemudian mengeluarkan Peraturan
KPPU No. 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik.
3.

Prinsip-Prinsip Penanganan Perkara Secara Elektronik

Penanganan perkara secara elektronik merupakan hal yang sangat
penting apalagi pada era pandemi ini. Penanganan perkara secara
elektronik ini tetap perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang harus
dipenuhi atau diperhatikan dalam penanganan suatu perkara. Prinsipprinsip menurut hemat penulis antara lain sebagai berikut:
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A.

Pendaftaran Domisili Elektronik

Pelaksanaan penanganan perkara secara elektronik perlu
diawali oleh adanya pendaftaran Domisili Elektronik dari para
Pihak sebagai sebagai wujud adanya persetujuan dari para Pihak
mengenai penanganan perkara dilakukan secara elektronik melalui
panitera. Adanya persetujuan ini sangat penting untuk menghindari
perdebatan mengenai landasan hukum penanganan perkara secara
elektronik serta supaya ada kejelasan mengenai domisili elektronik
yang akan digunakan. Proses penanganan perkara secara elektronik
di Pengadilan juga diawali adanya pendaftaran domisili elektronik
terlebih dahulu bahkan diawali adanya kesepakatan di antara para
Pihak terlebih dahulu.
Perlu adanya pendaftaran atau kesepakatan tersebut juga
disebabkan pada prinsip bahwa penanganan perkara secara
elektronik pada dasarnya tidak boleh dipaksakan terutama bagi
pihak-pihak yang keberatan dengan alasan yang sangat wajar seperti
yang kondisi daerahnya mengalami kesulitan jaringan internet atau
jaringan internetnya tidak stabil.
B.

Pemeriksaan Perkara yang Terbuka untuk Umum

Dalam UU No. 5/1999 pada dasarnya mengenai keharusan
pelaksanaan sidang yang terbuka untuk umum dalam rangka
pembacaan putusan, yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No.
5/1999. Diluar ketentuan itu tidak ada ketentuan dalam UU No.
5/1999 yang mensyaratkan setiap proses pemeriksaan perkara harus
dilakukan pada sidang terbuka untuk umum. Namun demikian, Pasal
32 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (2) Perkom No. 1/2019 mengatur bahwa
pemeriksaan/persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum.
Oleh karena itu, prinsip pemeriksaan/persidangan yang terbuka
untuk umum ini tetap harus diperhatikan dalam penanganan perkara
secara elektronik. Hal ini dapat dipahami karena UU No. 5/1999
merupakan hukum publik dan perkara di KPPU merupakan perkara
yang menyangkut kepentingan umum sehingga setiap orang dapat
mempunyai akses untuk mengetahui proses pemeriksaan di KPPU.
C.

Terdapat Kesempatan yang Sama bagi Para Pihak

Penanganan perkara secara elektronik juga harus memperhatikan
adanya akses dan kesempatan yang sama bagi semua Pihak dalam
mengikuti persidangan/pemeriksaan perkara termasuk penyampaian
pembelaan serta bukti-bukti dari para Pihak. Kesempatan yang
sama dimaksud termasuk bagaimana KPPU mengakomodir pihakpihak yang mengalami kesulitan akses, jaringan atau penggunaan
telekonferensi visual sehingga penggunaan jenis media elektronik
dapat disesuaikan sesuai kondisi untuk mengakomidir pihak-pihak
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yang mengalami kesulitan, seperti melalui media chat dalam media
elektronik tersebut. Prinsipnya penggunaan media elektronik tersebut
jangan sampai mereduksi hak-hak Pihak tertentu yang mengalami
kesulitan dalam penggunaan sarana atau media elektronik.
D.

Transparan

Pelaksanaan penanganan perkara secara elektronik juga harus
dilaksanakan secara transparan. Hal ini kaitannya dengan bagaimana
para Pihak menunjukan alat bukti seperti bukti dokumen atau benda
tertentu dalam penanganan perkara secara elektronik terutama pada
proses pembuktian. Dalam persidangan biasa para Pihak dapat
secara langsung memeriksa validitas, kejelasan dan kelengkapan
suatu alat bukti di hadapan Majelis Komisi. Pemeriksaan terhadap
alat bukti ini nampak sulit atau tidak praktis pada penanganan perkara
secara elektronik. Oleh karena itu, terkait hal ini dalam hal tertentu
penanganan perkara secara elektronik ini perlu diawali dengan adanya
penyampaian alat bukti kepada Majelis terlebih dahulu sebelum diuji
pada persidangan atau dikemudian hari keaslian atau validitas dari
bukti tersebut dapat dibuktikan.
E.

Kerahasiaan dan Keamanan Data

Salah satu persoalan yang berpotensi muncul dalam penanganan
perkara secara elektronik adalah kekuatiran terkait kerahasiaan dan
keamanan data apalagi data yang disampaikan banyak yang bersifat
sensitif atau confidential (rahasia perusahaan). Penanganan perkara
secara elektronik perlu memperhatikan dan mengantisipasi potensi
adanya kebocoran data atau dokumen yang diajukan para Pihak.
Sedangkan disisi lain KPPU mempunyai kewajiban untuk menjaga
kerahasiaan data/dokumen dari para Pihak yang dianggap rahasia.
Oleh karena itu, dalam penanganan perkara secara elektronik
KPPU perlu menggunakan platform media elektronik yang lebih
terjamin kerahasiaan dan keamanan datanya termasuk bekerja
sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti BSN dan Kominfo
untuk mengantisipasi berbagai potensi kebocoran data yang dapat
disalahgunakan oleh Pihak tertentu.
4.

Membangun Sistem Penanganan Perkara Secara Elektronik di KPPU

Terdapat banyak manfaat penggunaan sarana elektronik dalam
penanganan perkara di KPPU. Hikmah dari adanya era pandemi ini adalah
bagaimana KPPU membangun sistem elektronik yang kredibel dan lengkap
dalam menjalankan semua aspek penanganan perkara, baik penanganan
perkara dugaan pelanggaran UU No. 5/1999, pemberitahuan merger,
maupun pengawasan kemitraan. Berikut ini gambaran penanganan
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perkara secara elektronik yang penulis peroleh dari informasi internal
KPPU dan sedang dibangun oleh KPPU:

Gambar 1 - Penanganan perkara secara elektronik di KPPU
Sumber : Internal KPPU

Berdasarkan gambaran di atas, semua jenis penanganan perkara oleh
KPPU dapat dilakukan secara elektronik. Lingkup tugas dan kewenangan
KPPU yang meliputi seluruh wilayah Indonesia membuat penanganan
perkara secara elektronik semakin penting dan strategis.
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5.

Beberapa Permasalahan dalam Penanganan Perkara
Elektronik Berdasarkan Peraturan Komisi No. 1/2020

Secara

Adanya Perkom No. 1/2020 tentunya merupakan langkah yang
tepat dari KPPU agar KPPU tetap dapat menjalankan tugas, fungsi
dan kewenangannya terutama di era pandemi Covid-19. Dalam hal
ini terdapat beberapa catatan dari penulis dalam rangka penerapan
atau pengembangan Perkom No. 1/2020 agar penerapan Perkom No.
1/2020 agar tetap memperhatikan due process of law dalam penanganan
perkaranya.
A.

Surat Panggilan

Pada Perkom No. 1/2020 disebutkan proses pemanggilan
terhadap para Pihak atau Pihak lain dilakukan dengan menggunakan
sarana elektronik ke Domisili Elektronik. Metode panggilan secara
elektronik ini sudah tepat terhadap Pihak yang sebelumnya telah
mendaftarkan Domisili Elektroniknya. Namun demikian, terdapat
potensi adanya permasalahan apabila dikirim kepada Pihak yang
sebelumnya belum pernah ada korespondensi/komunikasi dengan
KPPU terkait adanya mekanisme secara elektronik ini. Oleh karena
itu, dalam pelaksanaannya surat panggilan untuk pertama kalinya
tetap perlu dilengkapi dengan panggilan biasa melalui kurir untuk
memastikan surat panggilan tersebut diterima oleh Pihak yang dituju.
Hal ini untuk mengantisipasi Pihak yang dituju tidak mengetahui
adanya panggilan secara elektronik, sedangkan di sisi lain KPPU
juga perlu memastikan proses pemanggilan telah dilakukan secara
patut yang antara lain ditujukan kepada alamat yang benar, ada
tanda terima dan disampaikan dalam kurun waktu yang wajar.
Sebagai perbandingan, di pengadilan pemanggilan secara elektronik
dilakukan setelah ada kesepakatan para Pihak untuk beracara secara
elektronik dan setelah adanya pendaftaran domisili elektronik dari
para Pihak. Setelah adanya pendaftaran domisili elektronik maka
proses pemanggilan kepada para Pihak dilakukan secara elektronik.
B.

Penandatanganan Berita Acara Penyelidikan/Pemeriksaan

Pasal 7 ayat (7) dan ayat (8) Perkom No. 1/2020 pada pokoknya
menyatakan lembar persetujuan berita acara dikirimkan oleh
Pihak kepada Investigator melalui Domisili Elektronik. Penerapan
ketentuan ini Investigator hanya mengirimkan lembar persetujuan
semata tanpa disertai seluruh isi berita acara secara lengkap atas
dokumen yang perlu ditandatangani. Lembar persetujuan ini memang
didasarkan atas isi berita acara yang telah dibicarakan sebelumnya.
Namun demikian, Pihak yang dimintai tanda-tangan tentunya tetap
mempunyai hak untuk memastikan kebenaran seluruh isi dokumen
yang hendak ditanda-tangani. Oleh karena itu, terhadap Pihak yang
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keberatan dengan mekanisme ini, perlu diberikan alternatif khusus
penanda-tanganan berita acara dapat dilakukan di kantor KPPU
agar Pihak tersebut dapat secara langsung dan memberikan paraf
terhadap seluruh lembar isi berita acara. Pada prinsipnya Pihak yang
diminta tanda-tangan mempunyai hak untuk memastikan seluruh
isi dokumen yang hendak ditanda-tanganinya sehingga KPPU perlu
mengakomodir hal ini.
C.

Pengambilan Sumpah di Tingkat Penyelidikan

Pasal 7 ayat (4), Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (4) Perkom
No. 1/2020 menyatakan bahwa dalam hal diperlukan Investigator
meminta keterangan dari Pihak yang dimintai keterangan dilakukan di
atas sumpah yang dipandu oleh Investigator. Sumpah yang dimaksud
dalam konteks ini adalah untuk tahap penyelidikan, pemeriksaan
keterlambatan merger atau kemitraan dihadapan Investigator (bukan
pada Sidang Majelis). Sekalipun dalam ketentuan tersebut dinyatakan
“sesuai keperluan” namun dalam pelaksanaannya Investigator
seringkali setiap saat meminta keterangan tersebut harus di atas
sumpah atau penyampaian sumpah tersebut sifatnya wajib.
Pemberian keterangan di atas sumpah merupakan hal yang
sakral dan seharusnya hanya dilakukan dihadapan Pihak tertentu
seperti hakim atau majelis yang dihadiri para Pihak. Sebagai
perbandingan, dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa
dalam proses penyidikan dihadapan Penyidik, saksi diperiksa tidak
disumpah. Saksi baru dapat disumpah dalam hal Saksi tersebut tidak
akan hadir dalam persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, menurut
Penulis tidak tepat apabila Investigator mensyaratkan pemberikan
keterangan dihadapan Investigator harus selalu di atas sumpah
karena fungsi penyelidikan pada dasarnya untuk mencari alat bukti
yang selanjutnya untuk diajukan pada proses persidangan. Pada
proses persidangan itulah sumpah tersebut dilakukan dihadapan
Majelis yang dihadiri para Pihak karena keterangan-keterangannya
dapat digunakan sebagai alat bukti dalam memutus perkara.
D.

Rangkaian Persidangan Secara Elektronik

Dalam Pasal 14 ayat (1) Perkom No. 1/2020 dinyatakan bahwa
Majelis Komisi dapat menjalankan seluruh rangkaian persidangan
dengan menggunakan Media Elektronik. Memang terdapat banyak
hal yang positif penyelenggaraan pemeriksaan secara elektronik.
Namun demikian, dalam beberapa hal tertentu dapat saja
pemeriksaan secara elektronik tersebut kurang efektif atau terdapat
kebutuhan untuk dilakukan pemeriksaan secara langsung. Sebagai
contoh, dalam proses pembuktian dokumen diperlukan persidangan
secara langsung agar para Pihak dapat memeriksa keaslian atau
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validitas dokumen yang diajukan sebagai bukti. Pemeriksaan saksi/
ahli secara langsung dalam hal tertentu juga diperlukan untuk
menghindari kecurigaan adanya pengaruh atau intervensi Pihak
tertentu yang dapat mengganggu independensi keterangan saksi.
Selain itu, belum tentu persidangan/pemeriksaan secara elektronik
dapat sepenuhnya dijalankan apabila terdapat kendala jaringan
internet pada pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, pelaksanaan
persidangan secara elektronik tetap harus memperhatikan urgensi,
kondisi dan efektifitasnya sehingga dapat diterapkan secara
menyeluruh atau hanya sebagian. Agenda-agenda persidangan
penyampaian LDP, tanggapan, kesimpulan dan pembacaan putusan
dapat sepenuhnya dilakukan secara elektronik. Sedangkan agenda
yang sifatnya pembuktian dapat dilakukan secara langsung untuk
menjamin efektifitas dan independensi pelaksanaan persidangan.
E.

Persidangan Perkara yang Terbuka untuk Umum

Pemeriksaan perkara secara elektronik pada pokoknya tetap
perlu memperhatikan prinsip persidangan/pemeriksaan yang terbuka
untuk umum. Hal ini mengingat UU No. 5/1999 merupakan Hukum
Publik dan perlu adanya akses bagi Pihak lain yang ingin mengikuti
jalannya persidangan kecuali ditentukan lain oleh Majelis Komisi.
Perlu dipenuhinya ketentuan tersebut juga untuk mengantisipasi
Pihak tertentu yang mempersoalkan keabsahan persidangan terkait
pemenuhan aspek sidang terbuka untuk umum. Terdapat beberapa
alternatif untuk memenuhi ketentuan tersebut, antara lain: (i)
Majelis Komisi bersidang di Kantor KPPU sehingga Pihak lain tetap
mempunyai akses untuk mengikuti persidangan; (ii) terdapat media
elektronik di Kantor KPPU yang dapat menyiarkan jalannya proses
persidangan yang dapat dilihat Pihak lain; atau (iii) persidangan dapat
diakses melalui sarana media sosial KPPU dengan menon-aktifkan
fitur pesan dari Pihak lain yang bukan Pihak dalam perkara.
F.

Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage)

Dalam Perkom No. 1/2020 tidak ada ketentuan khusus mengenai
pemeriksaan berkas perkara secara elektronik. Disisi lain, proses
pemeriksaan berkas perkara secara elektronik sangat dimungkinkan
dengan cara KPPU antara lain membuat data room yang dapat diakses
oleh para Pihak dalam kurun waktu tertentu. Metode pemeriksaan
perkara secara elektronik ini dapat berjalan secara efektif dan
maksimal bagi para Pihak apabila diberikan waktu yang cukup.
Sebagai perbandingan, Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan
Ketua MA No. 271/KMA/SK/XII/2019 terkait pemeriksaan berkas
perkara di tingkat banding memberikan jangka waktu 3 (tiga) hari
untuk memeriksa berkas perkara melalui media elektronik. Sekalipun
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ketentuan ini terkait pemeriksaan berkas perkara di tingkat banding,
akan tetapi hal itu menunjukkan bahwa para Pihak dapat bahkan
seharusnya diberikan waktu yang cukup dalam memeriksa berkas
perkara, apalagi untuk keperluan pembelaan atau kesimpulan.
G.

Penutup

Hadirnya Perkom No. 1/2020 merupakan langkah tepat
dan strategis yang dilakukan oleh KPPU agar KPPU tetap dapat
melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya di era pendemi
ini. Penanganan perkara secara ekektronik dapat dijadikan sebagai
model baru penanganan perkara termasuk pasca era pandemi
Covid-19 di mana kemajuan teknologi informasi akan makin
mempermudah semua proses yang tadinya dilakukan tatap muka
menjadi daring namun secara real time. Apalagi bila dikemudian
hari terwujud kewenangan yurisdiksi KPPU yang bersifat ektsrateritorial. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu dikaji
kembali atau diperhatikan dalam pelaksanaanya agar penanganan
perkara secara elektronik tetap menjamin due process of law atau
tidak mereduksi hak-hak para Pihak termasuk hak-hak Terlapor yang
menjadi objek pemeriksaan KPPU. Hal-hal yang perlu diperhatikan
dalam pelaksanaan penanganan perkara secara elektronik oleh
KPPU antara lain: (i) perlu ada pendaftaran domisili elektronik
sebagai bentuk persetujuan dari para Pihak mengenai penanganan
perkara secara elektronik; (ii) proses pemanggilan tetap perlu
dilakukan secara patut termasuk dilengkapi dengan pengiriman biasa
sebelumnya ditetapkannya penanganan perkara dilakukan secara
elektronik; (iii) proses pemeriksaan berkas perkara dapat dilakukan
secara elektronik dan para Pihak dberikan waktu yang memadai untuk
memeriksa berkas perkara; (iv) pengambilan sumpah terhadap Saksi/
Ahli dihadapan Investigator pada tahap penyelidikan hanya diterapkan
bagi Saksi/Ahli yang dikemudian hari tidak akan atau berpotensi tidak
akan menghadiri Sidang Majelis; (v) penanganan perkara secara
elektronik tidak boleh dipaksakan terhadap Pihak yang berpotensi
mengalami kesulitan dalam mengikuti penanganan perkara secara
elektronik; (vi) pemeriksaan perkara secara elektronik tetap menjamin
kerahasiaan dan keamanan data yang diajukan para Pihak; dan (vii)
pemeriksaan perkara secara elektronik tetap memperhatikan prinsip
pemeriksaan/persidangan yang terbuka untuk umum.
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7.2
Modernisasi Penanganan
Perkara Persaingan
Usaha Melalui Media
Elektronik dan Tantangan
Infrastrukturnya
Mohammad Reza, S.H., M.H.1

Pendahuluan
Tidak dipungkiri bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat (UU 5/1999)2 berkaitan erat dengan krisis ekonomi yang melanda
Indonesia pada tahun 1998.3 Kondisi yang terjadi pada saat itu adalah
sebuah anomali, karena meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai
selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama pada masa Pemerintahan
Orde Baru (1969-1994), yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi
yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan,
khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan,
seiring dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian serta
1

Staf Ahli unsur Pembantu KPPU bidang Hukum

2

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817), (“UU 5/1999”).

3

Krisis keuangan global 1997-1998. Popular disebut “krismon” atau krisis moneter. Bermula
dari Thailand, kemudian menyebar cepat ke negara-negara tetangga. Dari Indonesia, Korea
Selatan, dan hingga Malaysia, krisis keuangan Asia ini menjadi krisis global ketika fenomena
yang sama kemudian juga menghantam Rusia dan Brasil pada 1999, serta disusul Argentina
dan Turki pada 2001. Di Indonesia sendiri diawali jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar
AS. Bank-bank kehabisan modal karena banyak kredit macet. Krisis ekonomi 1998 disebabkan
inflasi yang mencapai 70%. Dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat
yang sangat tinggi dari Rp2.500 nyungsep sampai Rp17.000 per USD, sehingga perekonomian
Indonesia mengalami krisis. Lihat “Belajar dari Pengalaman Menghadapi Krisis Ekonomi
Dunia” https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ ekonomi/belajar-daripengalaman-menghadapi-krisis-ekonomi-dunia akses tanggal 27 Agustus 2020 dan “BI
Ceritakan Penyebab Krisis Ekonomi 1998” https://ekbis.sindonews.com/berita/1415039/33/
bi-ceritakan-penyebab-krisis-ekonomi-1998 akses tanggal 27 Agustus 2020.
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dinamika dan perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990-an.4
Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu
dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan
dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi.
Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, di satu sisi
diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan Pemerintah yang kurang tepat
sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha
swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari
kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.5
Agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan
benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindar
dari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok
tertentu, antara lain dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan citacita keadilan sosial, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(“UU 5/1999”) yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (“DPR-RI”) melalui hak inisiatifnya. Usulan ini dimaksudkan untuk
menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama
bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan
usaha yang sehat.6 UU 5/1999 diharapkan memberikan jaminan kepastian
hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam
upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi
dari semangat dan jiwa UUD 1945. Agar implementasi UU 5/1999
serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan
tujuannya,7 maka perumus UU 5/1999 berpandangan perlu dibentuk
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”), yaitu lembaga independen
yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan Pihak lain.
UU 5/1999 selain memuat substansi (materiil) hukum persaingan
usaha, juga memuat hukum acara (formil) persaingan usaha. Ketentuan
hukum acara persaingan usaha termuat dalam Bab VII UU 5/1999 yang
mengatur mengenai tata cara penanganan perkara mulai Pasal 38 sampai
dengan Pasal 46. Bab tersebut hanya mengatur tata cara penanganan
4

UU 5/1999, Penjelasan Umum.

5

Ibid

6

Ibid

7

Ibid, Pasal 2. “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 UU 5/1999 adalah: a. menjaga kepentingan umum dan
meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat; b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif menjamin 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.”
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perkara secara singkat, sumir, dan hanya pada pokok-pokoknya saja. Dalam
praktiknya ternyata ketentuan Bab VII UU 5/1999 tersebut dirasa tidak
cukup memadai sebagai hukum acara penanganan perkara persaingan
usaha, sehingga KPPU memandang perlu untuk mengeluarkan berbagai
peraturan terkait tata cara penanganan perkara, salah satunya adalah
peraturan mengenai penanganan perkara secara elektronik.
Pembahasan
Adagium Romawi menyatakan “fiat justitia et ruat caelum”, yang
artinya “tegakkan keadilan (di bumi), sekali pun langit (berikut segala
ornamen-ornamen akan) runtuh/jatuh (menimpa kita)”8 memberikan
pesan mengenai ketegasan hukum. Hukum harus ditegakkan apa pun
yang dan akan terjadi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Radbruch9 yang
menyatakan bahwa konsep hukum berorientasi kepada idea of law. Idea of
law terdiri dari 3 (tiga) elemen yang berbeda yaitu: keadilan formal (formal
justice), kepastian hukum (legal certainty), dan kemanfaatan (expediency).
Menurut Radbruch, keadilan lebih penting daripada kepastian hukum dan
kepastian hukum lebih penting daripada kemanfaatan. Bila terjadi konflik
antara keadilan dan kepastian hukum, harus diberikan prioritas kepada
kepastian hukum. Namun tidak akan ada gunanya keadilan dan kepastian
hukum bila tidak memberikan kemanfaatan.10
Menegakkan keadilan dilakukan melalui proses peradilan yang
memenuhi prinsip due process of law.11 Salah satu prinsip universal
yang dianut oleh seluruh peradilan di dunia adalah “justice delayed is
justice denied”, yang bermakna “proses peradilan yang lambat tidak akan
memberi keadilan kepada para Pihak”.12 Prinsip tersebut bermakna bahwa
8

Asas-Asas Hukum”, https://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-hukum.html akses
tanggal 18 Agustus 2020.

9

Torben Spaak, “Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch,” Law and
Philosophy, vol. 28, 2009, hlm. 261–290

10

Robert Alexy, “Gustav Radbruch Concept of Law”, https://www.upjs.sk/public/media/16913/
Gustav%20Radbruch%27s%20Concept%20of%20Law.pdf akses 10 Agustus 2020.

11

Due process of law diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar, dan adil.
Pengadilan yang adil merupakan suatu usaha perlindungan paling dasar untuk menjamin
bahwa para individu tidak dihukum secara tidak adil. Proses hukum yang demikian
terjadi apabila aparat penegak hukum yang terkait dengan proses tersebut, tidak hanya
melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memastikan agar
semua hak tersangka/terdakwa yang telah ditentukan diterapkan. Proses hukum adil juga
wajib mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum
yang adil tersebut. Lihat Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Penerbit
UNDIP, 1998, hlm 5 sebagaimana dalam “Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan
Pidana”, https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/ akses
tanggal 31 Agustus 2020

12

Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan”, https://www.hukumonline.com/
berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan/ akses
18 Juli 2020.
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proses peradilan yang lambat sama dengan tidak memberikan keadilan
kepada para Pihak. Ia lahir secara induktif dari ekspektasi publik terhadap
penanganan perkara yang cepat sehingga segera memberikan keadilan,
kepastian hukum, dan kemanfaatan.13
Asas universal tersebut diakui dalam asas peradilan di Indonesia.
Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (UU 48/2009)14 mengatur bahwa peradilan dilakukan dengan
sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Penjelasan Pasal 2 ayat (4)
UU 48/2009 memuat pengertian “sederhana” yaitu pemeriksaan dan
penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Adapun
yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat
dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat,
dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di
pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam
mencari kebenaran dan keadilan.15 Uniknya dalam penjelasan tersebut
tidak memuat pengertian “cepat”. Untuk itu kiranya dapat diukur berdasar
kelaziman yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas dasar perlakuan
yang wajar dan seharusnya dari aparat penegak hukum, misalnya dalam
suatu perkara, hakim segera mengadili dan memutus tanpa adanya
penundaan yang tidak berdasarkan undang-undang serta harus dengan
bertanggung jawab.16
UU 5/1999 sama sekali tidak menyebut KPPU sebagai lembaga
pengadilan. Tugas dan kewenangannya juga tidak dikaitkan dengan tugas
mengadili seperti halnya badan-badan peradilan yang resmi. Meskipun
demikian, KPPU secara teoretis pada hakikatnya tetap merupakan
lembaga semi-yudisial atau quasi-yudisial.17 Jika dikaitkan dengan teori
‘trias politica’ Montesquieu, KPPU itu lebih tepat dapat dipandang sebagai
lembaga yang berfungsi campuran, tidak hanya eksekutif, tetapi juga
yudikatif.18 Bahkan, sebagai lembaga quasi-peradilan, jenis perkara yang
ditangani oleh KPPU ini tidak hanya menyangkut urusan-urusan bisnis
keperdataan, tetapi juga berkaitan dengan hukum administrasi negara dan
13

Asep Nursobah, “Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan
Penyelesaian Perkara diMahkamah Agung”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 2
Juli 2015, hlm. 323-334

14

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).

15

Ibid, Penjelasan Pasal 2 ayat (4).

16

Nia Sari Sihotang, “Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan
Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman,” JOM Fakultas Hukum Vol. III No. 2, Oktober 2016, hlm. 2-3.

17

Jimly Asshiddiqie, “Fungsi Campuran KPPU sebagai Lembaga Quasi-Peradilan”, http:// www.
jimly.com/makalah/namafile/61/Makalah_KPPU_Koreksian.pdf akses 20 Agustus 2020

18

Ibid.
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bahkan hukum pidana yang masing-masing diatur menurut bidang hukum
yang berbeda-beda, tetapi untuk kepentingan praktik perlu diintegrasikan
dalam satu kesatuan sistem penanganan perkara melalui KPPU.19
Mengingat bahwa UU 5/1999 hanya mengatur tata cara penanganan
perkara secara singkat, sumir, dan hanya pada pokok-pokoknya saja,
maka KPPU menerbitkan berbagai keputusan dan peraturan untuk
mengisi kekosongan hukum tersebut, sehingga dapat tercipta kepastian
dan keadilan sebagai upaya pemenuhan tujuan hukum.20 Bila tidak ada
upaya pengaturan dari KPPU, maka justru akan memberikan kewenangan
yang luar biasa bagi KPPU dalam bertindak karena batas kewenangan
sumir tersebut. Keberadaan peraturan KPPU berupaya untuk memperjelas
kewenangan KPPU dan pada saat yang sama juga memperjelas hak dan
kewajiban para Pihak yang diperiksa oleh KPPU. Keberadaan peraturan
KPPU dalam penanganan perkara untuk mengisi ruang kosong yang
tidak diatur oleh UU 5/1999 justru berupaya agar terlindunginya hak
dan kewajiban Pihak-pihak tersebut. Peraturan KPPU yang berusaha
menjelaskan pelaksanaan dari UU 5/1999 juga sesuai dengan asas lex
sine scriptis, suatu aturan tidak dapat diterapkan atau dilaksanakan jika
tidak ada ketentuan yang mengatur tata laksana dan pelaksanaannya.
KPPU sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang
diberikan amanah tugas mengawasi berbagai bentuk kegiatan usaha
di seluruh wilayah Indonesia. Dalam konteks pengawasan terhadap
kegiatan usaha, KPPU juga diberikan kewenangan untuk melakukan
kegiatan penanganan perkara. Penanganan perkara terjadi karena adanya
persengketaan. Persengketaan yang dimaksud adalah adanya dugaan
pelanggaran terhadap UU 5/1999. Untuk membuktikan kebenaran, maka
dilakukan pembuktian.21 Persidangan untuk menemukan kebenaran
agar dapat diputuskan seadil-adilnya, sampai saat ini masih bersifat
konvensional yaitu membutuhkan proses tatap muka secara langsung.
Hal ini dikarenakan sistem pembuktian masih yang diterapkan masih
membuktikan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang terungkap dalam
persidangan.
Perkembangan zaman adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat
dibendung. Komunikasi merupakan basic social process dalam kehidupan
manusia. Satu hal yang sangat fundamental dan sangat diperlukan
19

Ibid.

20

Gustav Radbruch mengemukakan pemikiran hukum modern yang berusaha
mengkombinasikan ketiga pandangan klasik (filsufis, normative, dan empiris) menjadi satu
pendekatan dengan masing-masing pendekatan dijadikan sebagai unsur pokok dan menjadi
dasar pendekatan hukum yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang
meliputi: keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat
(sosiologis). Lihat Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 13-17.

21

Pembuktian adalah menyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang
dikemukakan dalam suatu persidangan, Lihat Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita,
Jakarta, 2001, hlm. 10

470

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

dalam kehidupan setiap manusia. Tanpa komunikasi manusia tidak dapat
berinteraksi dengan sesamanya dan tidak akan berkembang.22 Tidak
pernah terbayang sebelumnya bahwa di era teknologi telekomunikasi dan
informasi yang semakin canggih, memungkinkan terjadinya percakapan
tatap muka dalam jaringan (daring) lebih dari dua orang di waktu yang
sama namun berada pada tempat yang berbeda, bahkan berjarak ratusan
bahkan ribuan kilometer jauhnya yang semuanya dilakukan real-time.
Perkembangan yang terjadi dengan cepat di bidang teknologi informasi
dan komunikasi membuat para Ahli menyebutnya sebagai revolusi
komunikasi.23 Perubahan yang cepat ini didorong oleh adanya berbagai
penemuan di bidang teknologi sehingga apa yang dulu merupakan kendala
dalam kegiatan komunikasi, sekarang sudah terbuka lebar.24 Rogers25
membagi revolusi komunikasi ini menjadi empat era. Era pertama adalah
Era Komunikasi Tulisan (The Writing Era of Communication) yang dimulai
tahun 4000 SM pada saat bangsa Sumeria menggunakan tablet dari
tanah liat, bangsa Tiongkok menemukan tulisan untuk percetakan buku
dan bangsa Korea menemukan alat dari logam yang menggantikan hurufhuruf dari tanah. Era kedua disebut sebagai Era Percetakan (The Printing
Era of Communication) yang dimulai dengan ditemukannya alat percetakan
oleh Gutenberg pada tahun 1456 ketika untuk pertama kalinya mencetak
Kitab Injil. Era ketiga adalah Era Telekomunikasi (Telecommunication
Era) yang ditandai dengan temukannya radio, telegram radio, film,
televisi dan siaran langsung televisi. Pada era keempat, yaitu era yang
masih berlangsung saat ini, yaitu Era Komunikasi Interaktif (Interactive
Communication Era) yang ditandai dengan dengan ditemukannya berbagai
kemajuan teknologi seperti komputer, satelit, dan internet. Kemajuan
pesat era komunikasi interaktif ini membawa perubahan dalam segala
aktivitas manusia. Teknologi komunikasi dan informatika menjadi 2 (dua)
instrumen penting karena merupakan sarana komunikasi antara penyedia
dan pengguna informasi. Setiap perubahan tentunya bagaikan 2 (dua)
sisi mata uang, dapat menjadi perubahan yang buruk ataukah perubahan
yang baik. Tentunya perubahan yang baik yang selalu menjadi tujuan dari
perubahan itu.
Perkembangan teknologi informatika yang tidak dapat dielakkan,
tentunya harus mampu dimanfaatkan untuk mewujudkan asas peradilan
adalah sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. International Consortium
for Court Excellence telah menyusun pedoman International Framework for
Court Excellence, menegaskan bahwa peradilan yang efektif dan efisien
22

Mohammad Zamroni, “Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Dampaknya Terhadap
Kehidupan”, Jurnal Dakwah, Vol. X No. 2, Juli-Desember 2009, hlm. 195-211.

23

Ibid.

24

Ibid.

25

Everett M. Rogers, Communication Technology,Tthe New Media in Society, The Free Press, a
Division of Macmillan, Inc, New York, 1986, sebagaimana dalam ibid.

471

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

adalah salah satu indikator bagi sebuah peradilan yang unggul (court
excellence).26 Dalam implementasinya sangat dipengaruhi oleh berbagai
faktor, di antaranya adalah sarana pendukung peradilan (court support)
termasuk teknologi informasi.27 Berbagai penelitian memberikan bukti
secara empiris bahwa investasi di bidang teknologi informasi memberikan
kontribusi terhadap kinerja dan produktivitas suatu organisasi.28
Penerapan teknologi informasi dapat memberikan efektivitas dan
efisiensi yang menguntungkan melalui kecepatan (speed), konsistensi
(consistency), ketepatan (precision), dan keandalan (reliability).29
Sukarmi30 menyatakan bahwa proses penanganan perkara melalui
online dispute settlement memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan
tersebut di antaranya adalah: a) layanan administrasi perkara secara
elektronik telah memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan; b)
penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu penanganan
perkara; c) mengurangi intensitas para Pihak datang ke pengadilan serta
mengkanalisasi cara berinteraksi para Pihak dengan aparatur pengadilan;
d) menghindari masyarakat dari kekurangan informasi dan pengetahuan
tentang pengadilan; dan e) menghemat biaya, waktu, jaminan keamanan.
Penerapan teknologi dan informasi dalam proses penegakan hukum
tentunya membutuhkan landasan hukum. KPPU menyadari penuh
mengenai tersebut, sehingga diterbitkan Peraturan KPPU Nomor 1/2020
tentang Penanganan Perkara secara Elektronik (PerKPPU 1/2020).31
PerKPPU 1/2020 ini memberikan payung hukum penanganan perkara
melalui media elektronik32 terhadap:33
a. penilaian notifikasi;
b. pengawasan kemitraan;
c. penanganan perkara persaingan usaha;
d. pemeriksaan perkara keterlambatan pemberitahuan penggabungan
atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan;
26

The International Framework for Court Excellence, Edisi 2 Maret 2013, sebagaimana dalam
Asep Nursobah, loc.cit.

27

Penelitian dilakukan Mahmood dan Mann (1993), Barua, et.al. (1995), Brynjofsson dan Hitt
(1996), Mitra dan Chaya (1996), Rai, et.al. (1997) sebagaimana dalam ibid.

28

Ibid.

29

Ibid.

30

Sukarmi, “Penanganan Perkara Secara Elektronik”, bahan tayang Fokus Group Discussion
KPPU tanggal 28 Juli 2020.

31

Peraturan KPPU Nomor 1/2020 tentang Penanganan Perkara secara Elektronik tanggal 6
April 2020 (PerKPPU 1/2020).

32

Ibid, Pasal 1 angka 2. “Media Elektronik adalah seluruh fasilitas interaksi secara elektronik
yang digunakan oleh komisi, tidak terbatas pada telekonferensi visual dan surat elektronik.”

33

Ibid, Pasal 2
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e.
f.

pemeriksaan perkara kemitraan; dan
Sidang Majelis Komisi,
PerKPPU 1/2020 ini menjadi tonggak baru dalam sejarah penegakan
hukum persaingan usaha yang mendorong terciptanya proses pemeriksaan
yang efektif dan efisien. PerKPPU 1/2020 memungkinkan pemeriksaan
dalam persidangan perkara persaingan usaha tidak melulu secara
konvensional tatap muka secara langsung, namun juga dapat dilakukan
dengan metode daring dengan mempergunakan media elektronik yang
meliputi seluruh fasilitas interaksi secara elektronik, dan tidak terbatas
pada telekonferensi visual34 dan surat elektronik (e-mail).
PerKPPU 1/2020 mengatur penanganan perkara secara elektronik
tidak bersifat wajib. Kualifikasi tidak wajib ini tampak pada adanya kata
“dapat” dalam ketentuan-ketentuan yang terkait35 dengan penanganan
perkara dengan memanfaatkan media elektronik. Maarif36 mengingatkan
perlunya ada dasar hukum yang mengikat para Pihak terutama Terlapor,
terhadap seluruh proses penanganan perkara dan produk persidangan
elektronik. Selain itu perlu juga adanya aturan yang tegas mekanismenya
sehingga para Pihak terutama Terlapor, tidak dibenarkan menolak hasil
pemeriksaan atau menolak keabsahan pemeriksaan dan putusan.
Mekanisme tersebut dapat berupa mekanisme persetujuan penggunaan
proses persidangan elektronik baik eksplisit atau implisit. Sebagai
perbandingan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik37
menggunakan mekanisme eksplisit, yaitu pada sidang pertama setelah
upaya damai gagal, hakim minta persetujuan tergugat bahwa persidangan
akan dilakukan secara elektronik.38
Pandemi Covid-19 belum mereda pada saat tulisan ini disusun dan
telah berlangsung selama lebih dari 7 bulan sejak WHO mengumumkan
COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 12 April 2020.39 Dalam
perkembangannya Presiden Republik Indonesia mengeluarkan
34

Ibid, Pasal 1 angka 5. “Telekonferensi Visual adalah komunikasi 2 (dua) arah atau lebih di waktu
yang bersamaan dan tempat yang berbeda serta menampilkan orang yang berkomunikasi
tersebut dengan menggunakan jaringan internet atau jaringan telekomunikasi lainnya, tidak
terbatas pada televisi, telepon dan/atau komputer.”

35

Ibid, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal
9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13,
Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24.

36

Syamsul Maarif, “Penanganan Perkara Persaingan Usaha secara Elektronik: Beberapa
Catatan”, bahan tayang Fokus Group Discussion KPPU tanggal 28 Juli 2020.

37

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan secara Elektronik tanggal 6 Agustus 2019.

38

Ibid, Pasal 20.

39

Adityo Susilo, et.al., “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”, Jurnal Penyakit
dalam Indonesia, Vol. 7 No. 1, Maret 2020, hlm. 45-67.
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Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana
Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai
Bencana Nasional.40 PerKPPU 1/2020 menjadi sebuah peraturan yang
sangat bermanfaat pada masa pandemi ini khususnya dalam proses
penanganan perkara persaingan usaha, karena dengan PerKPPU 1/2020,
hukum persaingan usaha tetap dapat ditegakkan. Adagium supremasi
hukum memang berkata “fiat justitia et ruat caelum”, hukum harus tetap
ditegakkan walaupun langit akan runtuh, namun ketegasan tersebut tidak
boleh melupakan asas “salus populi superma lex esto”, keselamatan rakyat
merupakan hukum tertinggi.41 Penerapan pemeriksaan melalui media
elektronik diharapkan dapat mengurangi risiko penularan Covid-19 dan
biaya bagi para Pihak, sehingga hukum tetap dapat ditegakkan dengan
menjunjung tinggi keselamatan jiwa para pencari keadilan dan aparat
penegak hukumnya.
Setiap perubahan, walaupun demi kebaikan dan keselamatan
umat manusia, tentunya menimbulkan konsekuensi ketidaknyamanan.
Penanganan perkara persaingan usaha melalui media elektronik tidak
mudah dalam penerapannya. Berbagai tantangan dihadapi dalam
pelaksanaan sidang daring melalui media elektronik, dan tantangan
yang paling utama adalah ketersediaan infrastruktur media elektronik itu
sendiri.
Jaringan komputer dan internet mulai dikenal di Indonesia sejak
tahun 1994 melalui institusi-institusi pendidikan. Kemudian mulai tahun
1995 penggunaan semakin berkembang pesat sehingga internet bukan
sekadar menjadi sarana komunikasi tapi digunakan dalam segala bidang
yang umumnya disebut era e-business.42 Neraca perdagangan komoditas
teknologi informasi menjadi meningkat drastis pada periode tahun 1999
- 2000. Pada tahun 1999, neraca perdagangannya bernilai lebih dari USD
2,5 milyar, dan pada akhir tahun 2000 meningkat menjadi lebih dari USD
6,5 milyar atau setara dengan pertumbuhan 157 %.43
Perkembangan internet tidak lepas dari keberadaan penyedia
jasa internet (internet service provider/ISP). Fungsinya adalah sebagai
penghubung antara pengguna internet dengan internet dunia (ISP
40

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 13 April 2020.

41

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
bawahnya.

42

Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Elektronika Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (P3TIE-BPPT), “Indikator Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun
2001”,
hlm. 8 http://bebas.ui.ac.id/v17/com/ictwatch/data/siti2001.pdf akses tanggal
30 Agustus 2020.

43

Ibid, hlm. vii
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global).44 Data tahun 200145 menunjukkan bahwa sebagian besar ISP
(hampir 97%) berlokasi di Jakarta dan mempunyai daerah pelayanan
hanya di Jakarta. Hal ini disebabkan pasar pengguna terbesar ada di
Jakarta. The Indonesian Telecom Industry at Crossroad melaporkan bahwa
sebanyak 75% pelanggan dan pengguna internet berlokasi di Jakarta, 15%
di Surabaya, 5% di kota-kota lain di Pulau Jawa dan 5% sisanya di provinsi
lainnya.
Setelah 16 tahun kemudian, berdasarkan Indeks Pembangunan
Teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK) ternyata masih rendah
dan belum merata di seluruh wilayah. Ini tercermin dari perbedaan
yang cukup besar antara provinsi yang memiliki IP-TIK tertinggi dengan
yang terendah. Hanya sembilan provinsi memiliki IP-TKI di atas angka
nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) IP-TIK nasional
2017 berada di level 4,99 dari skala 0-10. Meskipun masih jauh dari level
tertingginya, tapi IP-TIK nasional naik dari sebelumnya 4,34. Adapun DKI
Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan IP-TIK tertinggi, yakni 7,61 dan
masuk dalam kategori tinggi bersama dengan delapan provinsi lainnya
karena berada di atas level 5,06.46 Sementara provinsi yang memiliki IPTIK terendah adalah Papua, yakni hanya sebesar 2,95 sehingga masuk
kategori sangat rendah karena berada di bawal level 4,34. Geografis
Indonesia yang berbentuk kepulauan dan tersebar dari Sabang sampai
Merauke serta rendahnya pendidikan masyarakat menjadi hambatan bagi
pembangunan teknologi informasi dan komunikasi nasional.47 Adapun
selengkapnya IP-TIK adalah sebagai berikut:48
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Gambar 1 - Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut
Provinsi (2017)

Guna meningkatkan layanan teknologi informasi dan komunikasi,
pemerintah telah membangun jaringan internet Palapa Ring yang
diperkirakan selesai hingga akhir 2019.49 Dengan adanya proyek Palapa
Ring ini akan memeratakan internet seluruh Indonesia dengan perbedaan
harga yang semakin kecil antara Pulau Jawa dan Pulau-pulau di luar
Jawa.50
Infrastruktur telekomunikasi merupakan sine quo non untuk
meningkatkan pertumbuhan, termasuk investasi di Indonesia.
Pembangunan serat optik Palapa Ring ini akan menghubungkan 34
provinsi, 514 kota maupun kabupaten di seluruh Indonesia dengan
total panjang kabel laut mencapai 35.280 km dan kabel di daratan
mencapai 21.807 kilometer. Selain itu, jaringan Palapa Ring juga akan
menghubungkan sekitar 214.000 sektor, baik sekolah, pusat kesehatan
masyarakat (puskesmas), rumah sakit, dan sektor lainnya.51
Kontur geografi alam Indonesia yang berpulau-pulau dan banyak
pegunungan mengakibatkan tidak semua lokasi dapat terhubung dengan
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kabel serat optik. Masih ada 150.000 desa di pedalaman yang jauh dari
ibukota kabupaten, sehingga tidak dapat dijangkau menggunakan kabel.
Adanya kendala ini melahirkan konsep satelit multifungsi, daerah yang
tidak terjangkau dengan kabel akan menggunakan satelit multifungsi.
Oleh karena itu, pemerintah menargetkan memiliki satelit sendiri pada
akhir tahun 2020. Dengan adanya satelit ini, diharapkan pemerataan
akses internet di seluruh Indonesia akan tercapai, terutama di daerah
yang sulit dibangun BTS. Satelit milik Indonesia akan rampung pada akhir
tahun 2022. Satelit Indonesia yang akan dibangun difokuskan mampu
menjangkau masyarakat Indonesia terutama di 3T (Terdepan, Terluar, dan
Tertinggal).52
Ketersediaan infrastruktur ini menjadi tantangan dalam penanganan
perkara secara elektronik adalah persidangan melalui daring. Pemeriksaan
melalui daring harus tetap memenuhi berbagai asas hukum sebagaimana
pada penanganan perkara secara konvensional, antara lain, mendengarkan
kedua belah Pihak (audi et alteram partem), terbuka untuk umum,
persidangan yang jujur, imparsial, dan berbagai norma lainnya. Dalam
konteks peradilan pidana, Pangaribuan53 berpendapat bahwa penggunaan
teknologi teleconference dalam sidang-sidang pengadilan untuk masa
depan adalah sebuah keniscayaan. Namun, ia menilai penerapan sidang
perkara pidana melalui metode daring secara tergesa-gesa dapat
mengurangi (mengesampingkan) ketentuan hukum acara pidana yang
berlaku, khususnya standar pembuktian. Jika persidangan pidana secara
daring terus digelar bakal mengganggu prinsip fair-trial (peradilan jujur dan
adil). Sebab, jika infrastruktur untuk mendukung peradilan daring kurang
memadai, maka berpotensi mengurangi keabsahan proses pembuktian.
PerKPPU 1/2020 telah dipraktikkan, namun sebagaimana tampak
pada data IP-TIK tersebut di atas, ketersediaan infrastruktur merupakan
tantangan yang nyata. Titik krusial suatu pemeriksaan adalah pada saat
proses pembuktian. Pembuktian dengan mempergunakan alat bukti berupa
surat atau dokumen tentu tidak menjadi kendala yang berarti. PerKPPU
1/2020 mengatur54 permintaan, penyampaian, dan/atau penerimaan alat
bukti berupa dokumen elektronik55 dapat disampaikan melalui domisili

52

Ibid.

53

Jaksa Agung Dorong Persidangan Online Kondisi Bencana Diatur di Revisi KUHAP” https://
news.detik.com/ berita/ d-5091507/ jaksa- agung- dorong- persidangan- online-kondisibencana-diatur-di-revisi-kuhap akses 18 Juli 2020.

54

PerKPPU 1/2020, Pasal 7 ayat (3), Pasal 9, ayat (3), Pasal 12 ayat (3),

55

Ibid, Pasal 1 angka 4. “Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, optikal,
elektromagnetik, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui
sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol yang memiliki makna atau arti atau
dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
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elektronik56. Diakuinya alat bukti berupa dokumen elektronik menjadi
suatu langkah terobosan yang besar, setelah selama ini alat bukti surat/
dokumen selalu dimintakan dalam bentuk dokumen tercetak dan tidak
dapat menerima dokumen elektronik. Hal ini terkait dengan tujuan
pembuktian yaitu menemukan fakta yang sebenarnya untuk memberikan
kepastian dan keyakinan kepada pemutus atas dalil yang disertai alat bukti
yang sah, sehingga pemutus dapat mempertimbangkan dengan tepat
dan memberikan suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian hukum
dan keadilan dalam putusannya. Permasalahan dalam penanganan
perkara secara elektronik adalah pada saat diperlukan pemeriksaan
dengan metode tanya jawab secara lisan/langsung terhadap Saksi, Ahli,
dan/atau Terlapor. Dalam pemeriksaan elektronik, tentu hal ini harus
dilakukan dengan mempergunakan metode daring, yang dalam Pasal 1
butir 5 PerKPPU 1/2020 disebut sebagai Telekonferensi Visual.57 Dalam
praktiknya, keterangan Saksi dapat diambil dari berita acara pemeriksaan
dan keterangan Ahli dapat dituangkan dalam bentuk keterangan tertulis
(afidavit),58 namun berita acara pemeriksaan dan afidavit berbentuk
dokumen yang tidak akan dapat menggantikan proses tanya jawab secara
lisan/langsung terhadap Saksi, Ahli, dan/atau Terlapor.
Persiapan media elektronika dalam setiap persidangan yang matang
dengan antisipasinya sekalipun, pada praktiknya tetap dapat terjadi
gangguan berupa terputusnya jaringan komunikasi. Pada saat terhubung
pun kerap terjadi kualitas audio dan visual yang tidak memadai. Hal ini
harus menjadi perhatian dalam strategi penanganan perkara, karena
keterangan Saksi/Ahli merupakan bagian dari alat bukti yang dalam proses
pembuktian sedapat mungkin jangan sampai terhambat masalah teknis.
Kondisi ini tidak hanya merugikan para Pihak yang sedang berperkara
namun juga bagi KPPU yang nantinya harus menjatuhkan putusan.

56

Ibid, Pasal 1 angka 3. “Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat
elektronik (e-mail).

57

Ibid, Pasal 1 angka 5. “Telekonferensi Visual adalah komunikasi 2 (dua) arah atau lebih di waktu
yang bersamaan dan tempat yang berbeda serta menampilkan orang yang berkomunikasi
tersebut dengan menggunakan jaringan internet atau jaringan telekomunikasi lainnya, tidak
terbatas pada televisi, telepon dan/atau komputer.”

58

“A written or printed declaration or statement of facts, made voluntarily, and confirmed by the
oath or affirmation of the party making it, taken before an officer having authority to administer
such oath”. Lihat Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Revised Fourth Edition, West
Publishing Co. St. Paul, Minn., 1968, hlm. 80. Agar dibedakan dengan affidavit yang dikenal
dalam hukum Indonesia, yaitu bentuk fasilitas keimigrasian yang diberikan pemerintah
Indonesia kepada seorang anak pemegang paspor asing yang berkewarganegaraan ganda
terbatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
Seperti diketahui, anak hasil perkawinan campuran antara seorang warga Indonesia
dengan warga negara Asing akan memiliki kewarganegaraan ganda. Apabila anak
tersebut memegang paspor asing, maka paspor asing si anak akan diberikan afidavit, yang
menerangkan bahwa anak ini adalah subjek dari Pasal 41 UU 12/1968.
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Kesimpulan
Penanganan perkara melalui media elektronik adalah sebuah
keniscayaan di masa yang akan datang. Perkembangan dan kemajuan
teknologi komunikasi interaktif telah membawa banyak manfaat bagi
kehidupan manusia dan seharusnya juga mampu memberikan manfaat
positif bagi proses penegakan hukum. PerKPPU 1/2020 disusun sebagai
suatu terobosan dalam penerapan proses pemeriksaan perkara persaingan
usaha di KPPU dengan mempergunakan media elektronik. Kondisi ini
didorong dari luasnya cakupan wilayah pengawasan persaingan usaha
di Indonesia dan juga agar sesuai dengan asas peradilan yang murah,
cepat, efisien, dan juga efektif menjadi terjangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat. Perkara secara elektronik ternyata juga sangat bermanfaat
dalam penerapan kebijakan pembatasan sosial (social distancing) dan
pembatasan jarak (physical distancing) yang merupakan upaya pemutusan
mata rantai penyebaran Covid-19. Dalam praktiknya ternyata penyebaran
akses internet di Indonesia belum merata sehingga cukup sering terjadi
melemahnya dan bahkan terputusnya jaringan komunikasi yang dapat
mengganggu jalannya proses pemeriksaan.
Saran
KPPU telah mempersiapkan diri untuk menyongsong perkembangan
teknologi komunikasi interaktif dengan memodernisasi tata cara
penanganan perkara melalui PerKPPU 1/2020. Namun faktanya
ketersediaan jaringan komunikasi di Indonesia masih harus ditingkatkan
baik cakupan maupun kapasitasnya. Dalam Penanganan perkara dengan
mempergunakan media elektronik harus memperhatikan ketersediaan
jaringan teknologi komunikasi interaktif. Sebelum melakukan komunikasi
interaktif, KPPU perlu untuk melakukan survei untuk mendapatkan lokasi
terbaik di daerah tersebut yang memiliki jaringan infrastruktur internet
yang relatif stabil. Para Pihak yang berinteraksi dengan KPPU juga harus
mempersiapkan dan membiasakan diri dengan transformasi penanganan
perkara dari model konvensional menjadi elektronik.
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7.3
Metamorfosis Hukum
Acara Persaingan Usaha
Dua Dekade KPPU
Dinni Melanie, S.H., M.E.1

1.

Pendahuluan

Sejak 20 tahun yang lalu, Hukum Acara Persaingan Usaha selalu
menuai tanda tanya dan kritikan baik dari kalangan akademisi maupun
praktisi hukum. Hukum Acara yang baru dikenal ini selalu disandingkan
dan dibandingkan dengan hukum acara lainnya yang lebih familiar
seperti Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Tidak sedikit
yang melakukan studi banding dengan hukum acara yang dilaksanakan
olehOtoritas Persaingan Usaha di negara lain. Hal-hal tersebut tentunya
dilakukan untuk dapat memahami bagaimana bentuk dan mekanisme
hukum acara persaingan usaha yang berlaku di Indonesia. Melalui
perjalanan panjang selama dua dekade, Hukum Acara Persaingan Usaha
yang semula dianggap asing, kini sudah dapat diterima sebagai hukum
acara khusus yang sifatnya unik dan senantiasa bermetamorfosis secara
progresif.
Hukum Acara Persaingan Usaha pada pokoknya memuat aturan
mengenai tata cara penanganan perkara persaingan usaha terkait dugaan
pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk
menangani berbagai jenis pelanggaran persaingan usaha, tentunya KPPU
membutuhkan hukum acara persaingan usaha yang jelas dan tegas
serta sesuai dengan prinsip due process of law. Dengan mengacu pada
ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5
Tahun 1999) dan prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku umum di
Indonesia, mempertimbangkan pengalaman KPPU dalam menangani
perkara, perkembangan hukum dan ekonomi dan best practice diOtoritas
Persaingan Usaha di negara-negara lain, serta memperhatikan masukan
dari berbagai pihak baik Akademisi maupun Praktisi, KPPU telah beberapa
kali menerbitkan Peraturan Komisi tentang tata cara penanganan perkara
1

Komisioner KPPU Periode 2018-2023
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persaingan usaha. Tercatat beberapa peraturan yang mengatur prosedur
beracara di KPPU yang dalam setiap perubahannya senantiasa mengalami
penyesuaian dan penyempurnaan sebagai berikut:
1. Keputusan Komisi Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata
Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran
Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (SK Nomor 5 Tahun
2000).
2. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU (Peraturan KPPU
Nomor 1 Tahun 2006).
3. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2008
tentang Kewenangan Sekretariat Komisi Dalam Penanganan Perkara
(Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2008) .
4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010
tentang Tata Cara Penanganan Perkara (Peraturan KPPU Nomor 1
Tahun 2010).
5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun
2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun
2019).
6. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2020
tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik (Peraturan KPPU
Nomor 1 Tahun 2020).
Metamorfosis yang terjadi dalam hukum acara persaingan usaha
dapat dilihat dari beberapa aspek yang dapat di-highlight sebagai berikut:
1. Tata Cara Penyampaian Laporan;
2. Penyelidikan;
3. Mekanisme Pemeriksaan atau Sidang Majelis Komisi;
4. Perubahan Perilaku; dan
5. Pemeriksaan Tambahan.
Berikut uraian masing-masing aspek dalam hukum acara persaingan
usaha yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
2.

Tata Cara Penyampaian Laporan

Prinsip dasar tata cara penyampaian laporan mengenai telah terjadi
atau patut diduga telah terjadi pelanggaran praktik monopoli dan/atau
persaingan usaha tidak sehat secara umum diatur dalam Pasal 38 UU
Nomor 5 Tahun 1999. Pada prinsipnya, laporan dapat disampaikan oleh
setiap orang yang mengetahui atau pihak yang dirugikan, disampaikan
secara tertulis, ditujukan kepada KPPU, memuat keterangan yang lengkap
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dan jelas, dan menyertakan identitas Pelapor.2 Untuk memberikan insentif
kepada masyarakat agar bersedia dan berani melaporkan terjadinya
dugaan pelanggaran, maka UU Nomor 5 Tahun 1999 secara tegas
memberikan jaminan perlindungan kepada Pelapor dengan mewajibkan
KPPU untuk merahasiakan identitas Pelapor.3 Berdasarkan ketentuan
dalam SK Nomor 5 Tahun 2000, meskipun dirahasiakan, Pelapor tetap
harus mencantumkan nama dan alamat lengkap Pelapor sebagai salah
satu persyaratan kelengkapan laporan4 sehingga mempermudah KPPU
untuk memberitahukan Pelapor mengenai lengkap tidaknya laporan
tersebut.5 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 juga menyebutkan bahwa
Pelapor harus menyerahkan identitas diri.6 Identitas diri tersebut tentunya
diperlukan saat Sekretariat KPPU akan melakukan klarifikasi laporan
kepada Pelapor.7 Lebih tegas lagi dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun
2010, identitas Pelapor tersebut diperlukan untuk memeriksa kebenaran
lokasi alamat Pelapor.8 Demikian halnya dengan Peraturan KPPU Nomor 1
Tahun 2019, dalam tahap klarifikasi laporan tetap dilakukan pengecekan
kebenaran identitas Pelapor.9 Kebenaran identitas Pelapor yang meliputi
nama dan alamat merupakan hal krusial agar laporan tersebut dapat
ditindaklanjuti oleh KPPU.
Salah satu prinsip dasar dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 agar
laporan dapat ditindaklanjuti oleh KPPU adalah laporan tersebut harus
disampaikan secara tertulis. Secara a contrario, KPPU tidak menerima
laporan yang disampaikan secara lisan. Dalam SK Nomor 5 Tahun 2000
diatur lebih lanjut bahwa laporan tertulis tersebut disampaikan dalam
Bahasa Indonesia.10 Penegasan laporan harus menggunakan Bahasa
Indonesia ditujukan untuk mengantisipasi disampaikannya laporan dengan
menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing mengingat ruang lingkup
persaingan usaha yang luas meliputi persaingan usaha baik di tingkat
2

Indonesia, Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, UU No. 5 Tahun 1999, LN. No. 33 Tahun 2001, TLN No.3817, Pasal 38 ayat (1) jo. ayat
(2).

3

Ibid., Pasal 38 ayat (3).

4

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan
Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, SK No. 05
Tahun 2000, Pasal 3 ayat (2) huruf a.

5

Ibid., Pasal 4.

6

Peraturan KPPU tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU, PerKPPU No. 1 Tahun 2006,
Pasal 12 ayat (1).

7

Ibid., Pasal 14 ayat (2).

8

Peraturan KPPU tentang Tata Cara Penanganan Perkara, PerKPPU No. 1 Tahun 2010, Pasal 11
ayat (3) huruf a jo. Pasal 12 ayat (2) huruf b.

9

Peraturan KPPU tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat, PerKPPU No.1 Tahun 2019, Pasal 6 ayat (2) huruf b.

10

SK Nomor 5 Tahun 2000, op.cit., Pasal 2 ayat (1).
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daerah, nasional maupun internasional. Selain harus dituangkan secara
tertulis dalam Bahasa Indonesia, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010
juga mengatur bahwa laporan harus ditanda-tangani oleh Pelapor sebagai
salah satu persyaratan kelengkapan laporan.11 Penandatanganan laporan
tertulis oleh Pelapor dengan menyertakan identitas lengkap merupakan
bentuk keseriusan Pelapor dalam menyampaikan laporannya. Hal ini
menjadi penting untuk menghindari adanya Pelapor tidak bertanggung
jawab yang menyampaikan laporan berupa “surat kaleng” untuk
menjatuhkan kredibilitas Pelaku Usaha tertentu. Selain itu dikhawatirkan
juga adanya Pelapor yang menyalahgunakan laporan tersebut untuk
mengancam, mengintimidasi maupun memeras Pelaku Usaha yang
dilaporkan. Untuk mencegah terjadinya penyalagunaan laporan tersebut,
Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 kemudian mengatur bahwa laporan
harus memenuhi kriteria minimum sebagai persyaratan kelengkapan dan
kejelasan laporan, dan laporan tersebut tidak dapat dicabut oleh Pelapor.12
Dengan demikian, diharapkan laporan yang diterima oleh KPPU adalah
laporan yang lengkap dan jelas sehingga dapat ditindaklanjuti oleh KPPU
tanpa berpeluang disalahgunakan oleh Pelapor yang tidak bertanggungjawab.
SK Nomor 05 Tahun 200013, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 200614 dan
Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 201015 mengatur bahwa laporan ditujukan
kepada Ketua KPPU dan dapat disampaikan melalui Kantor Perwakilan
KPPU di daerah. Mengingat wilayah kerja KPPU meliputi seluruh Indonesia,
maka untuk memudahkan Pelapor dalam menyampaikan laporan, kantorkantor perwakilan KPPU juga difungsikan untuk menerima laporan dari
masyarakat di wilayah kerjanya. Kemudian sesuai dengan perkembangan
teknologi dan informasi, penyampaian laporan kepada KPPU semakin
dipermudah, sehingga tidak ada lagi hambatan jarak dan waktu bagi
Pelapor untuk menyampaikan laporan kepada KPPU. Kemudahan
penyampaian laporan tersebut diakomodir dalam Peraturan KPPU Nomor
1 Tahun 201916 yang mengatur bahwa laporan dapat disampaikan melalui
aplikasi pelaporan secara daring. Selanjutnya Peraturan KPPU Nomor 1
Tahun 202017 mengatur bahwa laporan dapat disampaikan melalui laman
komisi atau melalui domisili elektronik KPPU dan klarifikasi laporan
dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik. Dengan demikian,
11

PerKPPU No. 1 Tahun 2010, op.cit., Pasal 11 ayat (3) huruf e.

12

Ibid., Pasal 11 ayat (7) jo. ayat (3).

13

SK No. 5 Tahun 2000, op.cit., Pasal 2 ayat (2).

14

PerKPPU No. 1 Tahun 2006, op.cit., Pasal 12 ayat (3).

15

PerKPPU No. 1 Tahun 2010, op.cit., Pasal 11 ayat (2) jo. ayat (5).

16

PerKPPU No. 1 Tahun 2019, op.cit., Pasal 4 ayat (1).

17

Peraturan KPPU tentang Peraturan Perkara Secara Elektronik, PerKPPU No. 1 Tahun 2020,
Pasal 6.
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jangkauan Pelapor pun semakin luas, karena tidak hanya terbatas pada
Pelapor yang berdomisili di Indonesia, namun dapat menjangkau Pelapor
yang berdomisili di luar negeri. Dengan adanya kemudahan penyampaian
laporan secara online tersebut, diharapkan KPPU tidak hanya melakukan
pengawasan persaingan usaha domestik, namun juga mampu melakukan
pengawasan persaingan usaha dalam era digital economy yang melibatkan
Pelaku Usaha asing maupun multinational company yang berpotensi
memiliki dampak terhadap perekonomian nasional.
3.

Penyelidikan

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf c dan huruf d UU Nomor 5
Tahun 1999, Komisi berwenang untuk melakukan penyelidikan dan/
atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau
persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau
oleh Pelaku Usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil
penelitiannya. Selanjutnya disebutkan bahwa Komisi juga berwenang
menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang
ada atau tidak adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha
tidak sehat. Berdasarkan ketentuan dalam SK Nomor 05 Tahun 2000,
penyelidikan dilakukan pada tahap Pemeriksaan Lanjutan. Pembentukan
Tim Penyelidik dilakukan oleh Sekretariat Komisi dengan berkonsultasi
terlebih dahulu dengan Majelis Komisi18. Selanjutnya dalam Peraturan
KPPU Nomor 1 Tahun 2006, penyelidikan dapat dilakukan baik pada tahap
Pemeriksaan Pendahuluan maupun Pemeriksaan Lanjutan. Kewenangan
penyelidikan tersebut dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pendahuluan dan
Tim Pemeriksa Lanjutan yang terdiri dari Anggota Komisi dengan dibantu
oleh Sekretariat Komisi.19 Berdasarkan kedua aturan tersebut, Investigator
yang melakukan penyelidikan merupakan bagian dari Tim Pemeriksa.
Penyelidikan merupakan kewenangan Komisi yang dilakukan dengan
dibantu oleh Investigator dan dilakukan sebagai bagian dari rangkaian
Pemeriksaan Pendahuluan dan/atau Pemeriksaan Lanjutan.
Berbeda dengan kedua aturan sebelumnya, Peraturan KPPU Nomor
1 Tahun 2010 dan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 memberikan
kewenangan untuk melakukan penyelidikan kepada Sekretariat Komisi
yaitu Investigator. Penyelidikan dilakukan sebelum penanganan
perkara memasuki tahap Pemeriksaan Pendahuluan. Tujuan dilakukan
penyelidikan adalah untuk menemukan minimum 2 (dua) alat bukti yang
cukup terhadap dugaan pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 199920.
Dalam mengumpulkan alat bukti, Investigator berwenang antara lain
18

SK Nomor 05 Tahun 2000, op.cit., Pasal 16, Pasal 17 huruf b, jis. Pasal 19 ayat (1).

19

PerKPPU No. 1 Tahun 2006, op.cit., Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pasal 28
jis.Pasal 44 ayat (2) huruf d.

20

PerKPPU No. 1 Tahun 2010, op.cit., Pasal 29.

486

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

untuk memanggil dan meminta keterangan dari para pihak baik Pelapor,
Terlapor, Saksi, Ahli, meminta surat dan/atau dokumen, serta melakukan
pemeriksaan setempat.21 Perbedaan pengaturan mengenai penyelidikan
antara Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 dan Peraturan KPPU Nomor 1
Tahun 2019 adalah terkait sumber dilakukannya penyelidikan. Berdasarkan
Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, penyelidikan dilakukan terhadap
laporan hasil klarifikasi, laporan hasil kajian, laporan hasil penelitian dan
laporan hasil pengawasan.22 Berdasarkan hasil evaluasi KPPU, laporan
hasil kajian, laporan hasil penelitian dan laporan hasil pengawasan
sifatnya masih netral dan belum fokus mencari indikasi adanya dugaan
pelanggaran terhadap persaingan usaha. Untuk itu, diperlukan suatu
proses yang dapat menjembatani sebelum dilakukannya penyelidikan.
Hal ini kemudian diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019,
penyelidikan dilakukan terhadap laporan hasil klarifikasi dan laporan hasil
penelitian inisiatif.23 Sumber penelitian inisiatif tersebut dapat berupa hasil
kajian, temuan dalam proses pemeriksaan, hasil Rapat Dengar Pendapat,
laporan tidak lengkap, berita di media, serta data dan informasi lain yang
dapat dipertanggungjawabkan. Fokus penelitian inisiatif ditujukan untuk
memperoleh data dan informasi mengenai adanya dugaan pelanggaran
terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999.
Secara umum, mekanisme yang dilakukan pada tahap penyelidikan
baik yang diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 maupun
Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 adalah sama. Sedikit perbedaan
terletak pada istilah penyampaian presentasi Laporan Dugaan Pelanggaran
pada Rapat Komisi. Dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, Laporan
Hasil Penyelidikan yang disusun oleh Investigator disampaikan kepada
Tim Pemberkasan untuk dinilai layak tidaknya Laporan Hasil Penyelidikan
tersebut dilakukan Gelar Laporan. Laporan Hasil Penyelidikan yang dinilai
layak untuk dilakukan Gelar Laporan dituangkan dalam Rancangan Laporan
Dugaan Pelanggaran.24 Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran yang
disetujui oleh Rapat Komisi kemudian disusun dalam Laporan Dugaan
Pelanggaran dan perkara ditetapkan untuk masuk ke tahap Pemeriksaan
Pendahuluan.25 Dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, istilah
Gelar Laporan tersebut diganti dengan isitilah Pelaporan. Selanjutnya
mekanisme penyelidikan, pemberkasan, pelaporan Laporan Dugaan
Pelanggaran untuk disetujui masuk ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan,
21

Ibid., Pasal 31 ayat (2) jo. PerKPPU No. 1 Tahun 2019, op.cit., Pasal 17 ayat (2).

22

Ibid., Pasal 29.

23

PerKPPU No. 1 Tahun 2019, Pasal 15.

24

PerKPPU No. 1 Tahun 2010, Pasal 39.

25

Ibid., Pasal 40.
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kurang lebih dilakukan dengan mekanisme yang sama sebagaimana
diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010.26
Terbitnya Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2020 memberikan solusi
terhadap beberapa permasalahan terkait kinerja dan pelayanan publik
yang diberikan oleh KPPU akibat terjadinya pandemi Covid-19 sepanjang
tahun 2020. Termasuk dalam hal penyelidikan, sesuai protokol kesehatan
yang membatasi pergerakan manusia dan menghindari pertemuan tatap
muka, maka penyelidikan oleh investigator KPPU dilakukan dengan
menggunakan media elektronik.27 Panggilan kepada para pihak dilakukan
dengan menggunakan surat elektronik yang disampaikan ke domisili
elektronik para pihak. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan media
elektronik. Demikian juga permintaan, penyampaian dan penerimaan alat
bukti para pihak berupa dokumen elektronik yang disampaikan melalui
domisili elektronik. Untuk pemeriksaan yang memerlukan pengambilan
sumpah atau janji dari para pihak, maka hal tersebut dilakukan dengan
menggunakan telekonferensi visual.28
Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi mendorong berkembangnya
mekanisme penyelidikan yang dilakukan dengan menggunakan media
elektronik. Mengingat luasnya wilayah kerja KPPU yang meliputi seluruh
Indonesia bahkan menjangkau Pelaku Usaha yang berdomisili di luar
negeri, maka untuk ke depannya, mekanisme penyelidikan tetap dilakukan
dengan memadupadankan penggunaan media elektronik dengan metode
penyelidikan yang dilakukan dengan tatap muka dan penyelidikan secara
langsung di lapangan.
4.

Mekanisme Pemeriksaan atau Sidang Majelis Komisi

Menurut ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999, tahap penanganan
perkara di KPPU secara singkat terdiri dari penerimaan laporan,
Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan dan Putusan KPPU.29
Undang-Undang hanya mengatur bahwa Putusan KPPU harus dibacakan
dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum30, namun tidak
menjelaskan bagaimana Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan
Lanjutan dilaksanakan. Oleh karena tidak diatur secara tegas, maka
untuk melindungi kepentingan Pelaku Usaha, KPPU melaksanakan
pemeriksaan secara tertutup. Berdasarkan SK Nomor 05 Tahun 2000,
26

PerKPPU No. 1 Tahun 2019, op.cit., Pasal 24 s.d. Pasal 27.
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PerKPPU No. 1 Tahun 2020, op.cit., Pasal 5.
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Ibid., Pasal 7.
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UU No. 5 Tahun 1999, op.cit., Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) jis. ayat (3).
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Ibid., Pasal 43 ayat (4).
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pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi, Ahli dilakukan secara
tertutup. Pemeriksaan hanya dihadiri oleh Majelis Komisi, Investigator,
Panitera dan pihak yang diperiksa. Dalam pemeriksaan, pihak yang
diperiksa berhak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.31 Demikian
juga dengan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006, kurang lebih mengatur
hal yang sama. Perbedaan terletak pada penggunaan istilah bagi pihak
yang melakukan pemeriksaan. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006
menggunakan istilah Tim Pemeriksa baik di Pemeriksaan Pendahuluan
maupun Pemeriksaan Lanjutan yang masing-masing terdiri dari sekurangkurangnya 3 (tiga) orang Anggota Komisi dengan dibantu oleh Sekretariat.
Istilah Majelis Komisi baru digunakan pada tahap Sidang Majelis Komisi
yang dilakukan untuk menilai, menyimpulkan dan memutus perkara. Dalam
Sidang Majelis Komisi tersebut, Terlapor diberikan kesempatan untuk
melakukan pembelaan diri terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan
yang disusun oleh Tim Pemeriksa Lanjutan. Komposisi Anggota Majelis
Komisi berbeda dengan Tim Pemeriksa Pendahuluan dan Tim Pemeriksa
Lanjutan namun mensyaratkan minimal satu orang Anggota Komisi Tim
Pemeriksa Lanjutan yang menjadi Anggota Majelis Komisi.32 Pemeriksaan
Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan pada prinsipnya dilakukan secara
tertutup, sementara Sidang Majelis Komisi pada saat menyampaikan
pendapat dan/atau pembelaannya Terlapor dapat disampaikan dalam
sidang yang terbuka untuk umum. Untuk Musyawarah Majelis Komisi
dalam rangka pengambilan Putusan KPPU dilakukan secara tertutup
dan rahasia, namun Pembacaan Putusan KPPU dilakukan dalam Sidang
Majelis Komisi yang terbuka untuk umum.33
Terkait pelaksana Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan
Lanjutan, terdapat perbedaan khusus untuk perkara penanganan dugaan
persekongkolan dengan nilai di bawah Rp 10 Milyar sebagaimana diatur
dalam Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2008. Peraturan ini memberikan
kewenangan sepenuhnya kepada Sekretariat KPPU untuk menjadi Tim
Pemeriksa yang melaksanakan proses Pemeriksaan Pendahuluan dan
Pemeriksaan Lanjutan.34 Hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan
kemudian disampaikan kepada Majelis Komisi untuk diputuskan dalam
Putusan KPPU sesuai dengan ketentuan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun
2006. Dengan adanya pelimpahan kewenangan kepada Sekretariat
KPPU, terbukti peraturan ini mampu mencatat rekor jumlah Putusan
KPPU terbanyak sepanjang 20 tahun. Namun demikian, pelimpahan
kewenangan kepada Sekretariat KPPU untuk melakukan pemeriksaan
ini tidak berlangsung lama karena peraturan ini kemudian dicabut dan
31

SK Nomor 05 Tahun 2000, Pasal 14 ayat (3), Pasal 17 huruf c jis. Pasal 20.
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Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006, Pasal 28, Pasal 43 jis. Pasal 51.
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Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006, Pasal 57.
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Peraturan KPPU tentang Kewenangan Sekretariat Komisi Dalam Penanganan Perkara, PerKPPU
No. 2 Tahun 2008, Pasal 4 jo. Pasal 5.
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dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun
2010.35
Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan untuk
lebih meningkatkan kualitas serta transparansi dalam melaksanakan
penanganan perkara, maka dengan memperhatikan asas persidangan
yang terbuka untuk umum, KPPU telah membuat perubahan yang
sangat mendasar dalam mekanisme pelaksanaan Sidang Majelis Komisi
sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010.
Sidang Majelis Komisi yang terdiri dari dua tahap yaitu Pemeriksaan
Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan dilaksanakan dalam sidang yang
terbuka untuk umum.36 Dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka
pihak yang hadir adalah Majelis Komisi, Investigator, Panitera, pihak yang
diperiksa, penasihat hukum, dan masyarakat secara umum termasuk
wartawan yang dapat meliput jalannya persidangan KPPU. Namun dalam
hal para pihak akan menyerahkan dokumen yang sifatnya rahasia, maka
para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Majelis Komisi untuk
menyerahkan dalam sidang yang tertutup untuk umum.37 Komposisi
susunan anggota Komisi dalam Majelis Komisi tidak berubah mulai
dari Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan sampai dengan
Musyawarah Majelis Komisi untuk mengambil Putusan KPPU, kecuali
terdapat Anggota Komisi yang mengundurkan diri atau memiliki benturan
kepentingan dengan perkara yang ditanganinya.38
Bentuk transparansi lainnya yang diatur dalam Peraturan KPPU
Nomor 1 Tahun 2010 adalah Terlapor diberikan hak seluas-luasnya
untuk melakukan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran. Sejak awal
pemeriksaan, Terlapor sudah diberi kesempatan untuk mengajukan
tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan mengajukan daftar
saksi dan daftar ahli serta dokumen pendukung lainnya.39 Pada proses
Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor berhak untuk menghadiri pemeriksaan
seluruh Saksi, Ahli dan Terlapor lainnya termasuk melakukan pemeriksaan
bukti-bukti dokumen dalam persidangan. Majelis Komisi juga memberikan
kesempatan kepada pihak Terlapor untuk mengajukan pertanyaan kepada
pihak yang diperiksa.40 Sebelum berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan,
Terlapor diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan tertulis
dan/atau paparan hasil persidangan untuk dipertimbangkan oleh Majelis
Komisi dalam menyusun Putusan KPPU.41
35

PerKPPU No. 1 Tahun 2010, op.cit., Pasal 78.
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Pelaksanaan Sidang Majelis Komisi berdasarkan Peraturan KPPU
Nomor 1 Tahun 2019 tetap menjalankan prinsip sidang yang terbuka
untuk umum dalam seluruh proses Sidang Majelis Komisi baik pada tahap
Pemeriksaan Pendahuluan maupun Pemeriksaan Lanjutan.42 Demikian
juga dengan hak-hak Terlapor tetap diutamakan sebagaimana telah
diatur dalam peraturan KPPU sebelumnya. Hal menarik dalam proses
persidangan ini adalah adanya insentif bagi Terlapor yang mengakui
dugaan pelanggaran. Terlapor tersebut memiliki kesempatan untuk
menempuh proses penanganan perkara yang lebih singkat. Jika Terlapor
tidak membantah Laporan Dugaan Pelanggaran dan tidak mengajukan
alat-alat bukti dalam Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi dapat
memutuskan untuk langsung masuk ke tahap Musyawarah Majelis
Komisi untuk penyusunan Putusan KPPU.43 Selain itu, Terlapor juga
diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan perilaku sehingga
proses penanganan perkara tidak perlu dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan
Lanjutan, namun dilanjutkan ke tahap Pengawasan Pelaksanaan Pakta
Integritas Perubahan Perilaku.44 Terkait dengan konsep perubahan
perilaku tersebut selanjutnya akan dibahas tersendiri dalam tulisan ini.
Tepat di tahun 2020, KPPU memasuki usia dua dekade dalam
perjalanannya melaksanakan amanat UU Nomor 5 Tahun 1999. Di
tahun ini pula, dunia dihantam pandemi Covid-19 yang berdampak
serius terutama pada sektor ekonomi. Namun, tugas menjalankan
pelayanan publik dan penegakan hukum persaingan usaha harus tetap
dijalankan tanpa mengabaikan azas “keselamatan rakyat merupakan
hukum tertinggi” (solus populi suprema lex esto. Oleh karena itu, dengan
memaksimalkan peran serta layanan teknologi informasi dan digitalisasi,
KPPU menetapkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2020. Peraturan
ini melaksanakan ketentuan beracara secara elektronik dengan tetap
mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU
Nomor 1 Tahun 2019. Pada tahap Sidang Majelis Komisi, Majelis Komisi
dapat menjalankan seluruh rangkaian persidangan dengan menggunakan
media elektronik. Rangkaian tersebut meliputi panggilan persidangan,
penetapan dan penyampaian jadwal sidang, penyampaian dokumen,
pengambilan sumpah atau janji, pemberitahuan jadwal pembacaan
putusan, hingga penyampaian putusan dan publikasi salinan putusan.
Terbitnya Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2020 ini memberikan
perubahan yang cukup signifikan bagi proses pelaksanaan Sidang Majelis
Komisi di KPPU. Berbagai hambatan dan tantangan terjadi selama masa
adaptasi dengan sistem persidangan yang baru, mulai dari masalah
teknis terkait dengan penggunaan perangkat elektronik sampai dengan
42

PerKPPU No. 1 Tahun 2019, Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 42 ayat (2).
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kekhawatiran tidak terpenuhinya formalitas persidangan. Dalam waktu
yang bersamaan, mekanisme Sidang Majelis Komisi secara elektronik ini
justru memberikan solusi bagi keterbatasan pelaksanaan Sidang Majelis
Komisi di masa pandemi Covid-19.
Mengingat cakupan wilayah kerja KPPU yang mencapai seluruh
Indonesia dengan lokasi para Terlapor yang berada di berbagai daerah,
Sidang Majelis Komisi tetap dapat dilaksanakan dengan menggunakan
telekonferensi visual. Pelaksanaan Sidang Majelis Komisi secara
elektronik memberikan definisi baru terhadap ruang Sidang Majelis Komisi.
Dalam peraturan sebelumnya, disebutkan bahwa Sidang Majelis Komisi
dapat dilaksanakan di kantor pusat KPPU, atau kantor perwakilan daerah
KPPU atau tempat lain yang ditentukan oleh Majelis Komisi. Berdasarkan
Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Komisi dapat menjalankan
seluruh rangkaian persidangan dengan menggunakan media elektronik.
Implementasi dari ketentuan tersebut, Sidang Majelis Komisi dilaksanakan
di “ruang sidang” berupa “virtual meeting room” yang disediakan oleh
aplikasi telekonferensi visual. Dengan demikian, meskipun para pihak baik
Majelis Komisi, Investigator, Panitera, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi atau
pun Ahli secara fisik berada di lokasi yang berbeda-beda, namun pada
saat hadir di “virtual meeting room” pada waktu yang sudah ditentukan,
berarti para pihak tersebut sudah hadir di ruang sidang KPPU.
Pengambilan sumpah atau janji bagi Saksi atau Ahli untuk memberikan
keterangan dalam persidangan juga dilakukan dengan menggunakan
media elektronik telekonferensi visual dengan dipandu oleh salah satu
Anggota Majelis Komisi. Pada pemeriksaan di ruang sidang, pengambilan
sumpah untuk Saksi atau Ahli menggunakan alat pengucapan sumpah
yang sudah disediakan oleh KPPU dengan tata cara pengambilan sumpah
yang juga difasilitasi oleh KPPU. Dalam tata cara pengambilan sumpah
dengan menggunakan media elektronik, maka Saksi atau Ahli harus
menyediakan alat pengucapan sumpah sendiri dan melakukan prosesi
pengambilan sumpah secara mandiri dengan mengikuti petunjuk atau
panduan dari Majelis Komisi.45 Meskipun sempat menimbulkan keraguan,
namun tata cara pengambilan sumpah atau janji tersebut tetap sah
sehingga keterangan Saksi atau Ahli yang bersangkutan tetap bernilai
alat bukti yang sah.
Kontroversi juga sempat terjadi terkait prosesi pembacaan Putusan
KPPU yang dalam asasnya harus dibacakan dalam Sidang Majelis
Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan ketentuan
Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2020, pembacaan Putusan KPPU
tersebut dapat disampaikan melalui media elektronik dan Putusan KPPU
tersebut dipublikasikan di laman Komisi.46 Dalam praktik sepanjang tahun
45

PerKPPU No. 1 Tahun 2020, op.cit., Pasal 20.
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2020, terdapat beberapa Putusan KPPU yang sudah dibacakan dengan
menggunakan media elektronik. Terdapat beberapa mekanisme yang
dilakukan oleh Majelis Komisi yaitu pembacaan Putusan KPPU melalui
telekonferensi visual dan pembacaan Putusan KPPU dengan mengirimkan
Salinan Putusan KPPU ke domisili elektronik Terlapor. Berdasarkan
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,
diatur bahwa pengucapan putusan secara elektronik secara hukum
dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka
untuk umum.47 Dengan demikian, pembacaan Putusan KPPU secara
elektronik yang dilakukan oleh KPPU telah sesuai dengan best practice
yang dilakukan oleh Pengadilan berdasarkan aturan Mahkamah Agung.
Selain itu, untuk memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik, Putusan
KPPU yang diunggah dalam laman KPPU telah memberikan akses kepada
publik untuk dapat mengetahui duduk perkara dan pertimbangan hukum
dalam Putusan KPPU secara lengkap dan transparan.
Berdasarkan pengalaman Sidang Majelis Komisi yang dilaksanakan
secara elektronik selama tahun 2020, mekanisme ini dinilai lebih efektif
dan efisien. Ke depannya, Sidang Majelis Komisi secara elektronik ini perlu
terus dilanjutkan, dan dalam hal tertentu tetap dapat dikombinasikan
dengan pelaksanaan Sidang Majelis Komisi secara langsung di ruang
sidang KPPU.
5.

Perubahan Perilaku

Selama kurun waktu 20 tahun, konsep perubahan perilaku sempat
muncul, hilang dan muncul kembali dalam peraturan-peraturan KPPU
tentang tata cara penanganan perkara. SK Nomor 5 Tahun 2000 belum
menyinggung mengenai perubahan perilaku. Konsep ini pertama kali
muncul dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006, namun kemudian
dihapus pada Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, dan diatur kembali
pada Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019.
Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 lebih mengutamakan
diperolehnya pengakuan Terlapor48 dan mengarahkan Terlapor untuk
melakukan perubahan perilaku, sehingga pemeriksaan tidak perlu
dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. Namun, apabila dalam
tenggat waktu monitoring pelaksanaan perubahan perilaku Terlapor tidak
melaksanakan penetapan tersebut, maka Komisi menetapkan untuk
melanjutkan ke Pemeriksaan Lanjutan. Terlapor yang mengakui dugaan
pelanggaran diminta untuk membatalkan perjanjian, atau menghentikan
kegiatan atau menghentikan penyalahgunaan posisi dominan dan/
47

Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik, Perma No. 1 Tahun 2019, Pasal 26.

48

PerKPPU No. 1 Tahun 2006, op.cit., Pasal 29 ayat (1).
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atau membayar kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan dan akan
dilakukan monitoring pelaksanaan perubahan perilaku tersebut oleh
KPPU49. Selama berlakunya Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 ini, tidak
banyak Terlapor yang memanfaatkan kesempatan perubahan perilaku
ini. Sebagian besar Terlapor membantah laporan dugaan pelanggaran
dan melakukan pembelaan diri selama proses Pemeriksaan Lanjutan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, akhirnya konsep perubahan perilaku
dihapus dan tidak diatur kembali dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun
2010.
Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019,
Perubahan Perilaku didefinisikan sebagai komitmen Pelaku Usaha atau
pihak lain dalam bentuk Pakta Integritas Perubahan Perilaku. Terlapor
dapat melakukan Perubahan Perilaku setelah menerima Dugaan Laporan
Pelanggaran. Kesempatan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan
jenis pelanggaran, waktu pelanggaran, dan kerugian yang diakibatkan dari
pelanggaran, serta apabila seluruh Terlapor menyetujui untuk melakukan
perubahan perilaku. Komitmen untuk tidak melakukan pelanggaran
tersebut kemudian dinyatakan dalam dokumen yang disebut dengan
Pakta Integritas Perubahan Perilaku yang ditandatangani oleh Pelaku
Usaha atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran UndangUndang dan disetujui oleh Komisi.50
Perubahan Perilaku ini merupakan bentuk insentif kepada Pelaku
Usaha dalam beracara di KPPU. Namun demikian KPPU harus memiliki
konsep perubahan perilaku yang lebih matang dengan mengacu pada
best practice yang berlaku di Otoritas Persaingan Usaha negara lain. Harus
dipahami benar mengenai konsep perubahan perilaku yang ditawarkan
oleh KPPU apakah konsep “commitment” atau “settlement” atau keduanya.
Harapan ke depannya, konsep perubahan perilaku ini tetap menjadi bagian
dari hukum acara persaingan usaha.
6.

Pemeriksaan Tambahan

Putusan KPPU yang telah dibacakan dalam suatu sidang yang
dinyatakan terbuka untuk umum, segera diberitahukan kepada Pelaku
Usaha.51 Putusan KPPU tersebut belum bersifat final and binding. Putusan
KPPU baru memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan
Putusan KPPU dan Pelaku Usaha tersebut tidak mengajukan keberatan
dalam jangka waktu yang ditentukan.52 Jika Pelaku Usaha tidak menerima
Putusan KPPU, maka Pelaku Usaha memiliki hak untuk mengajukan
upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya
49
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14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan KPPU
tersebut.53 Pengadilan Negeri yang memeriksa keberatan Pelaku Usaha
harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.54 Jika salah satu pihak
baik Pelaku Usaha atau KPPU keberatan terhadap Putusan Pengadilan
Negeri, maka pihak tersebut dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah
Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari, dan Mahkamah Agung harus
memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan
kasasi diterima.55
Pengaturan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU dan
kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 masih
bersifat umum. Untuk mengisi kekosongan hukum dan untuk kelancaran
pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri, kemudian Mahkamah
Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung terkait tata cara
pengajuan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU yang dalam
perkembangannya telah mengalami beberapa kali penyempurnaan
sebagai berikut:
1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara
Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU (Perma
Nomor 1 Tahun 2003).
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU (Perma
Nomor 3 Tahun 2005).
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (Perma Nomor 3 Tahun 2019).
Meskipun terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2003 turut mempengaruhi
proses penanganan perkara di KPPU, namun KPPU tidak serta merta
melakukan penyesuaian dalam tata acara penanganan perkara. Salah satu
hal yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2003 yang mempengaruhi
hukum acara di KPPU adalah adanya mekanisme Pemeriksaan
Tambahan. Pelaksanaan Pemeriksaan Tambahan tersebut dilakukan oleh
KPPU dalam hal diperintahkan oleh Pengadilan Negeri yang memeriksa
keberatan. Setelah terbitnya Perma Nomor 3 Tahun 2005 yang merupakan
penyempurnaan terhadap Perma Nomor 1 Tahun 2003, baru KPPU
melakukan penyesuaian hukum acara sebagaimana dituangkan dalam
Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006.
Pengaturan mengenai mekanisme Pemeriksaan Tambahan diatur
dalam satu bab khusus terkait Pemeriksaan Tambahan dalam Peraturan
53

Ibid, Pasal 44 ayat (2).

54

Ibid, Pasal 45 ayat (2)

55

Ibid., Pasal 45 ayat (3) jo. ayat (4).
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KPPU Nomor 1 Tahun 2006.56 Secara umum, aturan mengenai Pemeriksaan
Tambahan mengadopsi aturan yang berlaku pada tahap Pemeriksaan
Lanjutan. Pada prinsipnya Pemeriksaan Tambahan dilakukan untuk
melaksanakan hal-hal yang diperintahkan dalam Putusan Sela dan Hasil
Pemeriksaan Tambahan tersebut disampaikan kembali kepada Majelis
Hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara keberatan.
Dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, mekanisme Pemeriksaan
Tambahan tersebut kembali diatur dengan sedikit penyesuaian terkait pihak
yang melaksanakan Pemeriksaan Tambahan. Semula dalam Peraturan
KPPU Nomor 1 Tahun 2006, yang melakukan Pemeriksaan Tambahan
adalah Tim Pemeriksa Lanjutan,57 sedangkan dalam Peraturan KPPU
Nomor 1 Tahun 2010 ditegaskan bahwa yang melakukan Pemeriksaan
Tambahan adalah Majelis Komisi yang memutus Putusan KPPU yang
diajukan keberatan.58
Pada tahun 2019, KPPU menerbitkan peraturan mengenai tata cara
penanganan perkara yang baru pada bulan Februari 2019. Pada tahun
yang sama, Mahkamah Agung juga menerbitkan peraturan mengenai tata
cara pengajuan keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha yaitu pada bulan Agustus 2019. Pengaturan terkait upaya hukum
keberatan terhadap Putusan KPPU dan mekanisme Pemeriksaan
Tambahan yang diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 masih
mengacu pada Perma Nomor 3 Tahun 2005.59 Sementara itu dalam Perma
Nomor 3 Tahun 2019, terdapat perubahan aturan yang cukup siginifikan
yaitu penghapusan mekanisme Pemeriksaan Tambahan. Dihapusnya
mekanisme Pemeriksaan Tambahan tersebut merupakan bentuk
kepercayaan Mahkamah Agung atas pelaksanaan due process of law yang
dilakukan oleh KPPU dalam menangani perkara persaingan usaha. Dengan
demikian, pengambilan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
tidak bersifat Judis Factie, namun cukup hanya berdasarkan Putusan KPPU
dan berkas perkara, tanpa perlu dilakukan Pemeriksaan Tambahan.60
Perkembangan selanjutnya terkait pengesahan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020),
terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
yang mengalami perubahan. Perubahan tersebut antara lain terkait
pengenaan sanksi administratif, sanksi pidana dan pengajuan upaya
hukum keberatan terhadap Putusan KPPU.61 Khusus terkait pengajuan
56

PerKPPU Nomor 1 Tahun 2006., op.cit., Pasal 68 s.d Pasal 72.

57

Ibid., Pasal 69.

58

PerKPPU Nomor 1 Tahun 2010, op.cit., Pasal 70.

59

PerKPPU No. 1 Tahun 2019, op.cit., Pasal 68 s.d. Pasal 71.

60

Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha, Perma No. 3 Tahun 2019, Pasal 12.

61

Indonesia, Undang-Undang tentang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun
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upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU, UU Nomor 11 Tahun
2020 mengatur bahwa keberatan terhadap Putusan KPPU yang semula
diajukan ke Pengadilan Negeri berubah menjadi ke Pengadilan Niaga.
Tentunya hal ini membawa konsekuensi terhadap Peraturan Mahkamah
Agung yang mengatur tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap
Putusan KPPU dan hukum acara penanganan perkara persaingan usaha
yang terkait dengan hal itu. Untuk mengimplementasikan ketentuan
UU Nomor 11 Tahun 2020 khususnya terkait dengan persaingan usaha,
tentunya Mahkamah Agung harus melakukan penyesuaian-penyesuaian
yang diperlukan dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung yang
baru terkait dengan mekanisme pengajuan keberatan ke Pengadilan
Niaga. Demikian juga KPPU harus kembali memperbaharui Hukum Acara
Persaingan Usaha sebagai respon terhadap diberlakukannya UU Nomor
11 Tahun 2020 tersebut.
7.

Penutup

Seiring tantangan kemajuan di bidang ekonomi dan hukum serta
perkembangan teknologi, penyempurnaan tata cara penanganan perkara
di KPPU menjadi rangkaian estafet yang terus berlanjut sampai di usia
KPPU yang ke-20 tahun. Agar proses penanganan perkara berjalan
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara yang baik, serta mampu
meningkatkan transparansi, keadilan dan kepastian hukum, maka KPPU
harus senantiasa melakukan evaluasi terhadap tata cara penanganan
perkara di KPPU.
Berdasarkan perkembangan terakhir terkait dengan terbitnya
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019, kemudian
diberlakukannya Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahan
beberapa pasal dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 berdasarkan UU Nomor
11 Tahun 2020, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 dinilai perlu untuk
disempurnakan kembali. Fakta tersebut membuktikan bahwa hukum
acara persaingan usaha dituntut untuk terus berkembang dan beradaptasi
mengikuti perubahan yang terjadi. Metamorfosis hukum acara persaingan
usaha ini belum selesai dan akan terus berlanjut menuju bentuk yang
lebih baik dari waktu ke waktu sebagai bagian yang terintegrasi untuk
mewujudkan KPPU menjadi lembaga yang “Kompetitif dan Inovatif untuk
Indonesia Maju”.

2020, TLN No. 6573, Pasal 118.
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8.1
Urgensi Kebijakan
Affirmatif Pengawasan
Kemitraan UMKM
Yudi Hidayat, S.E., M.Si.1

1.

Pendahuluan

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah dan lembaga terkait untuk
meningkatkan produktivitas usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
(UMKM). Tentu saja upaya-upaya itu telah memberi hasil dengan tingkat
pencapaian tertentu, namun tantangan yang dihadapi UMKM juga terus
bertambah. Mulai dari upaya pemberian kredit tanpa agungan (KTA) pada
masa Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad (Usman, 2009)2, pemberian
Kredit Usaha Rakyat (KUR), program dana bergulir (Hendra Setiawan,
2009)3 pada masa Menteri Koperasi dan UKM Adi Sasono, subsidi
bunga, kredit khusus UMKM sampai pada pemberian bantuan bunga
khusus dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19. Namun selalu saja
tantangan yang dihadapi entitas bisnis yang menyerap lebih dari 64 juta
tenaga kerja ini makin meningkat.
Seolah ada gap antara harapan dan kenyataan, UMKM selalu menjadi
komoditas yang empuk untuk ‘digoreng’ para pemangku kepentingan.
Karena berbagai kebijakan diambil tak kunjung membuat kelompok usaha
ini mampu bersaing atau sekadar naik kelas menjadi usaha menengah
dan besar. Oleh karena itu, UMKM tak pernah putus dirundung masalah.
Termasuk hadirnya sejumlah bisnis digital asing dan patungan yang
pangsa pasarnya juga menyasar pangsa pasar UMKM, menjadi tantangan
baru yang tak kalah pentingnya. Kehadiran bisnis e-commerce telah
banyak mengakibatkan UMKM lokal bertumbangan, karena kalah bersaing
dalam aspek manajemen, harga, marketing maupun pelayanan.
1

Yudi Hidayat, S.E., M.Si. adalah Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) periode
2018-2023.

2

Usman, Rahmadi (2009). Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hal. 286.

3

Setiawan dan Tri Wahyu, Hendra & Rejekiningsih (2009) Dampak Program Dana Bergulir Bagi
UKM. Jurnal ASET, Vol 11 No 2
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Apalagi sejak pandemi Covid-19 menghantam, UMKM tidak
hanya pada sisi demand tapi juga sisi supply. Kinerja UMKM selama
masa pandemi Cobid-19 ini ditandai dengan turunnya produktivitas,
operasional tidak efisien, turunnya kualitas dan kuantitas serta
kontinuitas, meningkatnya risiko kerugian, dan minimnya social benefit.
Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya mencari solusi agar UMKM
tetap bisa eksis dan sedapat mungkin maju bahkan mampu bersaing.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) Republik Indonesia adalah melakukan pengawasan
kemitraan UMKM. Pengawasan pelaksanaan kemitraan antara UMK
dan pelaku menengah-besar berdasarkan amanat UU No. 20/2008
tentang UMKM dan PP No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Dalam Sidang Umum MPR Tahun 1999, Presiden RI ke-3 B.J Habibie
pernah menyatakan bahwa kelompok usaha UMKM terdiri dari 99% dari
pelaku ekonomi nasional dan menyerap sekitar 88% tenaga kerja ketika
Indonesia diambang krisis. Atas fakta-fakta sejarah tak terbantahkan
itu, perhatian terhadap sektor UMKM kemudian ditingkatkan, termasuk
menyiapkan legislasi khusus yang kemudian melahirkan Undang-undang
(UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
Sejak 17 Oktober 2019, KPPU mulai memberlakukan Peraturan Komisi
No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara
Kemitraan, bersamaan dengan diundangkannya peraturan tersebut dalam
Berita Negara No. 1212 Tahun 2019. Peraturan tersebut berisikan berbagai
ketentuan terkait proses penanganan perkara pengawasan Kemitraan
oleh KPPU sekaligus merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 20
Tahun 2008 tentang UMKM juncto PP 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.
2.

Kebijakan Affirmative

Salah satu bentuk dukungan kepada UMKM adalah munculnya
kebijakan yang berpihak (affirmative policy) atau kerap disebut affirmative
action atau lebih lengkapnya affirmative action policy. Sebenarnya affirmative
policy sama dengan affirmative action atau lebih lengkapnya affirmative
action policy. Proses pengambilan kebijakannya disebut affirmative policy,
sementara pelaksanannya kerap disebut affirmative action. Lantas, apakah
yang dimaksud dengan affirmative policy?
Jika merunut sejarah, tindakan afirmatif (affirmative action) sangat
erat kaitannya dengan keadilan dan kesetaraan. Di Amerika Serikat,
tindakan afirmatif diartikan sebagai,”.. the setting of goals and the writing
of timetables which should create equality and social balances in the work
place”. Di Afrika Selatan, tindakan afirmatif digambarkan sebagai ‘tool
of justice’ yang dapat memperbaiki praktik diskriminasi di masa lalu
sambil berkontribusi pada tuntutan kesetaraan. Oleh karena itu, tindakan
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afirmatif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kebijakan
perbaikan yang dirancang untuk memastikan partisipasi yang sama dari
orang-orang yang sebelumnya didiskriminasi (van Jaarsveld, 2000)4.
Tindakan afirmatif merupakan cara yang banyak dipilih oleh sebuah
negara sebagai jawaban terhadap kondisi sosial yang diskriminatif,
di mana timbul ketidaksetaraan dan marginalisasi di segala bidang
kehidupan akibat struktur patriarki di level publik dan privat. Struktur sosial
seperti itu jelas melahirkan kelompok sosial tertentu yang tidak memiliki
akses dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan publik sebagaimana
masyarakat pada umumnya.
Untuk itu, diperlukan intervensi dari negara demi terwujudnya tatanan
yang lebih adil dan terjaminnya setiap orang untuk dapat berpartisipasi
dalam kehidupan bersama. Tindakan afirmatif adalah sebuah kebijakan
tindakan sementara untuk memberikan kompensasi kepada kelompok
yang selama ini terdiskriminasi dan tidak memiliki sumber daya yang
memadai (Sayuti, 2013)5.
Secara teoretis, per definisi, para ahli memberi beragam definisi
seputar affirmative policy atau affirmative action, namun secara garis besar
definisi para ahli tersebut memiliki kesamaan pandang walau dengan
narasi berbeda. Inti dari kebijakan atau tindakan afirmasi itu adalah
keberpihakan.
Marquita Sykes (2002) mendefinisikan “the set of public policies and
initiatives designed to help eliminate past and present discrimination based
on race, color, religion, sex, or national origin, is under attack”. 6
Sementara itu, menurut Stanford Encyclopedia Of Philosophy (2014)
“Affirmative action means positive steps taken to increase the representation
of women and minorities in areas of employment, education, and business
from which they have been historically excluded. When those steps involve
preferential selection—selection on the basis of race, gender, or ethnicity—
affirmative action generates intense controversy”7.
Sejalan dengan itu, Tom Campbell (2019), seorang profesor
yurisprudensi menyatakan bahwa affirmative action sebagai “kebijakan
yang dikeluarkan untuk grup tertentu yang dinilai tidak memiliki
representasi secara memadai pada posisi-posisi penting di masyarakat
sebagai akibat sejarah diskrimasi”. 8
4

van Jaarsveld, I. L. (2000). Affirmative Action: A Comparison between South Africa and the
United States. Managerial Law, 42(6), 1–48. https://doi.org/10.1108/03090550010770201

5

Suyuti, Hendri (2013). Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia, Menara, Vol 12 No.
1, Januari-Juni, 2013, h. 1

6

Marquita Sykes, The Origins of AffirmativeAction, dalam http://www.now.org/nnt/08-95/
affirmhs.html

7

http://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/diundo 4 Mei 2011

8

http://mappifhui.org/2019/09/24/affirmative-action-for-women-in-the-legislative-election-
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Elizabeth S. Anderson (2003), mendefinisikan affirmative action ini lebih
luas termasuk semua kebijakan yang mempunyai tujuan (a) mengupayakan
penghilangan hambatan dalam sistem dan norma terhadap kelompok
sebagai akibat sejarah ketidakadilan dan ketidaksetaraan, dan/atau; (b)
mengupayakan promosi masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat
demokrasi, integrasi,dan pluralisme; (c) mengupayakan kesetaraan atas
dasar pengklasifikasian identitas (ras, gender, etnis, orientasi seksual,
dsb).
Dalam literatur, term affirmative action ini dipersamakan dengan
frase positive discrimination (diskriminasi positif), atau favorable
discrimination (diskriminasi yang diinginkan). Sementara dalam hukum
hak asasi internasional, istilah ini sering disebut dengan special measures
yang berkembang terutama pada periode pembahasan draf Kovenan
Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (IESCR).
Berdasarkan uraian di atas, affirmative action dapat diartikan
sebagai ketentuan atau kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya
kepada kelompok tertentu berdasarkan pertimbangan ras, warna
kulit, jenis kelamin, agama dan budaya. Pemberian kompensasi dan
keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi
yang lebih profesional dalam beragam institusi dan okupasi. Tindakan ini
merupakan diskriminasi positif (positive discrimination) yang dilakukan
untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu
sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum dan .jaminan
pelaksanaannya harus ada dalam konstitusi dan UU (Suyuti, 2013)9.
Lantas, adakah contoh penerapan affirmative policy yang terkait
dengan perekonomian maupun dunia usaha yang terkait pemerataan
pendapatan, pengurangan kemiskinan yang pernah ada di dunia?
Sebagian besar orang Amerika lebih mementingkan kesetaraan
kesempatan (equality of opportunity) daripada kesetaraan hasil (equality
of results). Kesetaraan kesempatan (equality of opportunity) mengacu
pada kemampuan untuk membuat diri sendiri menjadi apa yang dia bisa;
untuk mengembangkan bakat dan kemampuan seseorang; dan diberi
penghargaan atas kerja, inisiatif, dan prestasi. Artinya, setiap orang
memiliki garis awal yang sama dengan peluang sukses yang sama, bahwa
perbedaan apa pun yang berkembang seiring waktu terjadi sebagai hasil
dari kemampuan, bakat, inisiatif, kerja keras, dan mungkin keberuntungan.
Sedangkan kesetaraan hasil (equality of results) mengacu pada
pembagian yang sama dari pendapatan, pekerjaan, kontrak, dan
penghargaan materi terlepas dari kondisi seseorang dalam hidup.
Artinya, ini berarti bahwa setiap orang memulai dan menyelesaikan
and-political-party/
9

Suyuti, Hendri (2013), loc cit
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pertandingan bersama-sama, terlepas dari kemampuan, bakat, inisiatif,
atau pekerjaannya (Dye, 2017)10.
Di Amerika Serikat, terdapat dua jenis kebijakan yang secara
eksplisit berupaya untuk meningkatkan status ekonomi kaum minoritas
dan perempuan, yaitu: Undang-Undang Anti-Diskriminasi, dan Program
Tindakan Afirmatif. Undang-Undang Anti-Diskriminasi secara eksplisit
melarang praktik diskriminasi berdasarkan ras dan jenis kelamin (serta
usia, agama dan kepercayaan) dalam pekerjaan dan perumahan. UndangUndang Ketenagakerjaan atau Equal Employment Opportunity (EEO),
pertama kali dimulai pada tingkat federal dengan Title VII of the Civil Rights
Act of 1964. Undang-Undang Federal berlaku untuk semua pemberi kerja
dengan setidaknya 15 (lima belas) pekerja, dan jelas melarang “perlakuan
berbeda (disparate treatment)” terhadap pekerja berdasarkan ras dan
gender (Holzer, 2007)11.
Sebaliknya, tindakan afirmatif mengacu pada serangkaian praktik
yang dilakukan oleh pengusaha, penerimaan universitas, dan lembaga
pemerintah yang melampaui non-diskriminasi, untuk secara aktif
meningkatkan status ekonomi dan pendidikan kaum minoritas dan
perempuan. Kegiatan tambahan ini dapat berupa upaya perekrutan khusus
untuk menarik lebih banyak pelamar di bidang-bidang ini dari minoritas
dan wanita, serta praktik seleksi di mana pelamar ini mungkin dianggap
lebih disukai daripada rekan pria kulit putih berkualifikasi sebanding
(Holzer, 2007)12.
Kebijakan afirmatif pertama untuk pengusaha pribumi di Indonesia
dikeluarkan melalui Program Benteng. Sejak awal 1950-an, tekanan untuk
perlakuan istimewa terhadap pengusaha pribumi Indonesia juga semakin
kuat. Program besar pertama untuk mengembangkan kelas bisnis pribumi
yang kuat adalah Program Benteng. Menurut Soemitro Djojohadikoesoemo,
Menteri Perdagangan dan Perindustrian tahun 1950–1951, tujuan dari
Program Benteng adalah untuk melawan kepentingan ekonomi Belanda.
Program Benteng difokuskan pada pengamanan kontrol nasional
atas perdagangan impor. Di bawah program ini, izin impor untuk kategori
terbatas dari barang yang mudah dijual disediakan khusus untuk
importir asli Indonesia. Namun ketentuan program tersebut tidak secara
spesifik mengecualikan pengusaha etnis Tionghoa yang merupakan
warga negara Indonesia. Padahal, Program Benteng justru ditujukan
melawan kepentingan ekonomi Cina dan Belanda. Melawan kepentingan
ekonomi pengusaha etnis Tionghoa dianggap perlu karena mereka tetap
10

Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy (15 ed.). Pearson.

11

Holzer, H. J. (2007). The economic impact of affirmative action in the US. Swedish Economic
Policy Review, 14, 41-47

12

Ibid, hal. 71
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mendominasi perdagangan perantara di pedesaan dan perdagangan
eceran di perkotaan, seperti halnya pada masa penjajahan (Wie, 2010)13.
Fokus utama Program Benteng pada perdagangan impor didasarkan
pada pertimbangan bahwa perdagangan impor adalah yang paling rentan
terhadap kontrol negara melalui alokasi izin impor. Sektor ini juga dianggap
paling cocok untuk mempromosikan pengusaha pribumi, karena jumlah
modal dan sumber daya perusahaan yang relatif kecil dibandingkan
dengan kegiatan ekonomi lainnya, seperti manufaktur. Diharapkan melalui
perdagangan impor ini, para pengusaha pribumi Indonesia akan mampu
mengumpulkan cukup modal untuk pindah ke sektor lain (Wie, 2010)14.
Secara historis, pemikiran tentang affirmative action policy pertama
kali muncul di Amerika Serikat sebagai upaya untuk mengkompensasi
diskriminasi rasial yang dialami oleh warga kulit hitam. Affirmative
action policy pada awalnya digunakan oleh Pemerintah Amerika Serikat
untuk menginisiasi ketidakadilan masa lalu yang dialami oleh kelompok
kelompok yang terdiskriminasi. Inisiatif affirmative action policy dilakukan
oleh Presiden Kennedy melalui penerbitan Excecutive Order 10925 pada
bulan Mei tahun 1961 dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat
kulit hitam Amerika Serikat untuk memperoleh pekerjaan meskipun
memiliki keterampilan kerja dan latar belakang pendidikan yang tidak
memadai. Ada semacam perlakuan khusus yang diberlakukan bagi warga
kulit hitam yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan
yang memadai untuk memiliki pekerjaan yang notabene pekerjaan tersebut
mensyaratkan adanya jenjang pendidikan dan ketrampilan yang memadai.
Tindakan pengecualian ini diberikan untuk memberikan kesempatan bagi
warga kulit hitam tersebut membangun peluang peningkatan kesejahteraan
sosial (Sunaryo, 2014)15.
Diskriminasi rasial yang selama ini diterima oleh kelompok kulit
hitam Amerika Serikat menjadi alasan pemberlakuan affirmative action
policy melalui penerbitan Excecutive Order 10925 ini. Perlakuan khusus
yang diberikan kepada kelompok kulit hitam tersebut membuat konsep
affirmative action policy pada awalnya menjadi sangat identik dengan
kebijakan pengecualian terhadap kelompok-kelompok sosial yang
terdiskriminasi secara rasial (Sunaryo, 2014)16.

13 Wie, T. K. (2010). Understanding Indonesia: The Role of Economic Nationalism. Journal of
Indonesian Social Sciences and Humanities, 3, 55–79.
14 Ibid, hal. 79
15 Sunaryo, Bambang (2014). Nilai Penting Konsep Affirmative Action Policy Dalam
Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Merit, Jurnal Kebijakan dan
Manajemen PNS Vol. 8 No. 1, Juni 2014
16 Ibid, Vol 8
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3.

Tujuan Pembangunan Ekonomi

Pada dasarnya kebijakan afirmatif adalah kebijakan yang berusaha
memastikan pembangunan ekonomi yang dilakukan benar-benar
menyentuh pada seluruh warga Indonesia. Ini sejalan dengan tujuan
pembangunan Indonesia sebagaimana dicanangkan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Nasioanal (Bappenas).
Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional
bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan
iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang
tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan
bahwa hakikat pembangunan nasional adalah: mencerdaskan kehidupan
bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah
darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan
perdamaian abadi.
Pembangunan ekonomi adalah pembangunan yang memberikan
peluang yang sama kepada setiap manusia untuk memperoleh akses
ekonomi. Prinsip demikian diarahkan pada upaya membangun penguatan
sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh setiap manusia. Tujuan
pembangunan ekonomi adalah meningkatkan efisiensi sumberdaya
ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat (Bappenas,
2009)17.
Tujuan pembangunan Indonesia menurut Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) adalah menuju negara yang makmur dan sejahtera.
Sedangkan tujuan pembangunan menurut Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah terjemahan dari RPJP yang
dibagi dalam pembangunan jangka menengah (Bappenas, 2019)18.
Dalam RPJMN 2020-2024 terminologi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) disebutkan 10 kali dengan narasi mengaitkan
pengembangan UMKM yang dengan perkembangan bisnis via internet
(e-commerce), meningkatkan kapasitas nilai tambah UMKM dan serapan
97% tenaga kerja, peningkatan skala usaha UMKM, fasilitas UMKM untuk
berkoperasi, penguatan kewirausahaan UMKM, prosentase UMKM yang
melakukan kemitraan hanya 7% di tiap provinsi, dan peningkatan usaha
UMKM lewat bisnis online (Bappenas, 2019)19.
Hal ini menandakan bahwa RPJMN 2020-2024 sudah memberi
perhatian lebih bagi pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Hal itu
bukan tanpa alasan, karena memang peran serta dan keterlibatan UMKM
dalam pembangunan cukup signifikan, bahkan di masa krisis UMKM
sering menjadi bantalan ekonomi manakala usaha korporasi mengalami
masalah.
17

Bappenas (2009). Pokok-pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional.

18

Ibid, hal 17

19

Ibid, hal 18
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Berdasarkan Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 serta Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3)
dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM), terlihat peranan penting UMKM bagi perekonomian
Indonesia, karena UMKM memberi akses terhadap peluang kesempatan
kerja dari berbagai sektor usaha yang sangat bervariatif, mulai dari sektor
industri, sektor jasa, sektor informal dan sektor usaha pertanian dan
perkebunan (Yusri, 2014)20.
Sumbangan UMKM terhadap PDB Indonesia (atas dasar harga
berlaku) terus meningkat. Adapun peningkatannya sejak tahun 20132018, terlihat pada Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1 - Sumbangan UMKM terhadap PDB Indonesia (Rp Miliar)

Keterangan
Tahun

UMKM

Indonesia

%

2013

4.869.568

9.546.134

51,01%

2014

5.440.008

10.569.705

51,47%

2015

6.228.285

11.531.717

54,01%

2016

7.009.283

12.406.810

56,50%

2017

7.820.283

13.587.213

57,56%

2018

8.573.895

14.837.358

57,79%

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2020), BPS (2020).

Selain itu, persentase penyerapan tenaga kerja oleh UMKM lebih
tinggi dibandingkan dengan Usaha Besar (UB). Persentase penyerapan
tenaga kerja UMKM sejak tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 2 di
bawah ini.

Tabel 2 - Persentase Penyerapan Tenaga Kerja UMKM (orang)
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Keterangan
Tahun

UMKM

UB

%

2013

107.657.510

3.150.645

97,16%

2014

114.144.082

3.537.162

96,99%

2015

123.229.387

4.194.051

96,71%

2016

112.828.610

3.444.746

97,04%

2017

116.431.224

3.828.953

96,82%

2018

116.978.631

3.619.507

97,00%

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2020)

UMKM tidak hanya berperan penting dan strategis dalam
pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga berperan
dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Selain itu, UMKM juga
telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis moneter. Hal ini terbukti
ketika krisis moneter terjadi pada periode tahun 1997–1998, hanya UMKM
yang mampu bertahan (Bank Indonesia, 2015)21.
Berdasarkan database Kementerian Koperasi dan UMKM 2018,
jumlah unit usaha UMi, UK, UM dan UB mencapai 64,19 juta, di mana UMi
mencapai 63,35 juta, UK sebanyak 783,13 ribu, UM sebanyak 60,70 ribu,
dan UB 5.550 (Kemenkop UKM, dan BPS, 2018)22.

Tabel 3 – Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha
Besar (UB) Tahun 2017-2018
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TAHUN 2017 *)

TAHUN 2018 **)

PERKEMBANGAN
TAHUN 2017-2018

NO

INDIKATOR

SATUAN

JUMLAH

PANGSA (%)

JUMLAH

PANGSA (%)

JUMLAH

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(6)

(7)

1

UNIT USAHA
(A+B)

(Unit)

62.928.077

1.271.529

2,02

A. Usaha
Mikro, Kecil
dan Menengah
(UMKM)

(Unit)

62.922.617

99,99

64.194.057

99,99

1.271.440

2,02

Usaha Mikro
(UMi)

(Unit)

62.106.900

98,70

63.350.222

98,68

1.243.322

2,00

Usaha Kecil
(UK)

(Unit)

757.090

1,20

783.132

1,22

26.043

3,44

Usaha
Menengah
(UM)

(Unit)

58.627

0,09

60.702

0,09

2.075

3,54

B. Usaha Besar
(UB)

(Unit)

5.460

0,01

5.550

0,01

90

1,64

TENAGA
KERJA (A+B)

(Orang)

120.260.177

337.961

0,28

A. Usaha
Mikro, Kecil
dan Menengah
(UMKM)

(Orang)

116.431.224

96,82

116.978.631

97,00

547.407

0,47

Usaha Mikro
(UMi)

(Orang)

105.509.631

87,73

107.376.540

89,04

1.866.909

1,77

Usaha Kecil
(UK)

(Orang)

6.546.742

5,44

5.831.256

4,84

715.486

-10,93

Usaha
Menengah
(UM)

(Orang)

4.374.851

3,64

3.770.835

3,13

604.016

-13,81

B. Usaha Besar
(UB)

(Orang)

3.828.953

3,18

3.619.507

3,00

209.446

-5,47

2
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3

4

PDB ATAS
DASAR HARGA
BERLAKU
(A+B)

(Rp.
Milyar)

128.408.590

A. Usaha
Mikro, Kecil
dan Menengah
(UMKM)

(Rp.
Milyar)

78.202.826

60,90

85.738.953

Usaha Mikro
(UMi)

(Rp.
Milyar)

48.273.989

37,59

Usaha Kecil
(UK)

(Rp.
Milyar)

12.343.341

Usaha
Menengah
(UM)

(Rp.
Milyar)

B. Usaha Besar
(UB)

140.385.985

11.977.396

9,33

61,07

7.536.128

9,64

53.030.757

37,77

4.756.768

9,85

9,61

13.471.043

9,60

1.127.702

9,14

17.585.496

13,69

19.237.154

13,70

1.651.657

9,39

(Rp.
Milyar)

50.205.764

39,10

54.647.032

38,93

4.441.268

8,85

PDB ATAS
DASAR HARGA
KONSTAN
2000 (A+B)

(Rp.
Milyar)

95.041.486

4.911.573

5,17

A. Usaha
Mikro, Kecil
dan Menengah
(UMKM)

(Rp.
Milyar)

54.455.644

57,30

57.211.481

57,24

2.755.837

5,06

Usaha Mikro
(UMi)

(Rp.
Milyar)

28.045.850

29,51

29.278.905

29,29

1.233.054

4,40

Usaha Kecil
(UK)

(Rp.
Milyar)

12.727.014

13,39

13.557.057

13,56

830.043

6,52

Usaha
Menengah
(UM)

(Rp.
Milyar)

13.682.779

14,40

14.375.519

14,38

692.739

5,06

B. Usaha Besar
(UB)

(Rp.
Milyar)

40.585.843

42,70

42.741.579

42,76

2.155.736

5,31

99.953.059

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2020)

Sementara jumlah perusahaan swasta berdasarkan data BPS tahun
2017 mencapai 33.577 unit usaha, jumlah BUMN mengalami penyusutan
dari 142 sampai Juni 2020 tersisa hanya 107 perusahaan saja. Sedangkan
jumlah koperasi di 34 provinsi mencapai 6,27 juta (Kemenkop UKM & BPS
2020)23.
Umumnya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar
itu tersebar dalam bidang usaha makanan, minuman, pengolahan, pakaian
jadi, tekstil, kulit dan barang kulit, alas kaki, kayu dan gabus (furniture) dan
anyaman, kertas dan barang-barang kertas, percetakan dan reproduksi
media rekaman, produksi batubara dan pengilangan minyak bumi, bahan
kimia dan barang dari bahan kimia, farmasi, produk obat kimia, dan obat
tradisional, karet, barang dari karet, plastik, barang galian bukan logam,
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logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, komputer,
barang elektronik, optik, peralatan listrik, mesin dan perlengkapannya,
kendaraan bermotor, trailer, semi trailer, alat angkutan lainnya, furniture,
pengobatan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan
(total 33 jenis usaha) (BPS, 2017)24.
BI pada 2015 melakukan pemetaan dan strategi peningkatan daya
saing UMKM dalam menghadapi MEA 2015 dan pasca MEA 2025 (working
paper, 2015). Dalam paper itu disebutkan bahwa diperlukan banyak
sentuhan agar UMKM Indonesia bisa berdaya saing melawan serbuan
UMKM global.
Isu mengenai globalisasi merupakan salah satu faktor eksternal
yang dampaknya dapat beragam terhadap UMKM. Globalisasi, melalui
implementasi free trade agreement (FTA) sebagai contoh, membuka
akses pasar dalam negeri bagi produk negara mitra FTA sehingga dapat
memberikan dampak negatif terhadap UMKM yang mempunyai daya saing
rendah. Sebaliknya, dampak positif juga dapat dirasakan UMKM dengan
terbukanya peluang untuk memperluas pasar produk domestik ke negara
mitra. Dengan demikian, karakteristik UMKM yang dapat memanfaatkan
peluang terbukanya akses ke pasar (atau market access dalam jargon
literatur ekonomi internasional) di pasar internasional perlu didalami.
Karakteristik tersebut akan berguna dan menjadi benchmark ideal untuk
menyusun strategi dalam memperbaiki daya saing UMKM Indonesia.
Analisis yang dilakukan oleh U.S. International Trade Commission
(USITC) pada 2010 menyatakan bahwa UMKM di Amerika Serikat yang
melakukan aktivitas ekspor mempunyai kinerja yang lebih baik daripada
yang melakukan jenis usaha yang sama yang terfokus pada pasar
domestik. Kinerja direfleksikan oleh rata-rata pendapatan per perusahaan,
pertumbuhan pendapatan, dan pendapatan per pekerja. Hasil analisis
menjelaskan bahwa UMKM yang melakukan aktivitas ekspor memiliki
kinerja lebih tinggi daripada UMKM yang berfokus pada pasar domestik.
Temuan lain yang signifikan terkait dengan pola ekspor UMKM
dibandingan dengan perusahaan multinasional yang mayoritas
menggunakan afilisasi internasional adalah USITC (2010) yang
memperkirakan bahwa pada tahun 2007, total nilai tambah ekspor yang
dilakukan oleh UMKM di Amerika Serikat sebesar US$480 miliar. Sekitar
50% dari nilai tersebut merupakan ekpor langsung tanpa menggunakan
perantara, dan sisanya—dengan porsi yang hampir sama—merupakan
ekspor tidak langsung atau berlaku sebagai barang input antara
(intermediate atau factor inputs) bagi perusahaan lain yang melakukan
ekspor.
Dalam studi yang berbeda untuk menganalisis dampak FTA U.S.–
Korea, USITC menemukan bahwa sektor UMKM Amerika Serikat mengalami
24

Badan Pusat Statistik, 2018
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peningkatan penjualan yang signifikan ke Korea Selatan setelah FTA
diberlakukan (Allen et al.)25. Analisis dilakukan terhadap beberapa UMKM
yang melakukan ekspor pada bidang pertanian, manufaktur, dan jasa. Akan
tetapi, dampak positif tersebut juga diikuti oleh persepsi negatif bahwa
hambatan nontarif disertai dengan beban administratif yang meningkat
akibat FTA tersebut.
Perspektif lain mengenai permasalahan ini dianalisis oleh Cheong
(2014). Dalam kajian mengenai utilisasi FTA yang dilakukan oleh Korea,
didapatkan bahwa pemanfaatan FTA, terutama untuk ekspor, dari sektor
UMKM lebih rendah jika dibandingakan dengan perusahaan besar. Dari
50.068 UMKM yang melakukan ekspor pada tahun 2013, hanya 29% yang
menggunakan fasilitas FTA. Sementara itu, rata-rata utilisasi FTA untuk
ekspor dan impor secara keseluruhan adalah 70% untuk ekspor dan
73% untuk impor. Cheong (2014)26 mencatat bahwa rendahnya margin
antara tarif FTA dan non-FTA, kurangnya informasi terkait FTA, dan biaya
administratif merupakan kendala rendahnya pemanfaatan FTA oleh
UMKM.
Secara umum, kinerja UMKM Indonesia masih relatif rendah jika
dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dengan tingkat pembangunan
yang relatif sama, terutama dari segi produktivitas, kontribusi terhadap
ekspor, partisipasi dalam jaringan produksi global dan regional, serta
kontribusi terhadap nilai tambah. Selain itu, rendahnya partisipasi UMKM
dan perusahaan Indonesia dalam Global Vlue Chain (GVC) juga disebabkan
oleh faktor pendukung GVC yang belum optimal, yaitu infrastruktur dan
penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, keandalan dan efisiensi
jasa logistik, serta tingginya hambatan perdagangan.
Tingkat upah yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara
ASEAN lainnya juga menjadi hambatan untuk meningkatkan efisiensi
produksi. Demikian juga dengan ketatnya persyaratan untuk mendapatkan
akses pembiayaan eksternal dari perbankan. Untuk meningkatkan daya
saing UMKM Indonesia secara umum dan untuk meningkatkan partisipasi
UMKM dalam GVC, faktor internal dan eksternal yang menentukan daya
saing UMKM serta tingkat partisipasi dalam GVC perlu menjadi perhatian
pemerintah.
Faktor internal mencakup aspek-aspek yang dapat meningkatkan
produktivitas UMKM Indonesia, yaitu sumber daya manusia (human
resource), strategi pemasaran, dan inovasi. Sementara itu, faktor eksternal
merupakan berbagai aspek di luar UMKM yang dapat memengaruhi dan
25

Allen, B., Johnson, K., Baldwin, K., Blair, C., Cantrell, R., Fravel, D., Gearheart, W. U.S - Korea
free trade agreement: effects on U.S small and medium-sized enterprises USITC Publication 4393.
Washington DC: U.S International Trade Commission.

26

Cheong, I. (2014). Korea’s policy package for enhancing its FTA. ERIA Discussion Paper, 11,
28.

512

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

mendukung daya saing UMKM. Faktor tersebut adalah kemudahaan
berusaha di Indonesia (ease of doing business), akses finansial dan
permodalan, akses pasar, infrastruktur, dan kondisi makroekonomi.
Menurut Hempri Suyatna (2015)27 saat itu sektor produktif UMKM
telah mampu membuktikan diri sebagai salah satu solusi pertumbuhan
angkatan kerja baru di Indonesia yang sangat tinggi. Perannya yang
sangat signifikan dalam penyerapan tenaga kerja itu menjadikan UMKM
sangat efektif menjadi piranti memperkuat stabilitas nasional. Tercatat
sektor produktif UMKM dapat mempekerjakan lebih dari 107,6 juta
penduduk Indonesia. Selain itu UMKM juga berkontribusi dan berkorelasi
dengan pertumbuhan ekonomi di daerah, hal ini dapat dilihat dari salah
satu hasil penelitian yang diuraikan oleh Nining Sudiyarti, dkk. yang
mengambil sampel di Kabupaten Sumbawa. Dalam kesimpulan penelitian
tersebut dinyatakan bahwa variabel UMKM berkolerasi dan mempunyai
pengaruh yang signifikan dan positif terhadap variabel pertumbuhan
ekonomi khususnya di kabupaten Sumbawa.
UMKM juga memberi kontribusi yang besar dalam perekonomian
di Jawa Timur, dalam lima tahun terakhir share terhadap pertumbuhan
ekonomi nasional semakin meningkat, dari 19,91% pada tahun 2013
meningkat menjadi 21,70% pada tahun 2017.
Di Yogyakarta, UMKM masih menjadi penopang utama perekonomian,
daya tahan UMKM membuat pertumbuhan ekonominya tumbuh di atas
ekonomi Indonesia. Bahkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian
Yogyakarta mencapai 94,6%. Sedangkan di Kota Bogor, sektor UMKM
menjadi tumpuan bagi pertumbuhan ekonomi.
Selama 2017, UMKM menyumbang 70% dari seluruh pendapatan
asli daerah Kota Bogor. Secara nasional UMKM memberikan kontribusi
terhadap PDB nasional 2017 sekitar 62,57% dari total PDB (Suyatna,
2015)28.
Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat
dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan
ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar,
(3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan
pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi,
serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui
kegiatan ekspor (Putra, 2016)29.
Posisi penting ini sejak dilanda krisis belum semuanya berhasil
27

Hempri Suyatna, ”Peran Strategis UMKM dan Tantangan di Era Globalisasi”, dalam
Rachmawan Budiarto, et.al.,, Pengembangan UMKM antara Konseptual dan Pengalaman
Praktis, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015), hlm 5

28

Ibid, hal 5

29

Putra, Adnan Husada. Peran UMKM Dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
Kabutapen Blora. Jurnal Analisa Sosiologi, Oktober 2016, 5(2): 40-52
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dipertahankan sehingga pemulihan ekonomi belum optimal. Usaha
mikro dan kecil umumnya memiliki keunggulan dalam bidang yang
memanfaatkan sumberdaya alam dan padat karya, seperti: pertanian
tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan dan
restoran. Usaha menengah memiliki keunggulan dalam penciptaan nilai
tambah di sektor hotel, keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan
kehutanan (Putra, 2016)30
Usaha besar memiliki keunggulan dalam industri pengolahan, listrik
dan gas, komunikasi dan pertambangan. Hal ini membuktikan usaha
mikro, kecil, menengah dan usaha besar di dalam praktiknya saling
melengkapi. Peningkatan kinerja UMKM dengan bahan produksi lokal
tanpa bergantung dari bahan impor akan memperkuat pembangunan
perekonomian nasional (Solikatun dan Masruroh, 2018: Saheb, dkk, 2018).
Oleh karena itu pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
perlu menjadi prioritas utama pembangunan nasional dalam jangka
panjang.
4.

Kebijakan Affirmative untuk UMKM

Lantas, bagaimana sejarah penerapan affirmative policy di Indonesia?
Sebenarnya affirmative policy di Indonesia bukanlah hal yang baru. Indonesia
pernah menerapkan Program Banteng untuk memajukan usaha pribumi.
Ketika Indonesia mendapat oil boom pada tahun 1978, dengan argumen
untuk mengurangi kejadian penyakit Belanda (Dutch Disease) yaitu hasil
ekspor migas justru akan menyebabkan perekonomian negara menjadi
rapuh dan tidak produktif, maka devisa harus dikendalikan langsung oleh
pemerintah. Melalui Tim Keppres 80, devisa itu dialokasikan untuk bidangbidang yang produktif di mana yang melakukan adalah pengusaha pribumi
yang ditunjuk. Ketua Tim Keppres 80 adalah Menteri Sekretaris Negara
Sudharmono dengan sekretarisnya adalah Ginanjar Kartasasmita. Dari
sini lahirlah puluhan pengusaha pribumi yang siap bersaing dengan 200an pengusaha Tionghoa yang sudah berkembang sebelumnya.
Dalam periode Kabinet 1983–1988, dibentuk unit kerja Usaha
Peningkatan Penggunaan Produksi (barang dan jasa) Dalam Negeri
(UP3DN) yang aktif memerinci serta mengarahkan produk dan jasa-jasa
apa saja yang harus dipenuhi dan memakai produk dalam negeri. Belanja
atau pengadaan barang dan jasa Pemerintah serta BUMN diawasi secara
ketat. Dengan cara-cara seperti ini, tumbuh dan berkembang pengusahapengusaha muda nasional yang beberapa di antaranya sekarang telah
menjadi pengusaha besar yang sukses, dan bahkan banyak yang mejadi
pejabat baik di eksekutif maupun legislatif.
30

Ibid, hal. 52
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Contoh lain affirmative action adalah kebijakan Pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap pembangunan Papua dan Papua Barat,
yaitu dengan disahkan/ diterbitkannya berbagai peraturan:
1. UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
sebagaimana telah diubah dengan UU. No 35/2008
2. Inpres No. 5/2007 Tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat
3. Perpres No. 65/2011 Tentang Percepatan Pembangunan Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat
4. Perpres No. 66/2011 Tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B)
5. Perpres No. 84/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa khusus Papua
dan Papua Barat.
Kebijakan affirmative action Pemerintahan SBY terhadap pengusaha
lokal Papua dan Papua Barat sangat jelas tergambar dalam dalam Perpres
84/2012, yang memberi proteksi terhadap pengusaha lokal di wilayah
Papua dan Papua Barat dalam pengadaan barang dan jasa.
Di era Pemerintahan Jokowi kebijakan affirmative action yang sudah
dilakukan antara lain untuk pemberdayaan UMKM, yaitu pemberian subsidi
bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Oleh karena itu, terhitung Juli 2015,
tingkat suku bunga KUR turun menjadi 12% dari posisi awal 21%. Bahkan
per Januari 2016 tingkat bunga KUR menjadi 9%.
Namun demikan, kebijakan affirmative action subsidi bunga KUR dinilai
belum cukup untuk mengatasi problem kesenjangan. Meski baru-baru ini BPS
mengumumkan terjadi perbaikan pemerataaan pengeluaran pada periode
Maret-September 2015, yang ditandai dengan turunnya gini ratio dari 0,41
(Maret 2015) menjadi 0,40 (September 2015), namun penurunan angka
gini ratio tersebut belum bisa mencapai gini ratio tahun 2000 yang ada
di level 0,30. Atau dengan kata lain, ketimpangan saat ini lebih buruk
dibanding tahun 2000.
Karena itu, tidak mengherankan bila Bank Dunia menyebutkan bahwa
level ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia tumbuh paling cepat di
Asia Timur dalam 15 tahun terakhir. Ironisnya, ketimpangan yang parah
tersebut terjadi ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi, ratarata 5,4% per tahun. Menurut temuan Bank Dunia, pertumbuhan pesat
ekonomi dalam 10 tahun terakhir hanya dinikmati oleh 20% penduduk
Indonesia.
Pemerintah membuktikan perhatiannya terhadap UMKM dengan
meluncurkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Sejak
Undang-Undang tersebut dikeluarkan, sektor perbankan mulai agresif
menyalurkan kredit kepada UMKM. Dari sisi kuantitas, Bank Sentral
telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/22/PBI/2012
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tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum
dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah. PBI tersebut mengamanatkan kepada bank agar pada tahun
2015 memberikan porsi kredit sekurang-kurangnya 5% kepada UMKM dari
total kredit atau pembiayaan yang dikucurkan. Bahkan pada tahun 2018,
rasio kredit atau pembiayaan terhadap UMKM ditetapkan paling rendah
20% dari total kredit atau pembiayaan (Bank Indonesia, 2015)31.
Kalau melihat kecenderungannya, apakah ada affirmative policy selain
aspek pembiayaan, untuk UMKM? Tentu saja pertanyaan ini dijawab
dalam sebuah jurnal Rechts Vinding, Sihombing menulis jurnal dengan
tema: Kebijakan Afirmatif Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Bidang
Kekayaan Intelektual, ia menyatakan peran Usaha Mikro, Kecil, Menengah
(UMKM) yang sangat strategis dalam perekonomian nasional di mana
kegiatan usahanya mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan
pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, maka perlindungan
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus dapat dimanfaatkan secara optimal
oleh UMKM. Uraian mengenai kebijakan affirmatif yang seharusnya
diberlakukan bagi UMKM di bidang Kekayaan intelektual menjadi obyek
yang menarik untuk dikaji.
Hasil kajian menemukan beberapa hambatan dalam pemanfaatan
sistem HKI oleh UMKM yang disebabkan karena beberapa faktor, antara
lain: prosedur pendaftaran yang panjang dan kompleks, biaya registrasi/
pendaftaran yang mahal dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggaran
HKI. Untuk itu perlu diberikan keistimewaan bagi UMKM khususnya di
bidang kekayaan intelektual melalui kebijakan-kebijakan affirmatif yang
harus segera diwujudkan guna mendukung pemajuan usaha UMKM
dengan melakukan percepatan perubahan berbagai peraturan perundangundangan yang terkait dengan HKI (Sihombing, 2018)32.
Dalam penelitian Yusri (2014) bertajuk: Pelindungan Hukum
Terhadap UMKM Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi, disebutkan perlunya
perlindungan hukum bagi UMKM sebagai bagian dari bentuk affirmative
policy. Penelitian itu berkesimpulan pertama, perlindungan hukum terhadap
usaha kecil masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. UU
UMKM dan Qanun No. 10 Tahun 2004 belum cukup efektif dalam upaya
mewujudkan kesempatan berusaha bagi usaha kecil. Tindakan afirmatif
atas dasar Prinsip keadilan distributif John Rawls belum sepenuhnya
diterapkan pemerintah baik dalam produk hukum maupun kebijakan
operasional perlindungan dan pemberdayaan usaha kecil.
31

Bank Indonesia, loc cit

32

Sihombing, Eka NAM (2018). Kebijakan Afirmatif Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Di Bidang Kekayaan Intelektual. Jurnal Recht Vinding, Volume 7, Nomor 3, Desember 2018
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Kedua, sistem ekonomi pasar bebas menurut John Ralws justru
menimbulkan bahkan memperbesar jurang ketimpangan ekonomi antara
Usaha Besar dengan Usaha Kecil. Pasar bebas sebagaimana digagas oleh
Adam Smith tidak menjamin pemerataan ekonomi yang adil. Sementara
demokrasi ekonomi Indonesia bercita-cita mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial
dapat difungsikan untuk mengubah dan memihak (affirmative action)
kepada usaha kecil agar lebih berdaya dan tetap eksis dalam menjalankan
usahanya bersama dengan usaha besar.
Ketiga, Pasal 33 UUD 1945 amandemen merupakan landasan
konstitusional yang mengatur urusan perekonomian bangsa dengan
melibatkan berbagai komponen pelaku usaha. 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, “termasuk juga keseimbangan dan
kesempatan yang sama antara usaha kecil dan usaha besar dalam
berusaha” (Yusri, 2014).
Dari berbagai kebijakan yang disebutkan di atas, pertanyaannya,
adakah affirmative policy khusus untuk kemitraan UMKM dan usaha
besar? Sepertinya belum ada penelitian khusus soal kebijakan afirmasi
khusus kemitraan bagi UMKM, oleh karena Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) mulai memberlakukan Peraturan Komisi No. 4 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan,
bersamaan dengan diundangkannya peraturan tersebut dalam Berita
Negara No. 1212 Tahun 2019 pada 17 Oktober 2019.
Peraturan tersebut berisikan berbagai ketentuan terkait proses
penanganan perkara pengawasan Kemitraan oleh KPPU sekaligus
merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang
UMKM dan PP 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2008.
Selain itu Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tahun 1998
Tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, disebutkan
bahwa, ”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.”
Dalam menjalankan amanat TAP MPR No. X dan TAP MPR No.
XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi
Ekonomi, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah dalam rangka
pengembangan ekonomi rakyat dalam bentuk usaha kecil, menengah,
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dan koperasi serta perusahaan rumah tangga. Hal ini diprioritaskan
karena kelompok usaha ini merupakan 99% dari pelaku ekonomi nasional
dan menyerap sekitar 88% tenaga kerja. Dalam mengatasi krisis dan
pemulihan kondisi ekonomi nasional, usaha kecil, menengah dan koperasi
telah dilibatkan secara nyata. Keberhasilan pemulihan produksi dan
distribusi bahan pokok sesungguhnya tidak terlepas dari kekuatan dan
kemampuan ekonomi rakyat (Bappenas, 2009)33.
Dalam sistem perekonomian yang terbuka, kita mendorong usaha
kecil, menengah, dan koperasi serta perusahaan rumah tangga agar dapat
berkembang secara efisien, cepat dan mandiri, serta dapat melakukan
kerjasama saling menguntungkan dengan perusahaan besar. Untuk
membantu usaha kecil dan menengah Pemerintah telah melakukan
penyederhanaan perizinan agar dapat meringankan beban mereka. Selain
itu Pemerintah juga telah menyediakan berbagai program penyaluran
kredit untuk membantu mereka dalam memperoleh modal usaha
(Bappenas, 2009)34.
Pemberian kredit usaha kecil, menengah dan koperasi dilakukan
melalui penyediaan subsidi yang dianggarkan Pemerintah. Subsidi
yang disediakan berasal dari dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia
(KLBI) dengan tingkat suku bunga yang rendah. Namun, karena Bank
Indonesia harus mandiri maka tidak dimungkinkan lagi menyalurkan
Kredit Likuiditas Bank Indonesia. Sebagai penggantinya, Pemerintah
akan memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
untuk, mensubsidi suku bunga pinjaman bagi usaha kecil, menengah
dan koperasi. Subsidi suku bunga ini merupakan komitmen Pemerintah
untuk mendorong pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.
Selanjutnya Pemerintah juga mengembangkan PT (Persero)
Permodalan Nasional Madani (PNM) yang dibentuk pada 1 Juni 1999
yang lalu untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.
Koperasi juga dipersiapkan untuk dapat masuk ke pasar modal. Sementara
itu dalam rangka mengembangkan ekspor --yang sangat penting untuk
mendukung pemulihan ekonomi-- Pemerintah telah membentuk Bank
Ekspor Indonesia yang menyediakan pembiayaan bagi eksportir, terutama
yang berskala kecil dan menengah.
Yang menjadi pertanyaan, apakah landasan konstitusional affirmative
policy tersebut sejalan dengan UUD 1945? Tentu saja langkah affirmative
policy yang telah ditempuh di atas, selain memang ada kebutuhannya, juga
senafas dengan semangat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33
ayat (1). Bunyinya: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan”.
33

Bappenas, loc cit

34

Bappenas, loc cit
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Filosofi berfikir Pasal 33 ayat (1) dipahami sebagai memiliki
kolektivisme. Substansi “usaha bersama” memiliki makna bahwa
perekonomian tidak dikuasai dan dieksplorasi oleh orang-perorang akan
tetapi dilakukan bersama-sama, yang memiliki arti saling bergotongroyong antara pihak satu dengan lainnya. Makna bersama-sama ataupun
makna gotong-royong dalam budaya, dilakukan oleh satu pihak dengan
pihak lainnya. Didalam praktiknya selama ini adanya kesalahan penafsiran
dengan apa yang dimaksud dengan istilah “kekeluargaan”. Kekeluargaan
bukan diartikan sebagai “keluarga” dalam arti ansich, tetapi filosofisnya
adalah kolektivisme yang saling menguntungkan satu dengan yang
lainnya.
Atau dengan kata lain asas demokrasi ekonomi yang ada dalam UUD
1945 ditafsirkan secara benar dalam affirmative policy. 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. Jadi founding father kita sejak awal telah
memikirkan dasar yang kuat soal demokrasi ekonomi.
Selain itu Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tahun 1998
Tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, disebutkan
bahwa,”..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 ..”.
5.

Kemitraan UMKM dan Usaha Besar

Yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa hukum dan perundangundangan negara kita juga memberi perhatian yang kuat terhadap
kemitraan UMKM dengan Usaha Besar. Tujuannya agar pemberdayaan
UMKM berjalan maksimal dan berkelanjutan.
Dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, menimbang pada poin
c,” ..bahwa pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam huruf b,
perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan
melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan
berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya,
sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam
mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan
rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan..”.
Terminologi ‘kemitraan’ belakangan muncul dalam Pasal 1 UU No.
20 tahun 2008 tentang UMKM, ”Kemitraan adalah kerjasama dalam
keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip
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saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan
yang melibatkan pelaku UMKM dengan Usaha Besar.
Bahkan Pasal 7 ayat 1 UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM sudah
memberikan landasan soal perlunya kemitraan usaha. ”Pemerintah dan
Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a.
pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan;
e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h.
dukungan kelembagaan”.
Di Pasal 11 UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, Aspek kemitraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:
a. mewujudkan kemitraan antar-UMKM; b. mewujudkan kemitraan
antara UMKM dan Usaha Besar; c. mendorong terjadinya hubungan
yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar
UMKM; d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan
dalam pelaksanaan transaksi usaha antara UMKM dan Usaha Besar; e.
mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar UMKM;
f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya
persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan g.
mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang
perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM.
Sedangkan Pasal 1 dalam PP 17/2013 tentang Pelaksanaan UU
No. 20/2008 tentang UMKM disebutkan, kemitraan adalah kerja sama
dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas
dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan
menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan Usaha Besar.
Pasal 2 ayat 2 dalam PP 17/2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20/2008
tentang UMKM, menyebutkan, ”Pemberdayaan UMKM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. pengembangan usaha; b.
Kemitraan; c. perizinan; dan d. koordinasi dan pengendalian.
Dalam Pasal 8 ayat 4 dalam PP 17/2013 tentang Pelaksanaan
UU No. 20/2008 tentang UMKM menyebutkan, ”UMKM sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, melakukan pengembangan usaha
dengan: a. mengembangkan jaringan usaha dan Kemitraan; b. melakukan
usaha secara efisien; c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
d. memperluas akses pemasaran; e. memanfaatkan teknologi; f.
meningkatkan kualitas produk; dan g. mencari sumber pendanaan usaha
yang lebih luas.
Pasal 10 - Pasal 35 PP 17/2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20/2008
tentang UMKM mengatur tentang Kemitraan, Peran Pemerintah dan
Pemerintah Daerah dalam Kemitraan, dan Pengawasan Kemitraan.
Pasal 1 dalam Peraturan KPPU No. 1 tahun 2015 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pengawasan Kemitraan,”Kemitraan adalah kerjasama dalam
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keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip
saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan
yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha
Besar”
Pasal 2 ayat 4 dalam Peraturan KPPU No. 1 tahun 2015 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Kemitraan,”dalam melaksanakan
kemitraan, antara usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah dengan
usaha besar mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap
mereka berlaku hukum Indonesia”.
Dari berbagai landasan hukum dan perundang-undangan yang
disebutkan di atas, bahwa regulasi mengamanatkan perlunya kemitraan
antara UMKM dengan usaha besar dalam menggerakkan ekonomi.
Kendati kemitraan UMKM sudah dipagari dengan berbagai
ketentuan perundangan yang lengkap, bukan berarti tanpa masalah.
Untuk mengimplementasikan UU No. 20/2008 masih dirasakan adanya
permasalahan yang mengganjal. Seperti:
Pertama, anggaran operasional yang terbatas. Pada umumnya ketika
dimulai dengan modal yang kecil, maka biaya operasional akan terbatas.
Jika tidak pandai mengelola dana yang dimiliki, pelaku usaha bisa gagal
dalam mengembangkan bisnis;
Kedua, tenaga kerja minim. Untuk menjalankan bisnis secara
profesional, dibutuhkan tenaga ahli yang memadai. Namun karena
keterbatasan dana, usaha mikro biasanya tidak memiliki point ini.
Akibatnya, hasil produksi tidak optimal dan bisnis sulit berkembang; dan
Ketiga, kapasitas produksi terbatas. Kapasitas usaha produksi mikro
biasanya tidak sebesar kapasitas usaha produksi besar karena tenaga
produksi yang terbatas. Akibatnya, pelaku bisnis tidak bisa mengambil
semua pesanan yang ada, terutama dalam skala besar yang memberikan
untung yang banyak (BKKBN & HIPMI, 2020)
Dari hasil Forum Focus Group Discussion (FGD) dengan tema
“Membedah Permasalahan Implementasi Kemitraan Subkontrak: Studi
Kasus Dalam Sektor Jasa Konstruksi” yang diselenggarakan oleh KPPURI tanggal 7 Agustus 2020, beberapa permasalahan dan tantangan pada
Sektor Jasa Konstruksi atau Sektor Konstruksi terungkap bahwa dalam
mengembangkan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi SubKontraktor sebagai pelaku usaha kecil agar dapat tumbuh dengan baik
perlu mempertimbangkan bahwa Sub-Kontraktor tidak semata-mata
akan dilindungi saja, tapi harus bertanggung jawab pada kualitas proyek.
Kebijakan juga perlu dibuat untuk melindungi owner, Kontraktor, dan SubKontraktor.
Salah satu permasalahan yang terjadi di lapangan adalah
keterlambatan pembayaran untuk Sub-Kontraktor, padahal dalam Perpres
16/2018, disebutkan dalam hal penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan
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kepada Sub-Kontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi
bukti pembayaran kepada Sub-Kontraktor sesuai dengan realisasi
pekerjaannya. Jadi disini ketika Kontraktor mengajukan termin, owner
juga bisa menanyakan bukti pembayaran kepada Sub-Kontraktor. Owner
dalam hal ini PPK juga memiliki peranan untuk membantu mengontrol
pembayaran sub Kontraktornya. Dengan demikian diharapkan PPK dapat
mengerti tugas-tugasnya dan berperan aktif agar tidak ada pihak yang
dirugikan sesuai dengan kaidah teknis dan aturan yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 hanya mengenal Usaha Kecil,
Menengah, Besar sedangkan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
mengenal Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar. Belum ada aturan
tentang definisi generalis dan spesialis. Hierarki main contractor dan
subkontraktor sudah jelas disebutkan bahwa Sub-Kontraktor mengerjakan
sebagian pekerjaan main contractor. Selain itu juga definisi pekerjaan
utama juga perlu diperjelas per kategori proyek.
Saat melihat bisnis model dalam sektor konstruksi, terdapat kemitraan
usaha penyediaan bangunan, dan juga kemitraan usaha konstruksi. Perlu
ada pengaturan kategori untuk setiap elemen dalam supply base. Mulai dari
tier 1 sampai tier 4 merupakan rantai pasok secara akademik, sedangkan
menurut Undang-Undang rantai pasok mulai dari tier 3 sampai tier 4
karena asumsinya adalah rantai pasok dari material sampai peralatan.
Masih ada Undang-Undang lain yang mengatur perindustrian, tidak hanya
UU 2/2017. sehingga dapat rumit jika hanya melihat dari satu sisi UndangUndang. Perlu dibedah agar lebih jelas terkait hal-hal yang dilarang dan
tidak.
Di lapangan, struktur rantai pasok konstruksi sangat kompleks
dan bebas, mulai dari membuat beton bertulang yang ready mix nya
besi betonnya adalah orang lain atau dalam satu line bisnis. Dalam hal
pekerjaan tanah, ada yang mensubkontrakkan query kontrak supply,
angkutan, dan pemadatannya.
Tahun 2012 Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (GAPENSI)
memprakarsai seminar nasional yang menghasilkan catatan problematika
pelibatan UMKM dalam industri jasa konstruksi, yaitu:
a. Fragmentasi industri konstruksi-Undang-Undang Sektoral
b. Ketimpangan struktur pasar dan struktur industri konstruksi
c. Keterbatasan kesempatan usaha
d. Adanya problem dari dominasi kontraktor skala besar
e. Adanya posisi subordinate Sub-Kontraktor. Sehingga Sub-Kontraktor
hanya sebagai pijakan. Padahal seharusnya dalam bermitra harus
terdapat kesetaraan.
f. Kekurangan kebijakan dalam hal memihak pada kontraktor skala
kecil, menengah
9. Persaingan usaha tidak sehat.

522

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

Permasalahan lain yang sering terjadi di lapangan adalah sebagai
berikut:
a. Seharusnya kompetisi pada saat pelelangan adalah kompetisi
antar rantai pasok yang dimiliki oleh Kontraktor. Hal ini belum
terjadi di Indonesia, karena:
• Kompetisi semu. Bagaimana sebenarnya main contractor
mencari Sub-Kontraktor. Dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 telah diatur bahwa pengguna jasa harus sudah
mendetailkan pekerjaan mana yang akan disubkontrakkan
yang disebut dengan nominated Subcontractor. Bagaimana
kemudian implementasinya agar tidak terjadi masalah?
• Tidak menjadi sebuah keharusan dari owner
• Hubungan antar rantai pasok yang ada belum berjangka
panjang
• Tidak ada loyalitas dalam rantai pasok
b. Terjadi perbedaan hubungan antara tahap lelang dan tahap
pelaksanaan, karena:
• Belum memiliki rantai pasok yang loyal dan stabil
• Aturan memaksa untuk tidak dapat mencantumkan
keseluruhan rantai pasok
• Tidak ada keharusan dari owner dan pengawasan dalam
pelaksanaan pengelolaan rantai pasok
• Hubungan yang tidak berjangka panjang dalam rantai pasok
c. Lokalisasi Kontraktor tidak terjadi di Indonesia, dalam arti
Kontraktor lokal melakukan pekerjaan untuk pekerjaan lokal
karena:
• Intervensi Kontraktor nasional
• Kontraktor lokal yang tidak terbina
• Terjadi vertical integration yang dilakukan SOE
Hal senada terungkap dari hasil Forum Focus Group Discussion (FGD)
dengan tema “Optimalisasi Peran Investor Dalam Pemberdayaan UMKM
Di Masa Pandemic Covid-19 yang diselenggarakan oleh KPPU pada 4
September 2020 lalu terungkap bahwa produk yang dihasilkan Industri
Kecil dan Menengah (IKM) belum memiliki standard yang sesuai maka
membutuhkan fasilitasi dari Pemerintah maka membutuhkan bimbingan
teknis.
Selain itu, dari segi kualitas belum sesuai standar Usaha Besar.
Kesulitan kemitraan UMKM dengan Usaha Besar memang perlu
dilakukan pengawasan, dilihat perjanjian supaya tidak memberatkan
UMKM. Pada bagian lain UMKM mengalami kendala untuk ditingkatkan
atau meningkatkan diri agar sesuai dengan kebutuhan Usaha Besar. Di
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sisi lain, baru 13% usaha Koperasi dan UMKM yang terhubung dengan
bisnis jaringan (online business). Sisanya belum dapat masuk karena
tidak memiliki infrastuktur dasar, minim literasi digital, dan ketidaksiapan
produk UMKM.
Harus diakui bahwa kemitraan UMKM dengan Usaha Besar
merupakan salah satu strategi pemberdayaan UMKM, karena itu wajar
mendapat porsi yang sangat penting dalam UU No. 20/2008 dan PP No.
17/2013. Pada dasarnya kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan
usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling
memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang
melibatkan pelaku UMKM dengan Usaha Besar.
Kemitraan usaha tersebut bertujuan untuk:
a. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam
pelaksanaan transaksi usaha, baik antar UMKM, maupun antara
UMKM dan UB;
b. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar
UMKM;
c. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya
persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen;
d. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh
orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM.
6.

Pengawasan Kemitraan oleh KPPU

Perlu diketahui bahwa KPPU mengawasi hubungan kemitraan antara
pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. KPPU
juga mengawasi hubungan kemitraan antara pelaku usaha menengah
dengan pelaku usaha kecil. Dalam praktik perjanjian kemitraan, misalnya
pada sektor perdagangan, pelaku usaha besar dan pelaku usaha menengah
harus sama-sama mengetahui obyektivitas dari kegiatan penilaian
kelayakan usaha, transaksi pemanfaatan display, dan pembebanan
depresiasi bangunan yang digunakan.
Tujuan utama dalam menjalankan bisnis adalah untuk mencari
keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan tersebut pelaku bisnis harus
bersaing dengan pelaku bisnis lainnya. Persaingan bisnis cendrung tidak
sehat berdampak pada ketidakadilan distribusi pendapatan. Hal ini akibat
adanya ketimpangan dalam persaingan bisnis.
Untuk mencegah dan mengatasi pesaingan bisnis yang tidak sehat
yang dapat merugikan usaha kecil dan konsumen, maka Pemerintah
perlu ikut campur mengatur agar persaingan bisnis berjalan secara fair
(Yusri, 2014)35. UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menyebutkan
35

Yusri, loc cit
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bahwa pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh
lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pelaksanaan kemitraan
diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas
untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM di Pasal 31 yang
mengamanatkan KPPU untuk melakukan pengawasan pelaksanaan
kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Selain itu, di Pasal 32 disebutkan mengenai kewenangan KPPU
dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelaksanaan kemitraan.
Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan
dan Penanganan Perkara Kemitraan di Pasal 2 menyebutkan bahwa
Komisi melakukan pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh UMKM
dengan Usaha Besar dan/atau yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan
Usaha Kecil dengan Usaha Menengah.
Melalui UU No. 20/2008 jo PP No. 17/2013, KPPU memiliki
kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan
kemitraan antara pelaku besar dan UMKM. Pada intinya, ada 2 (dua) hal
yang harus ditemukan dalam pengawasan KPPU. Pertama, apakah terjadi
penguasaan oleh usaha besar atau usaha menengah terhadap UMKM
atau tidak. Kedua, apakah perjanjian dan/atau perjanjian kemitraan serta
syarat-syarat perdagangan yang dibuat sudah memenuhi syarat-syarat
tertentu (Lubis et al., 2017)36.

36

Lubis, A. F., Anggraini, A. M. T., Toha, K., Kagramanto, L. B., Hawin, M., Sirait, N. N.,
Prananingtyas, P., Sukarmi, Maarif, S., & Silalahi, U. (2017). Hukum Persaingan Usaha (Kedua).
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
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Gambar 1 - Obyek Pengawasan Kemitraan oleh KPPU
Sumber: Lubis et al., 2017

Dalam rangka pembuatan setiap bentuk kemitraan, para pihak harus
membuat perjanjian kemitraan. Perjanjian tersebut harus dibuat dalam
bahasa Indonesia, namun, apabila salah satu pihak adalah orang asing,
maka dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Perjanjian
kemitraan harus memenuhi prinsip kemandirian UMKM dan tidak
menciptakan ketergantungan UMKM terhadap usaha besar. Perjanjian
kemitraan harus memuat: kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak,
bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian sengketa. Di
samping itu, perjanjian kemitraan harus dilaporkan kepada instansi teknis
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pengawasan terhadap perjanjian dan/atau perjanjian kemitraan
serta syarat-syarat perdagangan, KPPU akan memperhatikan beberapa hal
sebagai berikut: prinsip kemitraan, etika bisnis sehat, apakah perjanjianperjanjian dan syarat-syarat perdagangan tersebut bertentangan dengan
prinsip dasar kemandirian UMKM, apakah perjanjian-perjanjian dan
syarat-syarat perdagangan tersebut menciptakan ketergantungan UMKM
terhadap usaha besar, apakah perjanjian-perjanjian dan syarat-syarat
perdagangan tersebut merugikan salah satu pihak, apakah kedudukan
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hukum para pihak yang setara, dan apakah perjanjian-perjanjian dan
syarat-syarat perdagangan tersebut menciptakan penguasaan atau
kepemilikan modal, saham, atau aset mitra usahanya.
Untuk menentukan ada tidaknya penguasaan usaha besar dan
usaha menengah terhadap UMKM, KPPU dapat melihat pemilikan dan/
atau penguasaan seluruh atau sebagian besar saham, modal atau aset,
hak suara, perjanjian dan/atau perjanjian kemitraan, dan syarat-syarat
perdagangan. KPPU dapat melihat apakah terjadi akuisisi terhadap UMKM
atau apakah terjadi pendirian perusahaan baru.
Tentu saja pengawasan kemitraan oleh KPPU kini wujudnya lebih
tajam, yakni KPPU dapat memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang
melanggar janji berupa penegakkan hukum. Penegakkan hukum ini tak
hanya mempertajam taring KPPU, tapi juga penegakkan hukum dapat
menjadi pertimbangan usaha bisa tidak main-main dalam melaksanakan
kemitraan. Ada sanksi serius bagi para pelanggar, jika usaha besar
melanggar perjanjian kemitraan maka bisa dikenakan sanksi Rp10 miliar.
Sementara untuk Usaha Menengah yang melanggar perjanjian kemitraan
dengan UMKM bisa disanksi Rp5 miliar.
7.

Beberapa Alternatif

Peran UMKM di tanah air begitu strategis, hal ini terlihat saat
menghadapi krisis moneter 1998, dimana hampir seluruh usaha menengah
dan atas—konglomerasi—tumbang, UMKM tampil sebagai benteng
penopang Indonesia. Indonesia masih tetap berputar, dan perputaran
ekonomi itu ada pada UMKM.
Pada krisis moneter 1998 merupakan sinyal bahwa UMKM Indonesia
imun terhadap pandemi ekonomi yang melanda dunia. Saat itu, nilai
tukar rupiah terhadap dolar perlahan melemah sampai menyentuh angka
Rp16.650,- pada Juni 1998. Perekonomian bangsa yang dikenal garang
layaknya Macan Asia, dalam sekali pukul langsung berubah menjadi
macan ompong. Tingkat pengangguran semasa 1997 tercatat sebesar
4,3 juta jiwa, namun pada 1998 meningkat menjadi 5,1 jiwa atau 5,5%
dari jumlah angkatan tenaga kerja. Persentase tersebut belum termasuk
jumlah pengangguran tidak penuh sebesar 8,6 juta jiwa.
Realitas lain menunjukkan, dalam struktur perekonomian Indonesia,
sektor mikro mencapai 97,6%, kemudian usaha kecil 1,49%, usaha
mengenah 0,9% dan usaha besar hanya 0,01%. Presiden ingin terjadi
perubahan grafik di mana UMKM naik kelas sehingga strukturnya seperti
ketupat, penduduk sekeliling dalam bentuk inti-plasma tidak dilaksanakan.
Ini yang menjadi concern KPPU.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, Sensus Ekonomi
dari Badan Pusat Statistik pada 2016 menunjukkan besarnya kontribusi
UMKM terhadap perekonomian Indonesia yakni menyerap hingga 89,2%
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dari total tenaga kerja, menyediakan hingga 99% dari total lapangan kerja,
menyumbang 60,34% dari total PDB nasional lalu menyumbang 14,17%
dari total ekspor dan berkontribusi terhadap 58,18% dari total investasi.
Kondisi itu kini mungkin telah berubah, walaupun tidak terlalu signifikan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto,
mengatakan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5%
pada 2019 tidak lepas dari kontribusi sektor ini. UMKM yang berjumlah
62,9 juta unit usaha, berkontribusi terhadap Pertumbuhan Domestik Bruto
(PDB) Indonesia.
Selain itu, UMKM juga turut berperan mempekerjakan 116 juta orang
pada 19 Desember 2019. Kontribusi positif sektor ini merupakan hasil
kerja sektor UMKM sendiri dan bauran kebijakan pemerintah. Dari sisi
pembiayaan, pemerintah memberikan kemudahan pembiayaan dari usaha
mikro yang belum laik bank (unbankable) hingga usaha menengah yang
telah laik bank.
Guna mendukung peningkatan sektor UMKM, pemerintah telah
menyiapkan sejumlah kebijakan terbaru. Salah satu perubahan yang
telah ditetapkan baru-baru ini adalah penurunan suku bunga; terakhir
di 2019 sebesar 7% menjadi 6% pada 2020. Kebijakan penurunan suku
bunga tersebut diikuti dengan target peningkatan volume penyaluran
KUR sebesar 36% menjadi Rp190 triliun pada 2020. Pemerintah juga
berkomitmen untuk terus meningkatkan penyaluran KUR selama 5 tahun
ke depan dengan target mencapai Rp325 triliun pada 2024.
Hal tersebut turut didukung oleh peningkatan maksimum plafon KUR
mikro dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur. Total akumulasi plafon
KUR Mikro sektor perdagangan juga naik dari Rp100 juta menjadi Rp200
juta. SelIndonesiarubahan kebijakan KUR ini akan berlaku sejak 1 Januari
2020.
Di Negara Asia lain, Jepang misalnya, kontribusi UMKM ke ekonomi
juga tinggi dan mencapai 95%-96%. Di beberapa Negara di Eropa, seperti
Jerman, Perancis, dan Spanyol, kontribusinya bervariasi di sekitar 85%. Jadi
dapat dikatakan bahwa kontribusi UMKM antara Negara berkembang dan
negara maju cukup berbeda, di mana untuk negara ASEAN dapat berkisar
40% hingga 60%, sedang negara maju lebih di bawah 20%. Konsentrasi
kepemilikan dan kontribusi ke ekonomi sangat tinggi, karena walau hanya
sedikit perusahaan multinasional, kontribusinya ke pendapatan nasional
sangat tinggi.
Salah satu affirmative policy yang baru saja dilakukan Pemerintah sejak
April 2020 adalah memberikan stimulus untuk UMKM berupa bantuan
subsidi bunga, restrukturisasi kredit, dan insentif pajak dengan jumlah
total anggaran mencapai Rp123,46 triliun. Pemerintah juga memberikan
bantuan sosial (Bansos) produktif berupa kemudahan mengakses dan
penjaminan kredit modal kerja. Skema ini dalam tahap finalisasi dan
segera diluncurkan.
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Pelaku usaha mikro pun dimasukkan ke dalam skema Bansos,
khususnya yang berkaitan dengan paket sembako. Kesempatan yang
sama juga diberikan kepada UMKM di sektor pertanian, industri rumah
tangga, atau warung tradisional untuk tetap beropereasi dengan protokol
kesehatan ketat. Berbagai program ini dimaksudkan untuk mencegah
terpuruknya UMKM (Brodjonegoro, 2020).
Mengapa Pemerintah menerbitkan affirmative policy sedemikian
massif? Karena menurut hasil survei Lembaga Ilmi Pengetahuan dan
Indonesia (LIPI) pada Mei 2020 menunjukkan tanpa adanya bantuan
47,13% UMKM hanya mampu bertahan sampai Agustus 2020. Selain itu
25% UMKM akan tutup November 2020, dan 13,4% hanya dapat bertahan
paling lama setahun sejak pandemi Covid-19 merebak. Tak sampai 15%
UMKM yang disinyalir yang bisa bertahan lebih dari setahun. Bambang
menyarankan agar UMKM menerapkan pola bisnis daring agar daya
survive-nya lebih lama dan lebih mendongkrak omzet. Dengan demikian
diharapkan bisa bertahan kendati di tengah krisis pandemi Covid-19.
Secara teoretis dan empiris, pengalaman negara-negara industri
baru memperlihatkan bahwa pemerataan dapat menjadi penggerak
pertumbuhan kegiatan ekonomi. Pemegang Nobel ekonomi, Gunnar
Myrdal juga telah jauh hari menyatakan bahwa pemerataan mampu
menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan
(Myrdal, 1973). Karena itu, paradigma pembangunan harus mengalami
perubahan dari growth with equity menjadi equity for growth. Karena itu
redistribusi aset produktif mutlak dilakukan.
Paradigma baru yang ditawarkan dalam pengembangan UKM di
masa datang mengacu kepada permasalahan yang dihadapi UKM dan
pengalaman negara-negara yang sukses membangun UKM. Negara
yang sukses membangun UKM antara lain: Italia, Jerman, USA, Jepang
dan Taiwan. Keberhasilan negara tersebut tidak terlepas dari besarnya
komitmen Pemerintah dalam membangun UKM, terbentuknya iklim usaha
yang kondusif bagi perkembangan UKM karena regulasi yang jelas dan
aparat pemerintah yang sehat, pembangunan UKM dilaksanakan secara
sistematis dan berkesinambungan.
Berdasarkan
pengalaman
negara-negara
tersebut
dalam
mengembangkan beberapa hal yang menonjol yang mungkin dapat
diadopsi di Indonesia. Misalnya:
a. Di Amerika Serikat dikenal dengan “Small Business Administration”.
Lembaga ini, dibangun pada tahun 1953 bertujuan untuk membantu
UKM mengembangkan usaha dalam hal: pemberian bantuan perizinan
dan administrasi, manajemen, training dan konsultasi dan pemberian
bantuan aspek hukum,
b. Di Jepang dikenal dengan “Federation Of Credit Guarantee” dibangun
pada tahun 1952, lembaga ini bertujuan untuk memberikan jaminan dana
bagi UKM,
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c.

d.

e.
f.

Di Korea Selatan dikenal dengan “The Korean Credit Guarantee
Fund”, lembaga ini didirikan pada tahun 19976, bertujuan untuk
membantu UKM,
Di Malaysia pada tahun 1972 didirikan “Credit Guarantee Corporation
Malaysia Berhad”, bertujuan untuk memberikan jaminan kredit bagi
UKM,
Di India mulai tahun 1971 dikenal “Deposit Insurance and Credit
Guarantee dan
Filippina pada tahun 1983 membentuk lembaga sejenis yaitu “The
Guarantee Fund For Small and Medium Enterprise”.

Keenam negara contoh yang berhasil membangun UMKM ini
kelihatannya memfokuskan diri pada adanya lembaga jaminan
pembiayaan yang dikelola secara profesional, konsisten dan komitmen
mengikuti perkembangan UKM yang ada di negaranya.
Selain dari sisi pembiayaan, Negara-negara yang berhasil memajukan
UMKM-nya juga fokus mendorong kemitraan antara UMKM dan Usaha
Besar. Ini misalnya dilakukan antara lain di Jepang dan empat negara
Macan Asia, yaitu Korea Selatan, Taiwan, Jepang, dan India. Di Negaranegara tersebut kemitraan umumnya dilakukan melalui pola sub kontrak
yang memberikan peran kepada industri kecil dan menengah sebagai
pemasok bahan baku dan komponen industri besar.
a. Korea selatan. Lembaga penunjang bernama Small and Medium
Industry Promotion Corporation bersifat semi pemerintah dan bertugas
menjadikan usaha kecil tangguh dan dapat bermitra dengan usaha
besar serta melakukan program alih teknologi dan investasi dari
usaha besar ke usaha kecil.
Jepang. Jepang mendirikan Institut for Promotion of Subcontracting
yang tugasnya memperkuat kedudukan usaha kecil dan teknologi
usaha besar serta menyediakan informasi.
b. Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Supporting institusi dalam
kemitraan yang didirikam oleh MEE :
1. BC-NET, memberikan informasi kemitraaan yang computerized.
2. BRITE, bertujuan meningkatkan kecakapan usaha kecil dalam
memakai teknologi dan mengurangi gap teknologi dengan usaha
besar.
3. ESPRIT, mengembangkan teknologi informasi.
c. Taiwan. Dalam mengembangkan kemitraan usaha industri di Taiwan
dibuat Center Satelite System. Usaha besar bertindak sebagai center
dan usaha kecil dan usaha mikro sebagai satelit. Untuk menunjang
program terseut, didirikan Corporate Synergy Developtment Center
(CSD) yang dibiayai oleh pemerintah dan sektor swasta.
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Itu sebabnya perlu juga disampaikan beberapa gagasan sebagai
bagian dari affirmative policy agar UMKM benar-benar berdaya:
1. Perlu keberpihakan yang nyata baik Pemerintah maupun Lembaga
Keuangan untuk memberi perhatian utama kepada UMKM. Seperti
Malaysia memperlakukan pengusaha Melayu sebagai tulang
punggung perekonomiannya.
2. Karena dari krisis ke krisis UMKM selalu tampil sebagai tulang
punggung penyelamat perekonomian, maka program pemberdayaan
UMKM menjadi prioritas dalam pembangunan. Artinya pemerintah
bila perlu memberi porsi yang besar untuk memajukan UMKM
sebagaimana Presiden Soekarno pernah menerbitkan Program
Banteng. Thee Kian Wie dalam artikelnya The Indonesia’s First
Affirmative Policy: The ‘Benteng’ Program In 1950s menyatakan untuk
memperkuat nasionalisme ekonomi diperlukan keberpihakan
kebijakan. Terutama untuk memperkuat ekonomi pribumi pada
April 1950 Program Benteng dicanangkan oleh Soekarno, maka ke
depan perlu kiranya menghidupkan kebijakan sejenis sebagai bentuk
keberpihakan pemerintah kepada UMKM.
3. Perlu adanya lembaga pelayanan satu atap khusus untuk UMKM
yang membantu melayani administrasi, jaminan dana, jaminan kredit,
jaminan hukum, bantuan promosi dan jaringan, bantuan kolateral,
bantuan manajemen, bantuan marketing, bantuan ekspor impor.
Lembaga ini di bawah naungan dan dibiayai oleh Pemerintah.
4. Menyederhanakan prosedur dan mempersingkat jumlah hari memulai
usaha UMKM. Sebagai perbandingan, untuk memulai usaha di
Singapura cukup membutuhkan 3 prosedur dengan waktu 2,5 hari.
Sementara di Indonesia membutuhkan 10 prosedur dengan waktu 48
hari.
5. Menekan biaya logistik khusus untuk UMKM. Di singapura biaya
logistik hanya 8% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara di
Indonesia mencapai 27% dari PDB.
6. Mengoptimalkan fasilitas teknologi informasi, website, internet untuk
menjembatani produk UMKM ke pasar internasional. Tentu juga harus
di back-up oleh perbankan nasional dalam hal pembiayaan terhadap
proyek-proyek yang sudah jelas pasarnya.
7. Adopsi produk inovatif UMKM oleh Usaha Besar. Post-it misalnya,
adalah produk tak sengaja oleh industri kecil yang kemudian diadopsi
oleh perusahaan besar 3M. Inovasi membuka kaleng minuman ringan
(ring pull cans) ditemukan pertama kali oleh perusahaan kecil dan
dipatenkan, namun belakangan secara luas digunakan oleh CocaCola dan Pepsi di seluruh dunia.
8. Perlunya pemotongan atau penghapusan kredit (hair cut) untuk
UMKM di masa pandemi, mengingat usaha mereka porak poranda,
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supply dan demand hancur, produksi terhenti, sehingga tidak lagi
memiliki kemampuan membayar pinjaman.
9. Diusahakan hadirnya sebuah forum temu UMKM dengan para
pimpinan perusahaan besar, semacam forum Meet by Leader untuk
sharing pengetahuan dan menularkan kiat-kiat sukses dan terutama
untuk mengkanalisasi produk UMKM ke pasar potensial.
10. UMKM memerlukan ajang pameran sekelas Smesco yang lebih
banyak, bila perlu ada di 34 provinsi sebagai pintu gerbang pemasaran
produk di satu provinsi ke provinsi lain. Bahkan menjadi jembatan
untuk pemasaran produk di pasar internasional.
Itulah beberapa tawaran ide yang bisa disampaikan untuk
pengembangan dan pemberdayaan UMKM berbasis affirmative policy.
Kebijakan yang berpihak itu perlu dilakukan agar memberi peran dan
ruang yang luas agar UMKM dapat berkembang, apalagi UMKM terbukti
selalu menjadi buffer ekonomi ketika krisis melanda. Di saat perusahaan
konglomerat terhuyung-huyung dihantam krisis, ekonomi kita masih bisa
bergulir berkat guliran ekonomi UMKM. Oleh karena itu sudah pantas dan
selayaknya UMKM mendapat perhatian khusus berupa kebijakan yang
berpihak, berupa affirmative policy.
8.

Kesimpulan

Affirmative action hendaknya dilaksanakan dengan komitmen yang
kuat dan visi yang jelas. Sejak tahun 1970-an, sebenarnya Pemerintah
punya skema pengembangan yang cukup berhasil melalui program
BIPIK (Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil) yang dikhususkan
bagi pengusaha golongan ekonomi lemah. Namun, belakangan program
semacam ini surut atau digantikan oleh program yang terpecah-pecah di
beberapa departemen sementara komitmen Pemerintah sendiri terhadap
koperasi dan UMKM tampak melemah.
Kelemahan komitmen dan visi hanya akan mengakibatkan munculnya
program-program yang mengakibatkan pemborosan dana sedangkan
efektivitasnya kurang dapat dijamin. Sinyal lemahnya komitmen
Pemerintah juga sering ditangkap oleh perusahaan besar yang berniat
melakukan kemitraan bisnis dengan koperasi dan UMKM secara negatif.
Untuk menjembatani itu semua, diperlukan affirmative policy sehingga
UMKM bisa menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Menjadi
katalisator sekaligus menjadi basis perekonomian Indonesia yang amat
luas ini.
Daftar Pustaka

532

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

Allen, B., Johnson, K., Baldwin, K., Blair, C., Cantrell, R., Fravel, D., Gearheart, W.
U.S - Korea free trade agreement: effects on U.S small and medium-sized
enterprises USITC Publication 4393. Washington DC: U.S International Trade
Commission.
Ambarini, Nur Sulistiyo Budi (2017). Implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun
2008 Dalam Pengembangan Usaha Perikanan Berkelanjutan
Bank Indonesia (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bank
Indonesia.
Bappenas. (2009). Pertanggungjawaban Presiden Tahun 1998 s.d 1999. https://www.
bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-danpelaksanaan/pertanggungjawaban-presiden-tahun-1998-sd-1999/
Bappenas (2009). Pokok-pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional.
BKKBN, & HIPMI. (2020). Webinar Kebangkitan Usaha Mikro: Transformasi Ekonomi
Keluarga. https://www.youtube.com/watch?v=pKup1PmH7RE
Brigita Purnawati Manohara, dalam acara webinar Kebangkitan usaha Mikro:
Transformasi Ekonomi Keluarga, yang diselenggarakan oleh BKKBN
bekerja sama dengan HIPMI)
Brodjonegoro, Bambang PS (2020). UMKM 4.0, Kolom Opini Kompas, 14 Agustus
2020.
Cheong, I. (2014). Korea’s policy package for enhancing its FTA. ERIA Discussion
Paper, 11, 28.
Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy (15 ed.). Pearson.
Elizabeth, Anderson. (2003). Integration, Affirmative Action, and Strict Scrutiny.
University of Michigan, Ann Arbor
Hempri Suyatna, ”Peran Strategis UMKM dan Tantangan di Era Globalisasi”, dalam
Rachmawan Budiarto, et.al.,, Pengembangan UMKM antara Konseptual
dan Pengalaman Praktis, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,
2015), hlm 5
Holzer, H. J. (2007). The economic impact of affirmative action in the US. Swedish
Economic Policy Review, 14, 41–71.
Lubis, A. F., Anggraini, A. M. T., Toha, K., Kagramanto, L. B., Hawin, M., Sirait, N.
N., Prananingtyas, P., Sukarmi, Maarif, S., & Silalahi, U. (2017). Hukum
Persaingan Usaha (Kedua). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Marquita Sykes, The Origins of AffirmativeAction, dalam http://www.now.org/
nnt/08-95/affirmhs.html
Mertokusumo, Sudikno dan A Pitlo (1993). Penemuan Hukum, Bandung, Citra
Adiya Bakti, 1993, Hal. 19
Pleffer dan Salancik dalam Hastu, Pustaka, Jogja 1996
PP No. 17/2013 tentang Implementasi UU No. 20/2008
Putra, Adnan Husada. Peran UMKM Dalam Pembangunan dan Kesejahteraan
Masyarakat Kabutapen Blora. Jurnal Analisa Sosiologi, Oktober 2016, 5(2):
40-52
Raharjo, Tri Weda (2018), Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan
Kemitraan Usaha UMKM, Koperasi dan Korporasi, 2018

533

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

Rio F. Wilantara & Rully Indrawan (2016), Strateg dan Kebijakan Pengembangan
UMKM, 2016
Setiawan dan Tri Wahyu, Hendra & Rejekiningsih (2009) Dampak Program Dana
Bergulir Bagi UKM. Jurnal ASET, Vol 11 No 2
Sihombing, Eka NAM (2018). Kebijakan Afirmatif Bagi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Di Bidang Kekayaan Intelektual. Jurnal Recht Vinding, Volume
7, Nomor 3, Desember 2018
Sunaryo, Bambang (2014). Nilai Penting Konsep Affirmative Action Policy Dalam
Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Merit, Jurnal
Kebijakan dan Manajemen PNS Vol. 8 No. 1, Juni 2014
Supriyadi, A. 1997. Pola Kemitraan Usaha Kecil, Menengah dan Besar Dimasa
yang Akan Datang, Makalah dalam Temu Nasional Modal Ventura: Jakarta.
Suyuti, Hendri (2013). Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia, Menara,
Vol 12 No. 1, Januari-Juni, 2013, h. 1
USITC. (2010). Small and medium-sized enterprises: characteristics and performance
Investigation Paper. Washington DC: U.S International Trade Commission.
Usman, Rahmadi (2009). Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta
2009, hal. 286.
UU No. 20/2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
van Jaarsveld, I. L. (2000). Affirmative Action: A Comparison between South
Africa and the United States. Managerial Law, 42(6), 1–48. https://doi.
org/10.1108/03090550010770201
Wie, T. K. (2010). Understanding Indonesia: The Role of Economic Nationalism.
Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, 3, 55–79.
Yusri. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
dalam Perspektif Keadilan Ekonomi. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 62, 103–127.

Internet
Thee Kian Wie. “Understanding Indonesia: the Role of Economic Nationalism”
https://doi.org/10.14203/jissh.v3i1.46
“Ingat! Penegakan Hukum atas Pelanggaran Kemitraan Telah Berlaku” https://
www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dc3d255265b2/ingat-penegakanhukum-atas-pelanggaran-kemitraan-telah-berlaku/
“Affirmative Action PolicyPerlakuan Khusus atau Belas Kasihan?”
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5482/font-size1colorff0000baffirmative-action-policybfontbrperlakuan-khusus-atau-belaskasihan?page=all
Affirmative Action for Women in the Legislative Election and Political Party
http://mappifhui.org/2019/09/24/affirmative-action-for-women-in-thelegislative-election-and-political-party/
http://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/diundo 4 Mei 2011

534

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

8.2
Pengawasan Kemitraan
Usaha pada Perkebunan
Kelapa Sawit Indonesia
Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.1

1.

Latar belakang

Perkebunan kelapa sawit Indonesia mempunyai banyak potensi,
kelebihan, dan keunggulan sehingga mempunyai peran penting dan
memberikan sumbangsih bagi Indonesia maupun dunia, baik dari aspek
ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Sampai hari ini, minyak kelapa
sawit masih menjadi salah satu komoditas andalan Indonesia dan
penyumbang devisa terbesar selain Minyak Bumi dan Hasil Tambang. Tak
hanya itu, industri kelapa sawit juga menyediakan lapangan pekerjaan
yang besar. Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian
Pertanian pada 2019, 59 persen perkebunan kelapa sawit dikelola
perusahaan dan 41 persen dimiliki masyarakat. Perkebunan kelapa sawit
yang dikelola masyarakat telah menyediakan 2,3 juta lapangan pekerjaan.
Jumlah produksi hasil sawit Indonesia berasal dari perkebunan
sawit rakyat, perkebunan besar negara, dan perkebunan besar swasta.
Karena peran perkebunan sawit rakyat sangat penting sementara dari
sisi permodalan dan jangkauan pemasaran serta logistik tentu kalah
bila dibandingkan dengan perkebunan swasta yang bermodal kuat dan
memiliki jaringan pemasaran yang luas hingga ke pasar ekspor, maka
disadari kebutuhan adanya mekanisme kemitraan disektor perkebunan
sawit Indonesia.
Kemitraan usaha pada perkebunan kelapa sawit dimulai sejak
pemerintah mengembangkan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat melalui
Pola Inti Plasma yang dikenal dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat
(Pola PIR) pada era tahun 1980-an dan terakhir pada era tahun 2000an Pemerintah mengembangkan Pola Fasilitasi Pembangunan Kebun
Masyarakat 20% (FPKM). Pola-pola kemitraan usaha tersebut tentu
1
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ditujukan agar perkebunan kelapa sawit Indonesia dapat lebih dan terus
meningkatkan peran penting dan sumbangsihnya, baik untuk kepentingan
nasional maupun dunia.
Kemitraan usaha pada perkebunan kelapa sawit Indonesia yang
telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan mempunyai
konsep, pengaturan, dan tujuan yang sangat ideal, namun di dalamnya
masih ditemui beberapa permasalahan, baik dari sisi pengaturannya, di
mana masih terdapat ketidakpastian hukum karena ditemukan adanya
disharmoni atau inkonsistensi dalam pengaturannya. Permasalahan
berikutnya, masih ditemukan beberapa bentuk pelanggaran yang
dilakukan oleh para pihak dalam pelaksanannya, baik dalam Pola PIR
maupun dalam Pola FPKM. Dengan adanya kondisi demikian diperlukan
pengawasan dari pemerintah dalam pelaksanaan kemitraan usaha pada
perkebunan kelapa sawit.
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, termasuk
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Pemerintah Daerah
telah diberikan amanat oleh beberapa peraturan perundang-undangan
untuk melakukan pengawasan guna mendorong terciptanya kemitraan
usaha yang sehat pada perkebunan kelapa sawit.
Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini akan membahas
tentang “Pengawasan Kemitraan Usaha pada Perkebunan Kelapa Sawit
Indonesia.”
2.

Gambaran Umum Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia
a.

Potensi, Peran Penting, dan Permasalahan Kelapa Sawit
Indonesia

Kelapa sawit merupakan anugerah Tuhan YME bagi Indonesia
yang patut disyukuri karena potensi pengembangannya cukup besar.
Hal ini dapat dilihat, antara lain, dari kesesuaian dan potensi lahan
serta iklim Indonesia untuk pengembangan tanaman kelapa sawit.
Berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
Kementerian Pertanian pada tahun 2006, luas lahan di Indonesia
yang sesuai dan berpotensi untuk perkebunan kelapa sawit yaitu
46.904.116 hektar, dengan rincian yang berpotensi tinggi 24.878.579
hektar, berpotensi menengah 3.377.106 hektar, dan berpotensi
rendah 18.648.431 hektar. Sementara total luas areal kelapa sawit
di Indonesia berdasarkan angka sementara pada tahun 2019 yaitu
14.724.420 hektar, maka lahan berpotensi atau sesuai yang sudah
termanfaatkan baru sekitar 31,4% dan yang belum termanfaatkan
32.179.696 hektar (68,6%). Data Statistik Perkebunan-Direktorat
Jenderal Perkebunan menunjukkan bahwa total luas areal kelapa
sawit di Indonesia berdasarkan angka sementara tahun 2019
yaitu 14.724.420 hektar. Terdiri dari perkebunan rakyat 6.035.742
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hektar (40,9%), perkebunan besar negara 627.042 hektar (4,3%) dan
perkebunan besar swasta 8.061.636 hektar (54,8%).2
Kelapa sawit mempunyai peran bagi kepentingan nasional
di antaranya, 1) sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja,
berdasarkan angka sementara tahun 2018 sekitar 2.673.810 petani
(KK) terserap di on-farm sawit dan sekitar 4.422.226 tenaga kerja (KK)
yang menggantungkan hidupnya terhadap kelapa sawit; 2) salah satu
sarana penanggulangan dan pengurangan kemiskinan; 3) sarana
pembangunan remote area, daerah pedesaan, termasuk wilayah
perbatasan; 4) berdasarkan hasil pemilihan komoditas unggulan
ekspor (winning commodities), minyak sawit merupakan salah satu
komoditas unggulan ekspor Indonesia; 5) minyak sawit dan produk
turunannya menyumbang pendapatan ekspor non-migas dengan
nilai ekspor pada tahun 2018 terus meningkat 8% dari tahun 2017
yaitu mencapai 34,71 juta ton dengan nilai mencapai lebih dari US$
14,4 Milyar; 6) PDB Perkebunan Indonesia Tahun 2016 mencapai
Rp429 Triliun, kelapa sawit sendiri menyumbang PDB sebesar Rp260
Triliun, sedangkan migas Rp365 Triliun; 7) penyumbang penerimaan
Pajak Ekspor; 8) pendukung bahan baku industri dalam negeri; 9)
sebagai sumber pangan dan energi yang berupa minyak goreng dan
biofuel; dan 10) tidak banyak kegiatan ekonomi, apalagi pada level
komoditas, yang dapat berkontribusi yang begitu besar, inklusif, luas,
dan mempunyai daya saing seperti pada kelapa sawit.3
Sementara peran penting kelapa sawit untuk kepentingan global,
di antaranya, 1) minyak sawit merupakan minyak nabati dengan
produksi dan konsumsi paling tinggi di dunia. Pada tahun 2017/2018,
produksi minyak sawit mencapai porsi 51,51% dari total produksi
empat minyak nabati utama, sementara Palm Kernel Oil 5,58%, minyak
kelapa 2,07%, dan minyak kedelai 40,85%. Untuk konsumsi, minyak
sawit berkontribusi 50,32% dari total empat minyak nabati tersebut, di
mana Palm Kernel Oil 5,63%, minyak kelapa 2,08%, dan minyak kedelai
41,98%; 2) kelapa sawit Indonesia turut serta menyumbangkan bahan
baku energi berupa biodisel bagi dunia dengan jumlah ekspor sebesar
1,56 juta ton pada tahun 2018; 3) saat ini minyak sawit dikonsumsi
lebih dari 160 negara di dunia; dan 4) kelapa sawit turut serta dalam
perbaikan kualitas lingkungan global.4
Oleh karena itu, agribisnis kelapa sawit, khususnya di Indonesia
dapat dikatakan sebagai agribisnis yang Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor,
2

Direktorat Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian, Statistik Perkebunan Indonesia 20182020 Kelapa Sawit, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019), hal. 26.

3

Achmad Mangga Barani dan Ermanto Fahamsyah, “Peran Strategis Kelapa Sawit Sebagai
Motor Penggerak Ekonomi Daerah dan Nasional”, Makakah disampaikan pada Pertemuan
Borneo Palm Oil Stakeholder Forum (Borneo Forum) III, Pontianak, 20 Maret 2019.

4

Ibid.

537

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

Pro-Devisa, Pro-Environment. Di samping itu, juga sesuai dengan The
Tripple Bottom Line yaitu 3 P: People, Planet, Profit. Pernyataan tersebut
dibuktikan dengan berbagai peran kelapa sawit Indonesia baik untuk
kepentingan nasional maupun global, dan dari multiaspek baik aspek
ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup.
Di antara sekian banyak peran penting dan keunggulannya, kelapa
sawit Indonesia juga memiliki berbagai tantangan dan permasalahan
serius, baik terkait aspek hukum, ekonomi, sosial-budaya, dan
lingkungan hidup. Adapun tantangan dan permasalahan konkret yang
dihadapi kelapa sawit Indonesia sampai saat ini, meliputi beberapa
isu: a. kemitraan usaha; b. tata niaga dan pasokan tandan buah
segar (TBS) kelapa sawit; c. lahan; d. legalitas usaha perkebunan;
e. peremajaan kebun kelapa sawit pekebun; f. tuntutan sustainable
palm oil (ISPO dan RSPO); g. kelembagaan pekebun kelapa sawit;
h. status dan keberadaan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun; i.
penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit dan peruntukkannya;
j. data dasar perkebunan kelapa sawit; k. kontribusi langsung/nyata
bagi pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten dalam
APBD-nya; l. moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit; dan m.
program green fuel/biodisel. Permasalahan dan tantangan penting
lain yang dihadapi dari dalam negeri terkait pengembangan dan
pengelolaan kelapa sawit Indonesia yaitu adanya ketidakpastian
hukum dalam pengaturannya.
b.

Struktur Pasar pada Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit
Indonesia

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia berkembang pesat,
terutama perkebunan rakyat, disamping karena kelapa sawit sebagai
komoditas prioritas utama untuk diunggulkan, juga tidak terlepas dari
peran Pemerintah melalui Pola Perusahaan Inti Rakyat.5 Di samping
itu, karena Pemerintah memberikan insentif berupa kemudahan
dalam perizinan dan bantuan subsidi investasi untuk pengembangan
perkebunan rakyat melalui Pola PIR serta dalam perizinan pembukaan
wilayah baru areal perkebunan besar swasta maupun perkebunan
rakyat.
Terdapat hal menarik, beberapa jenis komoditas perkebunan
yang memberikan kontribusi besar bagi devisa Indonesia seperti
karet, kopi, kelapa dan kakao diusahakan oleh perkebunan rakyat.
Hanya sebagian kecil diusahakan perkebunan besar, baik milik negara
maupun swasta. Bahkan cengkeh, pala, kayu manis dan komoditas
5

<http://www.google.co.id/search?hl=id&q=perkebunan+inti+rakyat&meta=>, diakses 3 September 2020. Lihat juga Martin Sihombing, “Industri sawit, tersanjung atau tersandung?”,
<http://www.unisos-dem.org/kliping_detail.php?aid=10234&coid=1&caid=23>, diakses 4
September 2020.
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rempah lainnya dapat dikatakan 100% diusahakan oleh perkebunan
rakyat.6 Di tengah-tengah perkembangan dan pembangunan berbagai
komoditas konvensional tersebut, terdapat satu komoditas yang
sampai akhir tahun 1970-an hanya diusahakan oleh perkebunan besar
yaitu kelapa sawit.7 Pengusahaannya pun relatif tidak berkembang
dan penyebarannya masih terbatas di Sumatra bagian utara dan
sedikit di Sumatera bagian selatan.8 Bersamaan saat itu, pasar dunia
menunjukkan tren permintaan minyak kelapa sawit yang meningkat
sejalan dengan kemajuan teknologi pemanfaatan minyak kelapa
sawit untuk kemaslahatan manusia. Inilah yang memicu berbagai
pihak, baik negara dan swasta untuk mengembangkan perkebunan
kelapa sawit dalam skala besar dan direncanakan dengan baik.9
Pemerintah dalam mengembangkan komoditas kelapa sawit
tetap memperhatikan potensi ekonomi yang besar dari komoditas
tersebut dan asas manfaat bagi kemakmuran rakyat. Artinya,
Pemerintah tetap melihat bahwa pilar utama perkebunan Indonesia
adalah perkebunan rakyat. Langkah arif Pemerintah tersebut
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)
pada era Pemerintahan Orde Baru yang mencanangkan asas Trilogi
Pembangunan yaitu Pemerataan, Pertumbuhan, dan Stabilitas
Nasional. Sebagai penjabaran asas Trilogi Pembangunan, ditetapkan
kebijakan pokok bahwa pengembangan perkebunan rakyat sebagai
tulang punggung dari pembangunan perkebunan.10
Salah satu pola yang sangat mewarnai pengembangan
perkebunan rakyat pada saat itu adalah Pola PIR. Pola ini mencoba
mengembangkan keunggulan yang dimiliki oleh perkebunan rakyat
dan perkebunan besar ke dalam suatu usaha bersama dengan
mengedepankan asas kemitraan.11 Komoditas perkebunan yang
sangat sesuai dikembangkan dengan pola ini adalah kelapa sawit,
sementara komoditas lainnya dapat dikatakan tidak optimal.12 Melalui
Pola PIR yang dikembangkan pada tahun 1979, perkebunan kelapa
sawit, terutama perkebunan rakyat, berkembang dengan pesat. Pada
tahun 2019, angka sementara luas areal perkebunan kelapa sawit
6

Lihat M. Badrun, Lintasan 30 Tahun Pengembangan Kelapa Sawit, (Jakarta: Direktorat Jenderal
Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2010), hal. 2.

7

Ibid. Lihat juga M. Badrun, Tonggak Perubahan-Melalui PIR Kelapa Sawit Membangun Negeri,
(Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan dan Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi,
2010), hal. 3 dan 4.

8

M. Badrun, Tonggak Perubahan-Melalui PIR Kelapa Sawit Membangun Negeri, hal. 2 dan 3.

9

M. Badrun, Lintasan 30 Tahun Pengembangan Kelapa Sawit, hal. 2.

10
11

Ibid., hal. 2 dan 3.

Ibid., hal. 3.

12

Ibid. Lihat juga M. Badrun, Tonggak Perubahan-Melalui PIR Kelapa Sawit Membangun Negeri,
hal. 2.
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sudah mencapai 14.724.420 hektar dan pengusahaannya telah
menyebar di 25 provinsi. Dari total luas areal tersebut, perkebunan
rakyat 6.035.742 hektar (40,9%), perkebunan besar negara 627.042
hektar (4,3%) dan perkebunan besar swasta 8.061.636 hektar
(54,8%).13
Perkebunan rakyat kelapa sawit yang berkembang dengan pesat
memberikan kontribusi pada produksi minyak sawit (Crude Palm Oil/
CPO) dan inti sawit (Kernel Palm Oil/KPO) Indonesia. Akibatnya, sejak
tahun 2006 Indonesia mampu menjadi negara produsen kelapa
sawit terbesar di dunia dengan total produksi minyak sawit sebesar
17.350.848 ton dan produksi inti sawit sebesar 3.470.170 ton.
Sementara pada tahun 2019, angka sementara produksi minyak sawit
sudah mencapai 45.861.121 ton dan produksi inti sawit mencapai
9.172.224 ton.14
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa struktur pasar pada
usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah dijalankan hampir
berimbang antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar.
c.

Peran Pelaku Usaha Kecil dan Menengah dalam Subsektor
Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia

Sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya bahawa total
luas areal kelapa sawit di Indonesia berdasarkan angka sementara
tahun 2019 yaitu 14.724.420 hektar. Terdiri dari perkebunan rakyat
6.035.742 hektar (40,9%), perkebunan besar negara 627.042 hektar
(4,3%) dan perkebunan besar swasta 8.061.636 hektar (54,8%).15
Apabila usaha perkebunan rakyat dapat dikategorikan sebagai
usaha pada skala kecil dan menengah, maka peran pelaku usaha
kecil dan menengah pada usaha perkebunan kelapa sawit Indonesia
dapat dikatakan cukup signifikan karena persentasenya hampir
mengimbangi usaha yang dikelola oleh perusahaan perkebunan
besar, utamanya swasta.
3.

Kemitraan Usaha pada Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia
a.

Pola Kemitraan Usaha pada Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit
Indonesia

Pola kemitraan usaha yang berkembang pada perkebunan kelapa
sawit yaitu inti plasma yang dikenal dengan Pola Perusahaan Inti
Rakyat (Pola PIR), Pola Perdagangan Umum melalui jual beli tandan
13

Direktorat Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian, Statistik Perkebunan Indonesia 20182020 Kelapa Sawit, hal. 26 dan 32.

14

Ibid., hal. 26.

15

Ibid.
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buah segar kelapa sawit, dan Pola Fasilitasi Pembangunan Kebun
Masyarakat 20% (FPKM). Paragraf-paragraf berikut hanya akan
membahas tentang Pola PIR dan FPKM.
b.

Pola PIR

Kemitraan usaha pada perkebunan kelapa sawit dimulai
sejak Pemerintah mengembangkan Perkebunan Kelapa Sawit
Rakyat melalui Pola Inti Plasma yang dikenal dengan Pola Perusahaan
Inti Rakyat (Pola PIR) pada era tahun 80-an, di mana yang bertindak
sebagai Inti yaitu Perkebunan Besar sedangkan Plasma adalah
Perkebunan Rakyat. Kemitraan dititikberatkan pada pembangunan
kebun dan penjaminan pembelian TBS serta penjaminan kredit.
Kemitraan ini diikat dalam suatu perjanjian antara Inti dan Plasma
serta Bank.
Pola PIR pada perkebunan kelapa sawit dalam perjalanannya
dilaksanakan dalam beberapa seri. Seri satu adalah Pola Perusahaan
Inti Rakyat Perkebunan, selanjutnya disingkat PIR-BUN, yang terdiri dari
PIR Berbantuan (PIR NES) dan PIR Swadana dalam bentuk PIR Khusus
dan PIR Lokal. Seri dua, Pola Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi
(PIR-Trans). Seri tiga, Pola Perusahaan Inti Rakyat Kredit Koperasi
Primer untuk Anggota (PIR KKPA). Seri empat, Pola Perusahaan Inti
Rakyat Swadaya.16 Seri lima, Revitalisasi Perkebunan.17 Pada seri
Pola PIR Perkebunan dimulai dengan pendekatan proyek yang serba
Pemerintah, kemudian sejak Pola PIR Transmigrasi dan seterusnya
ditempuh pendekatan pelayanan kepada perusahaan inti.
4.

Mekanisme dalam Pola PIR Perkebunan

Pola PIR Perkebunan pada mulanya bertujuan menciptakan
hubungan kemitrasejajaran yang saling menguntungkan, utuh dan
berkesinambungan antara perkebunan besar dengan perkebunan
rakyat. Hubungan dalam Pola PIR Perkebunan mempunyai tema atau
roh kemitraan, tetapi hubungan tersebut tidak bersifat kekeluargaan
melainkan dilaksanakan secara lugas melalui mekanisme tertentu yang
diatur dalam peraturan perundangan-undangan dan perjanjian kerja sama.
PIR Perkebunan dilaksanakan dalam beberapa tahap. Masing-masing
tahap mempunyai berbagai kegiatan yang saling berkaitan dan menentukan
16

Mukti Sardjono, dkk., Road Map Kelapa Sawit, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan
Departemen Pertanian, 2007), hal. 9.

17

Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian Kerjasama Dengan Pusat Penelitian
Kelapa Sawit, op. cit., hal. 31. Lihat “PIR Transmigrasi Dihidupkan Kembali”, Kompas (25
Desember 2009) sebagaimana dikutip dari “PIR Transmigrasi Dihidupkan Kembali”, <http://
regional.kompas.com/read/xml/2009/12/25/19554420/PIR.Trans-migrasi.Dihidupkan.
Kembali>, diakses 4 September 2020. Lihat juga Abdul Gafar Usman, “Konsep Inti Plasma
Perlu Ditata Ulang”, Tropis, (Edisi 03/Tahun V/2012): 40.
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keberhasilan, baik dari pembangunan fisik maupun pembangunan sumber
daya manusianya. Empat tahap dalam pelaksanaan PIR Perkebunan
yaitu:18
1. Tahap persiapan yang meliputi persiapan proyek;
2. Tahap pembangunan fisik, baik kebun maupun pemukiman serta
berbagai prasarana dan kemudahan yang diperlukan;
3. Konversi, yaitu tahap pengalihan pemilikan kebun plasma dan beban
kredit kepada petani peserta terpilih;
4. Pascakonversi, yaitu tahap pengembangan yang meliputi masa
pelunasan kredit, pembinaan petani dan usaha tani menuju
terbentuknya petani yang mandiri.
Mekanisme penjualan dan pembelian produksi kebun petani peserta
serta pemotongan angsuran kredit adalah sebagai berikut.

Gambar 1 - Mekanisme Penjualan dan Pembelian Produksi Kebun Plasma serta
Pemotongan Angsuran Kredit

Menurut skema di atas, produksi kebun petani peserta seluruhnya
dijual kepada perusahaan inti. Dari hasil penjualan kotor produksi kebun
petani peserta dipotong 30 persen oleh perusahaan inti yang kemudian
disetorkan kepada bank sebagai pembayaran angsuran kredit petani
peserta. Sementara selebihnya sebesar 70% diserahkan kepada petani
peserta untuk biaya pemeliharaan tanaman dan biaya hidup petani
peserta. Dari mekanisme pemotongan hasil penjualan produksi kebun
petani peserta untuk angsuran kredit, pihak perusahaan inti memperoleh
collecting fee dari bank yang besarnya berkisar 0,20 – 0,25% dari jumlah
angsuran pokok
Perusahaan inti, bank dan petani peserta terikat dalam mekanisme
perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

18

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 668/Kpts/KB.510/10/1985 tentang Petunjuk
Umum Pelaksanaan Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, tanggal 4 Oktober 1985,
bagian Lampiran, Bab Pendahuluan, hal. 5-6.
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Gambar 2 - Mekanisme Perjanjian

		
Skema di atas menunjukkan bahwa dalam Pola PIR Perkebunan
terdapat mekanisme Bank melakukan perjanjian kredit dengan petani
peserta, bank melakukan perjanjian kerja sama dengan perusahaan inti
mengenai pembelian hasil kebun dan pelunasan kredit petani, dan petani
peserta mengadakan perjanjian produksi dan jual beli hasil kebun petani
peserta.
Dengan demikian, petani peserta dalam PIR Perkebunan mendapatkan
bantuan kredit untuk biaya pembangunan kebun, rumah, pembukaan
tanah pekarangan dan tanaman pangan, sertifikat tanah, jalan kebun dan
overhead cost sebesar 10% yang akan dibebankan menjadi hutang petani
peserta. Pelunasan angsuran kredit tepat pada waktunya merupakan salah
satu indikator keberhasilan sebagian tujuan Pola PIR Perkebunan. Hal ini
dapat tercapai apabila tanaman petani peserta dipelihara dengan baik
sehingga diperoleh produktivitas yang tinggi, adanya kesadaran petani,
diterapkannya ketentuan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun
yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara petani peserta dengan
perusahaan inti. Selain itu, keberhasilan pelunas kredit petani peserta
sangat tergantung pada hubungan serta kebersamaan perusahaan inti
dan petani peserta, partisipasi aktif petani peserta yang semakin mantap,
adanya peningkatan pendapatan dan semakin berperannya kelembagaan
petani baik kelompok tani maupun Koperasi Unit Desa.
5.

Perjanjian-Perjanjian dalam Pola PIR Perkebunan

Pola PIR Perkebunan dalam pelaksanaannya dituangkan dalam
beberapa perjanjian, antara lain, Perjanjian Kerja Sama Pembelian-
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Pembayaran Hasil Panen dan Pelunasan Kredit Petani Peserta antara Bank
dan Perusahaan Inti, Perjanjian antara Pemimpin Proyek/Perusahaan
Inti dengan Petani Peserta mengenai Pengelolaan Kebun dan Kredit
Petani Peserta, Perjanjian Kredit antara Bank dan Petani Peserta, serta
Perjanjian Produksi dan Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit antara
Perusahaan Inti dan Petani Peserta.
6.

Revitalisasi Perkebunan

Sebagai tindak lanjut dan bagian dari Revitalisasi Pertanian, Perikanan,
dan Kehutanan (RPPK), mulai tahun 2006-2010 telah diluncurkan Program
Revitalisasi Perkebunan untuk komoditas kelapa sawit, karet, dan kakao.
Program ini adalah upaya untuk percepatan pembangunan perkebunan
rakyat melalui perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi yang didukung
kredit perbankan dengan subsidi bunga oleh Pemerintah dengan
melibatkan perusahaan-perusahaan di bidang perkebunan sebagai mitra
petani dalam pembangunan kebun, pengolahan, dan pemasaran hasil
produksinya.
7.

Pola Manajemen Satu Atap

PIR Perkebunan secara konsepsi sudah cukup bagus sebagai salah
satu pola untuk membangun petani perkebunan yang sejahtera dan
mandiri. Namun, agar pola tersebut lebih dapat mewujudkan tujuan
mulianya harus dilakukan penyempurnaan mekanisme dalam Pola PIR
Perkebunan atau bisa disebut “Revitalisasi PIR Perkebunan”.
Pendekatan yang bisa digunakan untuk menyempurnakan Pola PIR
Perkebunan adalah dengan pengelolaan kebun dalam satu manajemen
atau manajemen satu atap. Di mana pengalihan kebun dari perusahaan inti
kepada petani peserta hanya dilakukan secara administratif, tetapi secara
fisik kebun tetap dikelola oleh perusahaan inti. Selanjutnya petani peserta
diutamakan sebagai pekerja dan terlibat langsung dalam pengawasan
pengelolaan kebun. Dalam pendekatan ini pengelolaan seluruh kebun baik
milik perusahaan inti maupun petani peserta dikerjakan oleh perusahaan
inti mulai dari persiapan, pengelolaan kebun, pengolahan, dan pemasaran
atau sebagian dari kegiatan tersebut yang disepakati oleh kedua belah
pihak. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat terbangun kondisi-kondisi
sebagai berikut:
Pertama, karena perusahaan inti bertangggung jawab terhadap
pengelolaan kebunnya dan sekaligus kebun petani peserta, kualitas kebun
petani diharapkan tetap terjaga atau minimal sama dengan kualitas
kebun perusahaan inti. Dengan demikian tingkat produktivitasnya tinggi
dan kelangsungan usaha keduanya dapat terjaga dan berjalan secara
berkesinambungan. Pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan
petani peserta. Karena selama ini, setelah masa pengalihan kredit dan
kebun kepada petani peserta, kebun dikelola oleh petani peserta sendiri

544

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

dengan tidak maksimal sehingga tingkat produktivitasnya rendah dan
berdampak pada tingkat pendapatan.
Kedua, petani peserta diharapkan tidak akan mengalami kesulitan
ketika masuk masa peremajaan tanaman. Dengan pendapatan yang
cukup, petani juga diharapkan bisa menyisihkan sebagian pendapatan dari
penjualan hasil kebunnya untuk investasi biaya peremajaan tanaman. Di
mana investasi tersebut bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau kolektif
oleh perusahaan inti. Karena petani peserta selama ini kebanyakan hanya
menerima dan memanfaatkan pendapatannya tanpa berhitung untuk
menyisihkan guna peremajaan tanaman kebunnya.
Ketiga, menjaga agar tanah untuk perkebunan petani peserta tidak
dialihkan atau dijual kepada pihak lain. Dengan demikian petani peserta
tetap sebagai petani mandiri yang mempunyai modal usaha berupa tanah
untuk perkebunan.
Keempat, karena pengolahan dan pemasaran hasil kebun dilakukan
dalam satu manajemen dapat dihindari adanya penjualan buah kelapa
sawit hasil kebun petani peserta keluar perusahaan inti. Dengan demikian
pembayaran angsuran kredit petani tetap terlaksana sesuai jadwal
dan perusahaan inti tetap mendapatkan jaminan pasokan bahan baku
produksi pabrik kelapa sawitnya.
Jangka waktu penggunaan pendekatan manajemen satu atap ini
bisa diperjanjikan oleh perusahaan inti dan petani peserta sesuai dengan
kebutuhan yang dirasa perlu. Misalnya dalam satu siklus tanaman atau
sekitar 25 tahun. Setelah petani peserta merasa mampu untuk mengelola
kebunnya secara sendiri bisa langsung melepaskan diri dari manajemen
tersebut. Hal ini tentu untuk mewujudkan salah satu tujuan dari PIR
Perkebunan untuk menciptakan petani perkebunan yang mandiri.
Sebagai bagian dari penyempurnaan Pola PIR Perkebunan, untuk
menghindari terjadinya penjualan atau pengalihan tanah perkebunan
milik petani peserta sebaiknya dilakukan pengumpulan tanah perkebunan
beberapa petani peserta oleh perusahaan inti. Dengan demikian secara
status kepemilikan tanah perkebunan adalah milik bersama. Apabila ada
salah satu dari mereka akan mengalihkan atau menjual tanahnya tentu
harus melalui persetujuan dari petani peserta yang lain.
Akhirnya, untuk bisa memberikan pendapatan yang layak bagi petani
peserta PIR Perkebunan, harus dilakukan penyesuaian luasan tanah untuk
perkebunan yang diberikan atau dikelola oleh petani peserta dengan
kondisi saat ini. Karena dengan luasan yang diberikan selama ini antara
1,5 sampai dengan 3 hektar tentu sudah tidak sesuai lagi dengan biaya
hidup keluarga petani peserta yang semakin meningkat.
Namun, agar penyempurnaan Pola PIR Perkebunan ini dapat berjalan
seperti yang diharapkan yaitu memberikan keuntungan bagi perusahaan
inti dan petani PIR, tetap diperlukan kesadaran dan pengawasan dari
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kedua belah pihak. Perusahaan inti yang dinilai sebagai pihak dengan
posisi tawar yang lebih tinggi harus tetap bisa memposisikan dirinya
sebagai pelindung atau pengayom bagi petani peserta sehingga tercipta
suasana gotong royong. Selain itu, petani tidak merasa dalam posisi di
bawah atau inferior. Sementara bagi petani peserta harus tetap melakukan
pengawasan secara kolektif dengan petani peserta lain dalam manajemen
yang dilakukan oleh perusahaan inti, sehingga dapat diantisipasi terjadinya
hal-hal yang dapat merugikan petani peserta. Oleh karena itu, Revitalisasi
PIR Perkebunan dapat dimaknai sebagai penyempuraan terhadap Pola
PIR Perkebunan dan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi terkini.
8.

Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU
Perkebunan) telah diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Salah satu
pengaturan dalam UU Perkebunan yang menarik dan penting untuk selalu
dicermati adalah tentang kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun
masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari
total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan
sebagaimana diatur dalam Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60.
UU Perkebunan menentukan bahwa Perusahaan Perkebunan yang
memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk
Budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar
paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun
yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan. Adapun yang dimaksud
dengan “total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan
Perkebunan” adalah luas sesuai dengan Izin Usaha Perkebunan atau
Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya. Fasilitasi pembangunan kebun
masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui pola kredit,
bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban memfasilitasi
pembangunan kebun tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu
paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Hak Guna Usaha diberikan dan harus
dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya. Perusahaan Perkebunan yang melanggar kewajiban
tersebut dikenai sanksi administratif berupa: denda; pemberhentian
sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/ atau pencabutan
Izin Usaha Perkebunan. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme
pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat mengenai jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud
diatur dalam Peraturan Pemerintah yang sampai sekarang masih dalam
proses penyusunan.
Pengaturan tentang kewajiban fasilitasi membangun kebun
masyarakat dalam UU Perkebunan bukan merupakan suatu pengaturan
yang baru. Sebelumnya hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri
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Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan No. 26 Tahun 2007). Pasal 11
Permentan No. 26 Tahun 2007 mengatur bahwa perusahaan perkebunan
yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Izin Usaha Perkebunan
Budidaya (IUP-B), wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar
paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan
oleh perusahaan. Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana
dimaksud dapat dilakukan, antara lain, melalui pola kredit, hibah atau
bagi hasil. Pembangunan kebun untuk masyarakat tersebut dilakukan
bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh
perusahaan.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013
tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan 98 Tahun 2013)
sebagai pengganti Permentan No. 27 Tahun 2006 juga mengamanatkan
hal yang sama. Pasal 15 menentukan bahwa Perusahaan Perkebunan yang
mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar
atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat
sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas
areal IUP-B atau IUP. Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya
berada di luar areal IUP-B atau IUP. Kewajiban memfasilitasi pembangunan
kebun masyarakat sekitar mempertimbangkan: ketersediaan lahan; jumlah
keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan kesepakatan
antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui
kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan
sesuai kewenangannya. Adapun kriteria masyarakat sekitar yang layak
sebagai peserta yaitu: masyarakat yang lahannya digunakan untuk
pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan
perundang-undangan; harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau
IUP; dan sanggup melakukan pengelolaan kebun serta ditetapkan oleh
bupati/wali kota berdasarkan usulan dari camat setempat. Pelaksanaan
fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima
IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh gubernur atau bupati/
wali kota sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan
kewajiban dan keberlanjutan usaha. Gubernur, Bupati/Wali Kota dan
Perusahaan Perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat untuk
penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanen yang
baik. Selanjutnya Pasal 16 mengatur bahwa kewajiban memfasilitasi
pembangunan kebun masyarakat sekitar dilakukan dengan memanfaatkan
kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan
kesepakatan dan peraturan perundang-undangan. Namun, ketentuan
tentang kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat tidak
diberlakukan terhadap badan hukum yang berbentuk koperasi.
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan dari amanat Pasal 58, Pasal
59 dan Pasal 60 UU Perkebunan, Direktur Jenderal Perkebunan telah
mengeluarkan Surat Nomor 539/PI.400/E/05/2018 Kepada Gubernur
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dan Bupati/Wali Kota Perihal Kewajiban Perusahaan Perkebunan. Dalam
rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian
izin Usaha Perkebunan yang telah diterbitkan oleh Kepala Daerah sesuai
kewenangan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada
Pasal 42 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015, 27 Oktober
2016 ditetapkan bahwa perusahaan perkebunan harus mempunyai
hak atas tanah dan izin usaha perkebunan. Pada Pasal 58 ayat (1)
ditetapkan bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki IUP dan
IUP-B wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar
paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan
oleh perusahaan perkebunan. Yang dimaksud dengan “total luas
areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan” adalah
luas sesuai dengan IUP atau IUP-B;
2. Memperhatikan UU No. 39 Tahun 2014 pada pasal 114 ayat (2),
Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan
dan telah memiliki IUP yang tidak sesuai dengan ketentuan UU ini
diberi waktu paling lama 5 tahun (Oktober 2019) untuk melaksanakan
penyesuaian sejak UU Perkebunan berlaku. Surat Direktur Jenderal
Perkebunan kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota seluruh Indonesia
tersebut merupakan peringatan dini yang bersifat normatif bahwa
bulan Oktober 2019 adalah batas akhir untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 114 ayat (2) UU Perkebunan.
Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan
dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan
Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit (Inpres No. 8 Tahun 2018), yang
terbit pada tanggal 19 September 2018 juga memuat beberapa materi
yang terkait dengan pengaturan tentang kewajiban memfasilitasi
pembangunan kebun masyarakat. Inpres No. 8 Tahun 2018 memberikan
instruksi kepada Menteri Pertanian salah satunya melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki
Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atau izin usaha perkebunan
untuk budidaya kelapa sawit untuk memfasilitasi pembangunan kebun
masyarakat paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal
lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan serta menyampaikan
hasil evaluasinya kepada Tim Kerja. Selanjutnya, instruksi yang diberikan
kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional salah satunya yaitu, melakukan percepatan penerbitan hak katas
tanah kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan hak masyarakat
seluas 20% (dua puluh perseratus) dari HGU perkebunan kelapa sawit.
Berikutnya instruksi yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan yaitu, melakukan identifikasi dan melaksanakan ketentuan
alokasi 20% (dua puluh perseratus) untuk perkebunan rakyat atas
pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.
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Adanya pengaturan tentang kewajiban memfasilitasi pembangunan
kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus)
dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan
di atas mengandung suatu ratio legis atau dasar pertimbangan bahwa
luas areal yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan dalam bentuk Hak
Guna Usaha dan hasil dari usaha dari kegiatan perkebunan tidak hanya
dikuasai dan dinikmati sendiri oleh perusahaan perkebunan. Akan tetapi,
perusahaan perkebunan harus berbagi kepada masyarakat. Tujuan
memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas minimal 20% dari
total lahan yang dimiliki perusahaan perkebunan tidak lain agar pekebun
dan/atau masyarakat di sekitar perkebunan juga turut serta mendapatkan
kemanfaatan dan menikmati kesejahteraan dari adanya kegiatan usaha
perkebunan. Sehingga dampak sosial dari kesenjangan sosial ekonomi
bisa dihindari.
Oleh karena itu, jelas bahwa pengaturan tentang kewajiban
memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah
seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang
diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan dipandang dari segi filosofis
diharapkan dapat mewujudkan adanya kepastian hukum, keadilan
dan kesejahteraan masyarakat; dari segi yuridis, untuk mengatur
secara jelas dan tegas tentang hak dan kewajiban dari perusahaan
perkebunan dan para pemangku kepentingan perkebunan lainnya; dari
segi sosiologis, dimaksudkan untuk memberikan keuntungan ekonomi
bagi para pelaku usaha perkebunan sekaligus juga untuk memberikan
kesejahteraan kepada masyarakat sekitar perkebunan serta Negara
secara luas. Dengan demikian tujuan penyelenggaraan perkebunan
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan
Negara; meningkatkan penerimaan devisa Negara; menyediakan
lapangan pekerjaan; meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya
saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam
negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara
berkelanjutan diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Pada akhirnya,
pengaturan tersebut dapat dikatakan sebagai sarana untuk menciptakan
kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan/kesejahteraan bagi semua
pihak yang berkepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan usaha
perkebunan dan bangsa Indonesia secara luas. Oleh karena itu, peraturan
pelaksanaan dari amanat pengaturan yang ada dalam Pasal 58, Pasal
59 dan Pasal 60 UU Perkebunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah
beserta turunannya harus segera diterbitkan. Hal ini sangat penting untuk
memberikan dasar hukum yang bersifat operasional guna menghindari
kemungkinan terjadinya ketidakpastian hukum, kerancuan dan multitafsir
bagi para Pelaku Usaha, Gubernur Dan Bupati/Wali Kota serta pemangku
kepentingan lainnya dalam implementasinya. Dengan demikian citacita dan tujuan yang ingin dicapai oleh Negara melalui pembangunan
perkebunan dapat tercapai.
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9.

Pengaturan Kemitraan Usaha pada Perkebunan Kelapa Sawit
Indonesia

Kemitraan usaha pada perkebunan kelapa sawit selama ini telah
diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat
umum maupun khusus, antara lain:
Pertama, Undang-Undang 20 Tahun 2018 tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah, khususnya Pasal 26 yang menyatakan bahwa Kemitraan
antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan
pola: inti-plasma; subkontrak; waralaba; perdagangan umum;distribusi
dan keagenan; danbentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerja
sama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran
(outsourching). Pasal 27 menentukan bahwa pelaksanaan kemitraan
dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a,
Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam: penyediaan dan
penyiapan lahan; penyediaan sarana produksi; pemberian bimbingan
teknis produksi dan manajemen usaha; perolehan, penguasaan, dan
peningkatan teknologi yang diperlukan; pembiayaan; pemasaran;
penjaminan; pemberian informasi; dan pemberian bantuan lain yang
diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan
usaha. Pasal 35 Ayat (1) menyebutkan bahwa Usaha Besar dilarang
memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah
sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. Pasal 35 Ayat (2): Usaha
Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/
atau Usaha Kecil mitra usahanya. Terakhir, Pasal 36 ayat (2) mengatur
bahwa pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh
lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 10 Ayat (1)
mengatur bahwa Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha
Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan
prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat. Pada Ayat
(2) diatur bahwa Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi prinsip: saling membutuhkan; saling mempercayai; saling
memperkuat; dan saling menguntungkan. Dan pada Ayat (3) mengatur
bahwa dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan
hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Pasal
31 ayat (1) menentukan KPPU melakukan pengawasan pelaksanaan
Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat
(2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2)
mengatur dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1), KPPU berkoordinasi dengan instansi terkait. Ayat (3) menentukan
ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan KPPU.
Ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Pasal 57 Ayat (1): Untuk pemberdayaan Usaha Perkebunan, Perusahaan
Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan yang saling
menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta
saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun,
karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan. Ayat (2): Kemitraan
Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pola kerja sama: penyediaan sarana produksi; produksi; pengolahan dan
pemasaran; kepemilikan saham; dan jasa pendukung lainnya. Pasal 58
Ayat (1): Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan
atau izin Usaha Perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi
pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20%
(dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan
oleh Perusahaan Perkebunan. Ayat (2): Fasilitasi pembangunan kebun
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui
pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3): Kewajiban
memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun
sejak hak guna usaha diberikan. Ayat (4): Fasilitasi pembangunan kebun
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan
kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya.
Keempat, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2018 tentang
Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Pasal 15 ayat (1): Perusahaan
Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus
lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan
kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh
per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP. Pasal 16 ayat (1): Kewajiban
memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi
hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan
peraturan perundang-undangan. Ayat (2): Kewajiban memfasilitasi
pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak diberlakukan terhadap badan hukum yang berbentuk
koperasi. Pasal 29 Ayat (1): Kemitraan Usaha Perkebunan dilakukan
antara Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun, karyawan dan
masyarakat sekitar perkebunan. Ayat (2): Kemitraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian
sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Ayat (3): Perjanjian Kemitraan
Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling
singkat selama 4 (empat) tahun.
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Kelima, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/
KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan
Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.
Kemitraan usaha pada perkebunan kelapa sawit sebagaimana diatur
dalam beberapa peraturan perundangan-undangan di atas merupakan
salah satu instrumen hukum penting untuk mewujudkan visi dan misi
pembangunan perkebunan Indonesia yang berdimensikan atau memuat
nilai dasar keadilan, kebersamaan, keterbukaan, kebermanfaatan,
keberlanjutan, dan kearifan lokal. Nilai keadilan merupakan salah satu nilai
yang harus senantiasa diperhatikan dalam pembangunan perkebunan
saat ini dan ke depan. Keadilan merupakan prasyarat pokok dalam
menjamin keberhasilan perkebunan saat ini dan ke depan. Nilai keadilan
paling tidak harus diuji berdasarkan pertanyaan berikut: 1) apakah sumber
daya yang melandasi usaha perkebunan telah terdistribusi secara adil
(justice according to resources); 2) apakah hasil usaha perkebunan telah
terdistribusi secara adil (justice according to output); 3) apakah akses
terhadap kesempatan atau peluang untuk berusaha di bidang perkebunan
telah terdistribusi secara adil (justice according to opportunities); dan 4)
apakah kesempatan atau peluang untuk berusaha di bidang perkebunan
telah terdistribusi secara adil. Sementara nilai kebersamaan diperlukan
untuk menghindari konflik-konflik sosial akibat adanya kesenjangan sosial
yang lebar antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat sekitar.
Selanjutnya, nilai keterbukaan dimaksudkan agar kegiatan pembangunan
perkebunan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat dan
masyarakat juga dapat mengontrol penyelenggaraan pembangunan
perkebunan.19
Nilai filosofis lain yang dapat dipetik dari pengaturan tentang
kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit adalah perusahaan perkebunan
harus mempunyai kesadaran secara nurani bahwa secara hakikat
keberhasilan, kemajuan, perkembangan dan keberlanjutan dari suatu
perusahaan perkebunan tidak terlepas dari usaha, peran serta dan kerja
sama dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, perusahaan perkebunan
harus selalu menjaga harmonisasi, keserasian dan keselarasan dengan
alam, lingkungan dan masyarakat, salah satu mekanismenya dapat
melalui kemitraan usaha.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturanpengaturan di atas merupakan salah satu instrumen hukum terkait
kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit. Karena telah menciptakan
kejelasan dan kepastian hukum terkait pentingnya kemitraan usaha yang
dilakukan oleh perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan
masyarakat sekitar perkebunan melalui beberapa alternatif pola kerja
sama. Di mana kemitraan usaha tersebut diharapkan menjadi salah satu
19

Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan-Kementerian Pertanian, Naskah Akademik
Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perkebunan, 2002, hal. 20-24.
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instrumen hukum penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan
perkebunan Indonesia yang berdimensikan atau memuat nilai dasar
keadilan, kebersamaan, keterbukaan, kebermanfaatan, keberlanjutan,
dan kearifan lokal. Dengan demikian kemitraan usaha perkebunan dapat
dikatakan sejalan atau merupakan pengejawantahan amanat UUDNRI
1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (2).
10. Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Usaha pada Perkebunan
Kelapa Sawit oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha
Kemitraan usaha pada perkebunan kelapa sawit yang mempunyai
konsep dan pengaturan yang ideal dalam pelaksanaannya tentu
memerlukan pengawasan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
dan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Kewenangan KPPU dalam melakukan pengawasan kemitraan usaha
pada perkebunan kelapa sawit dapat dilihat dalam Undang-Undang
20 Tahun 2018 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, khususnya
Pasal 35 Ayat (1) menyebutkan bahwa Usaha Besar dilarang memiliki
dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai
mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26. Pasal 35 Ayat (2) menentukan Usaha Menengah
dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil
mitra usahanya. Terakhir, Pasal 36 ayat (2) mengatur bahwa pelaksanaan
kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk
dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
Berikutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, khususnya
ketentuan Pasal 31 ayat (1) yang menentukan secara eksplisit bahwa
KPPU melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Ayat (2) mengatur dalam melakukan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPU berkoordinasi
dengan instansi terkait. Ayat (3) menentukan ketentuan mengenai tata
cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan KPPU.
Terakhir, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,
khususnya ketentuan Pasal 77 yang mengatur bahwa setiap orang
dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil
perkebunan dilarang memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil
perkebunan; menggunakan bahan penolong dan/atau bahan tambahan
untuk pengolahan; dan/atau mencampur hasil perkebunan dengan benda
atau bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan
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manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan
persaingan usaha tidak sehat.
Sementara keterlibatan pemerintah daerah melalui Gubernur dan/
atau Bupati atau Wali Kota dalam melakukan pengawasan kemitraan
usaha pada perkebunan kelapa sawit tertuang pada ketentuan Pasal 98
UU Perkebunan yang menentukan bahwa pengawasan terhadap kegiatan
perkebunan dilakukan dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan
melibatkan peran serta masyarakat. Pengawasan tersebut ditujukan untuk
menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya Usaha Perkebunan.
Selanjutnya juga tertuang pada ketentuan Pasal 44 Permentan No. 98
Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh
Direktur Jenderal Perkebunan, Gubernur dan Bupati/Wali Kota sesuai
kewenangan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap pemberian
izin dan pelaksanaan usaha perkebunan. Pembinaan dan pengawasan
tersebut dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam bentuk
evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan
yang dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan
lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.
11. Permasalahan dalam Kemitraan Usaha pada Perkebunan Kelapa
Sawit Indonesia
a.

Permasalahan dari Sisi Pengaturan
Permasalahan dan tantangan penting lain yang dihadapi dari
dalam negeri terkait pengembangan dan pengelolaan kelapa sawit
Indonesia yaitu adanya ketidakpastian hukum dalam pengaturannya.
Hukum sejatinya bertujuan untuk menciptakan kepastian, keadilan
dan kemanfaatan hukum. Menurut hemat Penulis, pengaturan
pengembangan dan pengelolaan kelapa sawit di Indonesia yang
tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan/atau
kebijakan belum sepenuhnya dapat mewujudkan tujuan hukum,
utamanya kepastian hukum. Pernyataan tersebut ditunjukkan dengan
masih adanya beberapa pengaturan yang masih belum sepenuhnya
konsisten antara aturan satu dengan lainnya. Kondisi tersebut tentu
harus segera diselesaikan, antara lain, dengan menginventarisasi
dan mengidentifikasi beberapa aturan dan/atau kebijakan yang ada,
untuk selanjutnya diharmonisasi dan dibuat suatu aturan dan/atau
kebijakan yang komprehensif dalam rangka menuju adanya kepastian
hukum.
Salah satu contoh konkretnya yaitu pengaturan kemitraan
usaha dalam bentuk FPKM. Maksud dan tujuan baik dari pengaturan
tentang FPKM tersebut masih menimbulkan beberapa kendala
dan permasalahan dalam implementasinya karena masih adanya
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ketidakpastian hukum, kerancuan dan multitafsir bagi para perusahaan,
Gubernur dan Bupati/Wali kota serta pemangku kepentingan lainnya.
Kondisi tersebut disebabkan, antara lain, pengaturan dalam regulasi
dan/atau kebijakan yang satu dengan lainnya masih inkonsisten,
mekanisme pelaksanaannya belum diatur secara jelas dan tegas,
dan perhitungan 20% masih belum jelas sehingga belum terdapat
kesatuan pengaturan dan penafsiran yakni apakah perhitungannya
berdasarkan dari luasan areal berdasarkan IUP atau HGU atau
areal tertanam. Pernyataan tersebut ditunjukkan dengan adanya
penormaan yang berbeda antara ketentuan dalam Pasal 58, Pasal
59 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan; Pasal 15 dan Pasal 16
Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan yang menentukan 20% dari luasan
Izin Usaha Perkebunan (IUP); Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 64
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata
cara Penetapan Hak Guna Usaha yang menentukan 20% dihitung
berdasarkan dari luas areal Hak Guna Usaha; Pasal 4, Pasal 5, dan
Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang menentukan
bahwa 20% dihitung berasal dari luas areal yang dilepaskan dari
kawasan hutan produksi.
b.

Perilaku Pelanggaran dalam Kemitraan Usaha pada Perkebunan
Kelapa Sawit Indonesia

Kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit secara konsep dan
pengaturan dinilai ideal, namun dalam pelaksanaannya tentu masih
ditemukan beberapa bentuk pelanggaran. Hubungan dalam Pola
PIR mempunyai tema atau roh kemitraan yang merupakan prakarsa
pemerintah untuk menciptakan pola hubungan yang ideal. Akan
tetapi hubungan tersebut tidak bersifat kekeluargaan melainkan
dilaksanakan secara lugas melalui mekanisme tertentu dengan
adanya syarat pola kemitraan, hak dan kewajiban dari perusahaan inti
dan bank dengan petani peserta serta diatur dalam perjanjian kerja
sama.
Pola PIR Perkebunan dalam pelaksanaanya dituangkan
dalam empat perjanjian yaitu Perjanjian Pembelian-Pembayaran
Hasil Panen dan Pelunasan Kredit Petani Peserta antara Bank dan
Perusahaan Inti, Perjanjian Pengelolaan Kebun dan Kredit Petani
Peserta antara Pemimpin Proyek/Perusahaan Inti dengan Petani,
Perjanjian Kredit antara Bank dan Petani, serta Perjanjian Produksi
dan Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit antara Perusahaan
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Inti dan Petani. Praktik menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjianperjanjian dalam PIR Perkebunan Kelapa Sawit ditemukan beberapa
bentuk pelanggaran.20
Perjanjian pembelian-pembayaran hasil panen dan pelunasan
kredit petani peserta dibuat oleh bank dalam bentuk standar dengan
tujuan semula memperhatikan asas keseimbangan sehingga dapat
membawa kebaikan dan keadilan bagi petani peserta, bank, dan
perusahaan inti. Keseimbangan tersebut semestinya dapat dilihat
dari kehendak masing-masing yang dituangkan dalam isi perjanjian
dan posisi tawar yang seimbang antara pihak-pihak yang terkait.
Hasil penelitian membuktikan bahwa maksud tersebut tidak selalu
tercapai. Perusahaan inti belum sepenuhnya melaksanakan isi
perjanjian. Misalnya, perusahaan inti tidak menerapkan ketentuan
pemotongan angsuran kredit sebesar 30% dari hasil penjualan kotor
kebun petani peserta; perusahaan inti tidak membeli seluruh hasil
kebun petani peserta sehingga merugikan mereka; dan perusahaan
inti adakalanya terlambat melakukan pembayaran penjualan hasil
kebun petani peserta.
Perjanjian berikutnya mengenai pengelolaan kebun dan kredit
petani peserta. Perjanjian ini sudah dibuat dalam bentuk perjanjian
standar oleh pemimpin proyek atau perusahaan inti dan isinya ada
yang belum sepenuhnya adil bagi petani peserta. Perjanjian hanya
memuat sanksi untuk petani peserta. Seharusnya juga memuat sanksi
bagi pemimpin proyek atau perusahaan inti yang tidak melaksanakan
kewajibannya, misalnya pemimpin proyek yang tidak melaksanakan
bimbingan teknis dan membantu petani peserta untuk mengelola
kebunnya serta mengembangkan tanaman pangannya.
Penulis di sini memberikan contoh yang terjadi di lokasi PIR
Perkebunan di Kabupaten Lebak, Banten, pelanggaran terhadap isi
perjanjian di antaranya petani peserta ada yang menerima tanah
untuk perkebunan di bawah luasan yang ditentukan, misalnya
hanya 0,75 hektar. Padahal berdasarkan ketentuan yang seharusnya
mendapatkan tanah untuk perkebunan seluas 1,5-3 hektar. Selain
itu, kelompok tani yang semula dibentuk dalam perjalanannya tidak
berfungsi.
Petani peserta di dua desa, Lebak dalam praktiknya banyak yang
melanggar isi perjanjian di antaranya tidak mengelola kebunnya
dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, tidak selalu menerima dan
melaksanakan petunjuk teknis pengelolaan kebun dari pemimpin
proyek atau perusahaan inti. Petani peserta juga mengalihkan tanah
perkebunannya kepada pihak lain meskipun kreditnya belum lunas.
20

Ermanto Fahamsyah, Hukum Perkebunan: Jenis dan Bentuk Perjanjian dalam Pola Perusahaan
Inti Rakyat Perkebunan Kelapa Sawit, (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2018), hlm. 117-230.
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Sementara pelanggaran yang dilakukan oleh pemimpin proyek atau
perusahaan inti di antaranya tidak melaksanakan bimbingan teknis
kepada petani peserta dan tidak membantu pengembangan tanah
tanaman pangan milik petani peserta.
Perjanjian kredit dibuat dalam bentuk standar. Namun,
dalam perjanjian kredit tersebut tidak ditemukan unsur-unsur
yang memberatkan petani. Dalam praktiknya di Lebak, petani
peserta tidak mengetahui besarnya angka kredit walaupun mereka
menandatangani perjanjian kredit. Banyak di antara petani peserta
yang tidak mampu membaca dan mengartikan isi perjanjian sehingga
mereka tidak bersungguh-sungguh dalam memikul tanggung jawab
pelunasan kreditnya. Yang sering melakukan pelanggaran terhadap
isi perjanjian kredit adalah petani peserta dalam bentuk tunggakan
kredit dan pembayaran angsuran serta pelunasan kredit yang tidak
tepat waktu sebagaimana yang diperjanjikan.
Perjanjian keempat dalam Pola PIR Perkebunan adalah perjanjian
produksi dan jual beli Tandan Buah Segar (TBS). Di Lebak, perjanjian
ini tidak selalu dibuat berdasarkan kesepakatan secara langsung
dengan petani peserta, tetapi dibuat oleh dinas perkebunan atau
perusahaan inti. Perjanjian ini semula dibuat untuk memberikan
keuntungan bagi kedua belah pihak yaitu petani peserta mendapatkan
jaminan kepastian pemasaran hasil kebunnya, pemotongan angsuran
kreditnya secara rutin sehingga ada jaminan pelunasan beban hutang
petani sesuai dengan waktu yang direncanakan, jaminan mengenai
harga tandan buah segar kelapa sawitnya. Sementara perusahaan
inti mendapatkan jaminan pasokan bahan baku produksi pabrik
kelapa sawitnya sesuai dengan kapasitas tergiling. Dengan demikian,
semula dimaksudkan isi perjanjian memuat kehendak para pihak
secara seimbang dan adil.
Namun, di Lebak, perjanjian ini dinilai belum sepenuhnya adil
bagi petani peserta di antaranya masih adanya ketentuan yang
hanya mewajibkan petani peserta untuk menjalankan peraturan
sementara tidak mewajibkan kepada perusahaan inti. Di samping
itu, perjanjian ini dinilai menempatkan petani peserta untuk selalu
tergantung kepada perusahaan inti dalam penjualan hasil kebunnya.
Adanya ketergantungan ini terkadang menyebabkan penentuan
harga jual buah kelapa sawit cenderung merugikan petani peserta
meskipun sebenarnya untuk menentukan harga buah kelapa
sawit sudah ditetapkan menurut rumus harga oleh Pemerintah.
Ketidakseimbangan posisi tawar antara perusahaan inti dan petani
peserta tentu menjadi faktor utama terciptanya kondisi tersebut.
Perusahaan inti dengan latar belakang yang lebih kuat, baik dari
modal, sumber daya manusia maupun manajemen mempunyai posisi
tawar yang lebih dominan dibandingkan petani peserta.
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Hasil penelitian juga menemukan, paling tidak di Lebak,
perusahaan inti terkadang melanggar isi perjanjian di antaranya
tidak membeli seluruh hasil kebun petani peserta karena alasan
keterbatasan kapasitas pabrik pengolahan. Selain itu, perusahaan inti
adakalanya melakukan pelanggaran terkait timbangan, sortasi dan
penentuan rendemen buah kelapa sawit petani peserta. Perusahaan
inti terkadang tidak melakukan pembayaran penjualan hasil kebun
petani peserta sesuai jadwal.
Pelanggaran terhadap isi perjanjian sebenarnya tidak hanya
dilakukan oleh perusahaan inti, tetapi juga oleh petani peserta di
antaranya tidak selalu melaksanakan petunjuk, bimbingan teknis
yang diberikan perusahaan inti atau dinas perkebunan setempat.
Selain itu, petani peserta tidak membentuk kelompok tani sehingga
pemeliharaan kebun dan panen tidak dilakukan secara berkelompok.
Terakhir petani peserta adakalanya menjual buah kelapa sawit hasil
kebunnya keluar perusahaan inti sehingga menimbulkan kerugian
bagi perusahaan inti karena tidak adanya kepastian pasokan bahan
baku.
Pada Revitalisasi Perkebunan, konsep idealnya pengalihan kebun
dari perusahaan inti kepada petani peserta hanya dilakukan secara
administratif, tetapi secara fisik kebun tetap dikelola oleh perusahaan
inti. Selanjutnya petani peserta diutamakan sebagai pekerja dan
terlibat langsung dalam pengawasan pengelolaan kebun. Dalam
pendekatan ini pengelolaan seluruh kebun baik milik perusahaan
inti maupun petani peserta dikerjakan oleh perusahaan inti mulai
dari persiapan, pengelolaan kebun, pengolahan, dan pemasaran atau
sebagian dari kegiatan tersebut yang disepakati oleh kedua belah
pihak. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan bahwa petani
peserta atau plasma tidak terlibat langsung dalam pengawasan
pengelolaan kebun sehingga hanya berkedudukan sebagai “petani
pasif”.
Pola FPKM dalam pelaksanaannya juga masih ditemukan
beberapa bentuk pelanggaran, antara lain, perusahaan perkebunan
tidak atau belum melaksanakan kewajibannya dalam memfasilitasi
pembangunan kebun dimaksud sesuai dengan batas waktu yang
telah ditentukan. Sebagaimana telah diatur dalam Permentan No.
98 Tahun 2013 bahwa perusahaan perkebunan harus memfasilitasi
pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan
kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan
paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun. Bentuk pelanggaran lainnya,
perusahaan perkebunan sudah menjalankan kewajiban FPKM, tetapi
belum memenuhi persentase minimal yang telah ditetapkan yaitu
minimal 20% dari luasan lahan yang ada dalam Izin Usaha Perkebunan.
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Pelanggaran-pelanggaran dalam kemitraan usaha pada
perkebunan kelapa sawit di atas terjadi dan/atau berpotensi terus
terjadi dikarenakan adanya bargaining position yang tidak seimbang
antara perusahaan perkebunan dengan petani/pekebun kelapa sawit
yang menjadi mitranya. Kemitraan usaha perkebunan, khususnya
dalam bentuk Pola PIR Perkebunan dan FPKM, dituangkan dalam
bentuk perjanjian tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku yang
disiapkan dan dibuat oleh perusahaan perkebunan. Hal ini juga
menimbulkan potensi dominasi oleh perusahaan perkebunan dalam
menentukan klausul-klausul perjanjiannya. Selanjutnya, keterbatasan
pengetahuan, kemampuan dan keterampilan petani/pekebun dalam
pengelolaan kebunnya dan pengadministrasian hasil kebun juga
berpotensi petani/pekebun sangat tergantung pada perusahaan inti
yang menjadi mitranya.
12. Upaya Mendorong Terwujudnya Kemitraan Usaha Sehat pada
Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia
a.

Peran Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
dalam Upaya Mendorong Terwujudnya Kemitraan Usaha Sehat
pada Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia

Hubungan kemitraan usaha pada perkebunan kelapa sawit
mempunyai konsep yang ideal yaitu hubungan kemitrasejajaran
yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan antara
perkebunan besar dengan perkebunan rakyat. Hubungan kemitraan
melalui Pola PIR mempunyai tema atau roh kemitraan yang merupakan
prakarsa pemerintah untuk menciptakan pola hubungan yang ideal.
Akan tetapi, hubungan tersebut tidak bersifat kekeluargaan melainkan
dilaksanakan secara lugas melalui mekanisme tertentu dengan
adanya syarat pola kemitraan, hak dan kewajiban dari perusahaan inti
dan bank dengan petani peserta serta diatur dalam perjanjian kerja
sama.
Sementara hubungan kemitraan melalui, mengandung suatu
ratio legis atau dasar pertimbangan bahwa luas areal yang dimiliki
oleh perusahaan perkebunan dalam bentuk Hak Guna Usaha dan
hasil dari usaha dari kegiatan perkebunan tidak hanya dikuasai
dan dinikmati sendiri oleh perusahaan perkebunan. Akan tetapi,
perusahaan perkebunan harus berbagi kepada masyarakat. Tujuan
memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas minimal
20% dari total lahan yang dimiliki perusahaan perkebunan tidak lain
agar pekebun dan/atau masyarakat di sekitar perkebunan juga turut
serta mendapatkan kemanfaatan dan menikmati kesejahteraan dari
adanya kegiatan usaha perkebunan. Dengan demikian dampak sosial
dari kesenjangan sosial ekonomi bisa dihindari.
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Untuk mendorong dan mewujudkan cita-cita dan tujuan yang
ideal dan mulia dari kemitraan usaha pada perkebunan kelapa di atas,
diperlukan keterlibatan, peran dan dukungan penuh dari kementerian/
lembaga pemerintah non-kementerian terkait dan pemerintah daerah
serta peran serta dari seluruh pemangku kepentingan, akademisi/
peneliti, serta pihak lain yang dipandang perlu. Melalui keterlibatan,
peran dan dukungan penuh dari pemerintah dan pihak terkait tersebut
diharapkan dapat mewujudkan kemitraan usaha yang sehat dan
harapannya tujuan yang ideal dan mulia dari kemitraan usaha dapat
lebih terwujud secara maksimal.
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang seharusnya berperan strategis dan penting dalam rangka mendorong
dan menciptakan pola kemitraan usaha yang sehat pada perkebunan kelapa sawit antara lain, Kementerian Koordinator Bidang
Perekononomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Dalam Negeri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koperasi dan UMKM,
dan KPPU.
b.

Peran KPPU sebagai Lembaga Pengawas Pelaksanaan Kemitraan
Usaha dalam Upaya Mendorong Kemitraan Usaha Sehat pada
Perkebunan Kelapa Sawit

KPPU mempunyai tugas dan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan usaha dalam upaya mendorong kemitraan yang sehat pada perkebunan kelapa sawit. Tugas
dan kewenangan tersebut sebagaimana diatur secara khusus, antara
lain, dalam UU No. 20 Tahun 2018, khususnya Pasal 35 Ayat (1) dan
ayat (2) serta Pasal 36 ayat (2); PP No. 17 Tahun 2013, khususnya
ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); dan UU No. 39 Tahun 2014, khususnya ketentuan Pasal 77.
Berdasarkan amanat dalam ketentuan-ketentuan tersebut, KPPU
mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam melakukan pengawasan, bahkan penindakan terhadap pelaksanaan kemitraan usaha dalam upaya mendorong kemitraan yang sehat pada
perkebunan kelapa sawit. Perkembangan terakhir, KPPU telah menjalankan peran tersebut dengan cukup aktif, responsif, dan progresif,
antara lain, dengan terus melakukan upaya pengawasan dan selanjutnya mungkin akan dilakukan penindakan terhadap pelaku usaha
yang telah terbukti secara hukum melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam pelaksanaan kemitraan usaha pada perkebunan kelapa sawit. Selain itu, KPPU telah berperan melalui kajian-kajian yang
selanjutnya hasil dari kajian tersebut dapat dipergunakan sebagai
rekomendasi teknis bagi pemerintah dalam rangka penyempurnaan
dan perbaikan terkait pengaturan dan pelaksanaan kemitraan usaha
pada perkebunan kelapa sawit.
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Dengan demikian, peran KPPU dalam upaya mendorong kemitraan usaha yang sehat pada perkebunan kelapa sawit di sini nampak
bukan hanya sebagai upaya represif saja, namun juga sebagai upaya
preventif.
13. Penutup
a.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Perkebunan kelapa sawit Indonesia mempunyai banyak potensi,
kelebihan, dan keunggulan sehingga mempunyai peran penting dan
memberikan sumbangsih bagi Indonesia sendiri maupun dunia, baik
dari aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Untuk terus
lebih memberikan dan meningkatkan peran penting dan sumbangsih
dimaksud, salah satu yang telah digagas, diatur dan dijalankan pada
perkebunan kelapa sawit adalah kemitraan usaha.
Kemitraan usaha pada perkebunan kelapa sawit dimulai
sejak Pemerintah mengembangkan Perkebunan Kelapa Sawit
Rakyat melalui Pola Inti Plasma yang dikenal dengan Pola Perusahaan
Inti Rakyat (Pola PIR) pada era tahun 80an, di mana yang bertindak
sebagau Inti yaitu Perkebunan Besar sedangkan Plasma adalah
Perkebunan Rakyat. Kemitraan dititikberatkan pada pembangunan
kebun dan penjaminan pembelian TBS serta penjaminan kredit.
Kemitraan ini diikat dalam suatu perjanjian antara Inti dan Plasma
serta Bank.
Pola PIR pada perkebunan kelapa sawit dalam perjalanannya
dilaksanakan dalam beberapa seri. Seri satu adalah Pola Perusahaan
Inti Rakyat Perkebunan, selanjutnya disingkat PIR-BUN, yang terdiri
dari PIR Berbantuan (PIR NES) dan PIR Swadana dalam bentuk
PIR Khusus dan PIR Lokal. Seri dua, Pola Perusahaan Inti Rakyat
Transmigrasi (PIR-Trans). Seri tiga, Pola Perusahaan Inti Rakyat
Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (PIR KKPA). Seri empat, Pola
Perusahaan Inti Rakyat Swadaya. Seri lima, Revitalisasi Perkebunan.
Pada seri Pola PIR Perkebunan dimulai dengan pendekatan proyek
yang serba Pemerintah, kemudian sejak Pola PIR Transmigrasi dan
seterusnya ditempuh pendekatan pelayanan kepada perusahaan inti.
Kemitraan usaha dalam perkebunan kelapa sawit mempunyai
konsep dan pengaturan yang sangat ideal, namun dalam
pelaksanaannya masih ditemui beberapa permasalahan, baik
dari sisi pengaturannya atau regulasinya, di mana masih terdapat
disharmoni dalam pengaturannya, misalnya pengaturan tentang
FPKM di mana antara peraturan yang satu dengan yang lain masih
berbeda sehingga menimbulkan permasalahan dalam penafsirannya
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dan berdampak pada implementasi di lapangan. Permasalahan
berikutnya, ditemukan beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan,
baik dalam Pola PIR Perkebunan maupun dalam Pola FPKM.
Pelanggaran tersebut masih terjadi dan/atau berpotensi terus
terjadi dikarenakan adanya bargaining position yang tidak seimbang
antara perusahaan perkebunan dengan petani/pekebun kelapa sawit
yang menjadi mitranya. Kemitraan usaha perkebunan, khususnya
dalam bentuk Pola PIR Perkebunan dan FPKM, dituangkan dalam
bentuk perjanjian tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku yang
disiapkan dan dibuat oleh perusahaan perkebunan. Hal ini juga
menimbulkan potensi dominasi oleh perusahaan perkebunan dalam
menentukan klausul-klausul perjanjiannya. Selanjutnya, keterbatasan
pengetahuan, kemampuan dan keterampilan petani/pekebun dalam
pengelolaan kebunnya dan pengadministrasian hasil kebun juga
berpotensi petani/pekebun sangat tergantung pada perusahaan inti
yang menjadi mitranya.
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, termasuk
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Pemerintah Daerah telah
diberikan amanat oleh beberapa peraturan perundang-undangan
untuk melakukan pengawasan dan mendorong terciptanya kemitraan
usaha yang sehat dalam perkebunan kelapa sawit. Komisi Pengawas
Persaingan Usaha juga telah diberi amanat secara khusus oleh
beberapa peraturan perundang-undangan untuk melakukan
pengawasan dalam upaya mendorong kemitraan usaha yang sehat
pada perkebunan kelapa sawit. Perkembangan terakhir, KPPU telah
menjalankan peran tersebut dengan cukup aktif, responsif, dan
progresif, antara lain, dengan terus melakukan upaya pengawasan
dan selanjutnya mungkin akan dilakukan penindakan terhadap pelaku
usaha.
b.

Rekomendasi

Dalam rangka terus mewujudkan kemitraan usaha yang sehat
pada perkebunan kelapa sawit sekiranya dapat disampaikan beberapa
rekomendasi sebagai berikut:
1. Para pemangku kepentingan perkebunan kelapa sawit nasional
memaknai bahwa pengaturan tentang kemitraan usaha dengan
Pola “Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM)”
sebagaimana diatur dalam Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
dan peraturan lainnya mempunyai ratio legis atau dasar
pertimbangan yang ideal dan baik. Untuk memberikan kepastian
hukum tentang FPKM, baik dalam pengaturannya maupun
implementasinya, Pemerintah perlu segera diterbitkan peraturan
pelaksanaan dari ketentuan Pasal Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal
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60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Materi muatan peraturan
pelaksanaan tentang FPKM yang akan diatur dalam Peraturan
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) harus
dapat memformulasikan rumusan yang jelas, tegas dan dapat
menyeleraskan dan/atau menyatukan beberapa pengaturan
yang telah ditentukan, antara lain dalam:
a. Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
b. Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pertanian Nomor
98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan
Usaha Perkebunan;
c. Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 64 Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata cara Penetapan
Hak Guna Usaha;
d. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/
KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan
Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
2. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan
Pemerintah Daerah, termasuk KPPU, harus terus melakukan
pengawasan secara berkala dan intensif terhadap pelaksanaan
kemitraan usaha pada perkebunan kelapa sawit dalam upaya
mendorong terwujudnya kemitraan usaha yang sehat.
3. Khusunya kepada KPPU seyogyanya terus meningkatkan
perannya dalam melakukan pengawasan, kajian, koordinasi, dan
memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi teknis kepada
Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya terhadap pelaksanaan
kemitraan usaha pada perkebunan kelapa sawit agar terwujud
kemitraan usaha yang sehat. Peran penting dan strategis dari
KPPU di sini dapat dimaknai dan diharapkan sebagai perwujudan
representasi campur tangan dari negara dalam menyeimbangkan
bargaining position para pihak yang terlibat dalam kemitraan
usaha pada perkebunan kelapa sawit yang tidak selalu seimbang.
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8.3
Kemitraan Usaha dalam
industri Konstruksi
Ir. Akhmad Suraji, M.T., Ph.D., I.P.M.1

1.

Pengantar

Industri konstruksi adalah sistem ekonomi produksi yang
menghasilkan bangunan baik gedung maupun infrastruktur (Suraji, 2012;
Soeparto, 2010). Industri ini memiliki budaya subleting atau subcontracting
juga kerjasama operasi dan patungan usaha. Usaha dalam industri
konstruksi (Gambar 1), selanjutnya disebut usaha konstruksi meliputi
rantai pasok konstruksi dengan kemitraan usaha yang panjang mulai dari
usaha konstruktor, perusahaan konstruksi, usaha jasa konsultan, usaha
subkonstraktor, usaha pemasok material dan/atau peralatan, usaha
pabrikator, usaha distributor bahkan penambangan pasir dan batuan.
Kemitraan usaha konstruksi di Indonesia masih mengalami banyak
persoalan dan tantangan. Persoalan dan tantangan tersebut mulai dari
kemitraan yang belum sepenuhnya sehat, pembentukan kemitraan yang
belum transparan dan akuntabel, perilaku kemitraan yang menyimpang,
implementasi kemitraan yang belum sinergis, belum adanya timbal balik
dan belum terjadi saling menguntungkan, pengaturan kebijakan kemitraan
yang belum terkoordinasi dan kelemahan pengawasan kemitraan oleh
lembaga-lembaga Pemerintah.

1

KK MKI Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Andalas
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Gambar 1 - Usaha Dalam Industri Konstruksi (Buku Konstruksi Indonesia, 2012)
Sumber. Akhmad Suraji (2020)

Tulisan ini membahas kondisi kemitraan usaha, permasalahan dalam
pelaksanaan kemitraan yang sudah terjadi selama ini dalam industri
konstruksi, termasuk baik dari sisi kebijakan maupun perilaku pelaku
usaha yang melanggar UU Nomor 20 Tahun 2008 (perilaku memiliki dan/
atau menguasai). Tulisan ini menjelaskan upaya yang dapat dilakukan
untuk mengurai permasalahan kemitraan dan langkah-langkah penting
mewujudkan kemitraan usaha yang sehat dalam industri konstruksi.
Penyusunan tulisan ini mendasarkan pada hasil seri diskusi pakar dan
praktisi yang diselenggarakan oleh KPPU (2020). Panel Pakar ini telah
membahas permasalahan kemitraan usaha konstruksi dan kasuskasus penyimpangan di lapangan. Tulisan ini mengadvokasi kebijakan
pengaturan kemitraan usaha yang sehat dan tersedianya sistem,
mekanisme dan prosedur pengawasan kemitraan usaha konstruksi yang
terkoordinasi dan terlembaga oleh Kementerian/ Lembaga/ Daerah/
Institusi negara sekaligus penegakan hukum yang berkeadilan untuk
melindungi kepentingan publik dan menjamin tumbuh kembang dan
keberlanjutan usaha konstruksi.
2.

Industri Konstruksi Indonesia

Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kontribusi industri
konstruksi terhadap PDB meningkat dari 3.9% di tahun 1973 menjadi di
atas 8% di tahun 1997. Pada tahun 1998 kontribusi industri konstruksi
nasional terhadap PDB mengalami penurunan dan berlanjut sampai tahun
2002 hingga menjadi sekitar 6%. Mulai tahun 2003, kontribusi industri
konstruksi terhadap PDB mulai menunjukkan kecendurungan yang
membaik. Data tahun 2005 menunjukkan industri konstruksi terhadap
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PDB meningkat kembali menjadi 6.35% dan pada 2010 – 2019 terus
meningkat hingga 10% – 12% seiring besarnya nilai investasi infrastruktur
oleh Pemerintah dan BUMN. Industri konstruksi berkontribusi 60% dari
pembentukan aset tetap. Industri ini menyerap sekitar 10% dari total
tenaga kerja nasional. Penyerapan tenaga kerja di industri konstruksi telah
menunjukkan terus meningkat hingga mencapai 10 - 12% (BPS, 2019).
Industri konstruksi di Indonesia melibatkan 182.800 perusahaan
Kontraktor dengan kualifikasi besar (1%), kualifikasi menengah (12%) dan
kualifikasi kecil (87%). Komposisi ini didominasi perusahaan Kontraktor
umum (95%) dan sedikit perusahaan Kontraktor khusus (5%). Secara
umum, 85% nilai pasar konstruksi dikuasai oleh non-kecil dengan jumlah
13% dari total 182.800 badan usaha, sedangkan 15% nilai pasar konstruksi
diperebutkan oleh Kontraktor kecil generalis dengan jumlah 87% dari total
182.800 badan usaha. Keadaan ini menyebabkan persaingan usaha di
pasar konstruksi skala kecil menjadi tidak sehat dan terdistorsi. Menurut
BPS (2006) hasil usaha konstruksi dapat mencakup berbagai macam
jenis bangunan, sebagai berikut:
1. Konstruksi gedung tempat tinggal meliputi rumah, apartemen,
kondominium dan sejenisnya;
2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal mencakup perkantoran,
kawasan industri/ pabrik, bengkel, pusat perbelanjaan, rumah sakit,
sekolah, hotel, bioskop, gelanggang olah raga, gedung kesenian/
hiburan, tempat ibadah dan sejenisnya;
3. Konstruksi bangunan sipil: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat
terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan,
waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul
pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan,
pelabuhan, bandar dan sejenisnya;
4. Konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga
listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi dan
sejenisnya;
5. Instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat
pendinginan dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih
dan air limbah serta saluran drainase dan sejenisnya;
6. Pengerukan: meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur
pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan,
sedang maupun berat,
7. Penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran
dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihan.
8. Penyelesaian konstruksi seperti pemasangan kaca dan aluminium;
pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung, pengecatan; pengerjaan
interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eskterior
dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya;
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9.

Penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek
lori, molen, buldoser, alat pencampur beton, mesin pancang dan
sejenisnya.

3.

Problem Kemitraan Usaha Konstruksi

Gambar 2 di bawah ini menunjukkan keterlibatan Kontraktor kecil dan
menengah dalam memasok material dan/atau peralatan serta subkontrak
pekerjaan spesialisasi. Pada umumnya, Kontraktor kecil menengah
memiliki keterbatasan kemampuan untuk membayar biaya umum
karyawan, membiayai peningkatan kompetensi karyawan, mengelola
pekerjaan konstruksi secara efisien dan efektif (Ismono, Saptodewo &
Soemardi, 2012). Permasalahan lainnya adalah dominasi Kontraktor
besar dan keterbatasan pangsa pasar bagi Kontraktor kecil menengah di
daerah (Abduh, 2012). Tender konstruksi belum memberi insentif untuk
terjadinya kerjasama yang berjangka panjang antara Kontraktor dengan
pemasok serta Sub-Kontraktornya.

Gambar 2 - Contoh Kemitraan Usaha Subkontrak
Sumber: Kiswodarmawan 2012

Kontraktor besar belum memiliki rantai pasok yang loyal dan stabil.
Pada saat proses tender belum secara eksplisit ada rantai pasok yang
mendukung proses penawaran. Pengaturan pengadaan pemerintah
membatasi pekerjaan yang dapat disubkontrakkan dengan nilai tertentu
dan tidak untuk pekerjaan utama. Pemilik proyek tidak mewajibkan
Kontraktor melakukan pengelolaan rantai pasok di proyek. Pemerintah
belum memberikan insentif untuk melakukan kemitraan usaha yang
berjangka panjang dalam rantai pasok. Hal ini karena sifat proyek
konstruksi yang temporer dan tidak berkelanjutan, terutama pada proyek
pemerintah yang melarang adanya permintaan berulang (repeat order).
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Suraji & Dirohanta (2012) menemukan bahwa keterlambatan
pembayaran dari Kontraktor utama kepada Sub-Kontraktor atau pemasok/
vendor merupakan permasalahan serius dalam subkontrak. Ghuzdewan
(2020) menjelaskan bahwa permasalahan kemitraan usaha konstruksi
mencakup Sub-Kontraktor dibayar terlambat atau bahkan tidak dibayar.
Pemilik proyek terlambat membayar Kontraktor sehingga Sub-Kontraktor
juga terlambat dibayar oleh Kontraktor utama. Selanjutnya, pemilik proyek
digugat oleh Sub-Kontraktor. Pekerjaan Sub-Kontraktor tidak memenuhi
syarat mutu dan pekerjaannya mengalami keterlambatan. Kontraktor
utama tidak membuat kontrak formal dengan Sub-Kontraktor. Kontraktor
utama digugat oleh Sub-Kontraktornya. Sub-Kontraktor tersebut tidak
ada dalam kontrak utama dan pergantian Sub-Kontraktor tanpa izin
pemilik proyek bahkan pemilik proyek tidak mengetahui dan adanya
Sub-Kontraktor fiktif. Gambar berikut ini menunjukkan variasi pekerjaan
subkontrak.

QUERY
KONTRAK SUPPLY

PEKERJAAN
TANAH

SUBKONTRAKTOR
ANGKUTAN

SUBKONTRAK
PEKERJAAN TANAH

SUBKONTRAKTOR
PEMADATAN
Kiswodarmawan (2012)

SUBKONTRAKTOR
ALAT
Gambar 3 - Pekerjaan Subkontrak
& Sub-Kontraktor
Sumber: Kiswodarmawan
(2012)
PENGEBORAN
PENGEBORAN

PEKERJAAN
BOREPILE
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4.

Kebijakan Kemitraan Usaha Konstruksi

Pasal 5 huruf (n) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi mengatur bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewenangan
mengembangkan sistem kemitraan antara usaha jasa konstruksi
nasional dan internasional. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
di daerah memiliki kewenangan memfasilitasi kemitraan antara badan
usaha jasa konstruksi di provinsi dengan badan usaha dari luar provinsi.
Pasal 53 dalam undang-undang ini mengatur bahwa Penyedia Jasa
dan Sub-Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus
sesuai dengan perjanjian dalam kontrak; memenuhi standar keamanan,
keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan; dan mengutamakan warga
negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi organisasi proyek.
Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, pekerjaan utama hanya
dapat diberikan kepada Sub-Penyedia Jasa yang bersifat spesialis yaitu
instalasi; konstruksi khusus; konstruksi prapabrikasi; penyelesaian
bangunan; dan penyewaan peralatan. Pemberian pekerjaan utama kepada
Sub-Penyedia Jasa yang bersifat spesialis harus mendapat persetujuan
Pengguna Jasa. Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, Penyedia Jasa
dengan kualifikasi menengah dan/atau besar mengutamakan untuk
memberikan pekerjaan penunjang kepada Sub-Penyedia Jasa dengan
kualifikasi kecil. Penyedia Jasa dan Sub-Penyedia Jasa wajib memenuhi
hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja
Konstruksi. Lingkup pekerjaan subkontrak mencakup pekerjaan utama
yang bersifat spesialis, pekerjaan penunjang, pemasok bahan, komponen
bangunan, dan/atau peralatan. Kontraktor utama dalam bermitra
usaha dengan Sub-Kontraktor wajib menggunakan standar subkontrak.
Kontraktor utama harus menyediakan jaminan pembayaran kepada SubKontraktor, berupa jaminan dari bank atau asuransi yang menjamin bahwa
Sub-Kontraktor akan mendapat pembayaran dari penjamin bila kontraktor
utama gagal membayar Sub-Kontraktor dalam batas waktu yang
diperjanjikan. Dokumen subkontrak standar untuk pekerjaan subkontrak
tersebut meliputi:
a. Proses subkontrak
b. Surat Perjanjian Kerja
c. Hak dan Kewajiban
d. Lingkup Pekerjaan
e. Persetujuan Pekerjaan
f. Kewajiban Keselamatan Konstruksi
g. Pajak dan Asuransi
h. Harga dan Cara Pembayaran
i. Jaminan Pembayaran
j. Pekerjaan Tambah
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k.
l.
m.
n.
0.

Waktu Pelaksanaan
Cidera Janji
Pemutusan Perjanjian
Perselisihan
Keadaan Kahar

Pemilik proyek dapat menciptakan kemitraan usaha konstruksi
dengan (a) anggota rantai pasok dinominasikan oleh pemilik kepada
Kontraktor (b) Anggota rantai pasok sudah ditetapkan sebagai rekanan
oleh pemilik pada kontrak terpisah dan diintegrasikan dengan rantai
pasok proyek milik Kontraktor dan (c) Anggota rantai pasok sudah menjadi
rekanan tetap pemiliki dan diintegrasikan dengan rantai pasok proyek
milik Kontraktor (Wirahadikusumah dan Abduh, 2010). Perkuatan rantai
pasok dapat dilakukan dengan penghilangan pembatasan pekerjaan
yang dapat disubkontrakkan (terkait dengan Perpres 54/2010 jo.
Perpres 70/2011 jo Perpres 16 Tahun 2020). Setiap bagian dari pekerjaan
konstruksi dapat disubkontrakan kepada perusahaan konstruksi spesialis.
Pekerjaan konstruksi yang disubkontrakan tidak dibatasi jenis dan nilai
subkontraknya. Tetap melarang mengalihkan/memindah-tangankan
seluruh pekerjaan kepada Kontraktor lain tanpa seijin pemilik proyek.
Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan
Rp10 M dapat dilakukan melalui joint operation atau konsorsium antara
perusahaan konstruksi skala kecil generalis dan skala mikro spesialis.
Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai lebih dari Rp25 M sampai
dengan Rp50 M dapat dilakukan melalui joint operation atau konsorsium
perusahaan kecil dan generalis dan spesialis. Pengadaan pekerjaan
konstruksi dengan nilai lebih dari Rp50 M sampai dengan Rp100 M
dapat dilakukan melalui kerjasama operasi atau konsorsium perusahaan
menengah generalis dan spesialis. Gambar 4 di bawah ini menjelaskan
bahwa dalam suatu pekerjaan dapat dikerjasamakan dengan Kontraktor
kecil dan menengah.
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ALAT
PENGEBORAN

PEKERJAAN
BOREPILE

SUBKONTRAKTOR
PENGEBORAN
KONTRAK SUPPLY
BESI BETON

PEMBESIAN
SUBKONTRAKTOR
PEMBESIAN

READYMIX

KONTRAK SUPPLY
READYMIX

Kiswodarmawan (2012)

Gambar 4 - Penguatan Sub-Kontraktor Spesialis
Sumber. Kiswodarmawan (2012)

Ghuzdewan (2020) menyarankan bahwa kemitraan subkontrak
dilakukan sejak tahap perencanaan, pada penentuan spesifikasi teknis dari
konsultan perencana, juga dalam dokumen tender. Ketentuan subkontrak
perlu didetailkan, bentuk subkontrak yang diperbolehkan dan ijin pemilik
proyek, ataupun tidak diperbolehkan, ketentuan sanksi pelanggaran
klausul subkontrak. Larangan Sub-Kontraktor mengalihkan atau
mensubkontrakkan kembali kepada Sub-Kontraktor lainnya. Ketentuan
subkontrak seharunya mengacu pada asas-asas berkontrak antara para
pihak harus memenuhi apa yang diperjanjikan. Jika ada laporan pekerjaan
subkontrak yang sebenarnya tidak boleh disubkonkontrakan, pemilik
proyek dapat menahan pembayaran sepanjang ada klausul dalam kontrak.
Sanksi pelanggaran klausul subkontrak diberlakukan, jika ada di dalam
kontrak. Permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada
Sub-Penyedia/ Sub-Kontraktor sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan
(Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
nomor 9 Tahun 2018).
5.

Pengawasan Kemitraan Usaha Konstruksi

Seri seminar (Gapensi, LPJKN dan BP Konstruksi, 2012; seri studi
konsturuksi nasional (LPJKN, 2013) dan seri diskusi KPPU (2020)
menunjukkan bahwa keterlambatan atau ketidak-tepatan pembayaran
kepada Sub-Kontraktor atau Vendor/Supplier atau pemasok oleh Kontraktor
utama masih menjadi permasalahan berulang dalam kemitraan usaha
berbasis subkontrak dalam industri konstruksi. Peraturan perundangan
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sebagaimana dituangkan dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM
dan undang-undang tentang jasa konstruksi dan khusus untuk proyek
Pemerintah, pengaturan pengadaan barang/ jasa dan pengaturan tender
serta standar kontrak dalam dokumen syarat-syarat umum kontrak sudah
mengatur adanya kepastian pembayaran subkontrak oleh Kontraktor
utama.
Sesungguhnya, Pemerintah memiliki kewenangan melakukan
pengawasan usaha konstruksi. Sejak Undang-Undang No. 18 Tahun
1999 dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2017
tentang jasa konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya memberikan
landasan hukum bagi Pemerintah untuk mengawasi ketertiban usaha
konstruksi, ketertiban penyelenggaraan konstruksi maupun ketertiban
pemanfaatan usaha jasa konstruksi. Undang-undang tersebut mengatur
bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewenangan mengembangkan
sistem pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi; menyelenggarakan
pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi asing dan Jasa Konstruksi
kualifikasi besar. Dalam undang-undang tersebut, Gubernur juga memiliki
kewenangan menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi
di provinsi; menyelenggarakan pengawasan sistem rantai pasok
konstruksi di provinsi dan sekaligus memfasilitasi kemitraan antara badan
usaha Jasa Konstruksi di provinsi dengan badan usaha dari luar provinsi.
Disamping itu, Gubernur juga memiliki kewenangan menyelenggarakan
pengawasan pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa
Konstruksi; menyelenggarakan pengawasan Kontrak Kerja Konstruksi;
dan menyelenggarakan pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib
pemanfaatan Jasa Konstruksi di provinsi. Disamping itu, Pemerintah
Daerah kabupaten/ kota juga diberi kewenangan pengawasan tertib
usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
Dalam hal tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, Peraturan
Pemerintah No. 22 Tahun 2020 mengatur bahwa dalam hal proyek
konstruksi dibiayai oleh anggaran negara, maka penilaiain kualifikasi dan
sistem evaluasi penawaran dalam tender mencakup adanya dukungan
Sub-Penyedia Jasa (Sub-Kontraktor) dan rantai pasok (Pemasok/ Vendor/
Suppliers). Disamping itu, peraturan pemerintah tersebut juga mengatur
bahwa Pengguna Jasa dalam menyusun dokumen pemilihan Penyedia
Jasa harus menguraikan daftar pekerjaan untuk klasifikasi spesialis dan
subklasifikasi spesialis. Penyedia Jasa yang tidak memiliki subklasifikasi
spesialis pada klasifikasi konstruksi khusus dan/atau konstruksi
prapabrikasi harus melakukan kerja sama operasi; dan klasifikasi selain
klasifikasi khusus dan/atau konstruksi prafabrikasi harus dikerjakan
oleh Sub-Penyedia Jasa yang dinominasikan pada proses pemilihan
Penyedia Jasa. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut juga memberi
kewenangan bahwa Gubernur dapat mengembangkan kebijakan khusus
meliputi kerjasama operasi dan/atau kemitraan badan usaha Jasa
Konstruksi luar daerah dengan badan usaha jasa konstruksi provinsi; dan/
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atau penggunaan Sub-Penyedia Jasa daerah. Artinya bahwa Gubernur
dapat mengeluarkan kebijakan kemitraan usaha antara badan usaha
besar dari luar daerah dengan badan usaha kecil dan menengah di
provinsi dimaksud melalui skema subkontrak.
Pemerintah memberi insentif dan disinsentif untuk mendukung
pengelolaan rantai pasok oleh kontraktor besar dan menengah serta
melarang vertikal dan horizontal integration oleh Kontraktor besar
khususnya dimulai dari Kontraktor BUMN (Gapensi, LPJKN, BP
Konstruksi, 2012). Dalam hal ini, para Kontraktor besar termasuk BUMN
dilarang memberikan subkontrak kepada anak dan cucu perusahaan
sendiri. Pemerintah dapat mengharuskan Kontraktor besar nasional
termasuk BUMN dan asing melakukan pemberdayaan kepada Kontraktor
daerah, baik melalui pun subkontrak atau dengan mengintegrasikan
mereka dalam rantai pasok. Keterlibatan Kontraktor kualifiaksi kecil dan
menengah di daerah sebagai Sub-Kontraktor akan memperkuat kemitraan
usaha konstruksi.
Dalam rangka melembagakan kemitraan usaha dalam industri
konstruksi, Pemerintah perlu menerbitkan peraturan tentang pengadaan
berbasis rantai pasok. Peraturan ini menterjemahkan implementasi
peraturan perundangan tentang penggunaan Sub-Penyedia jasa (SubKontraktor dan pemasok) dalam tender proyek konstruksi. Disamping
itu, sebagai Pembina Konstruksi, Kementerian PUPR perlu menerbitkan
Peraturan Menteri tentang wajib registrasi proyek secara digital (project
registered) kepada pemilik proyek. Registrasi proyek ini berisi laporan secara
lengkap pengadministrasian proyek mulai dari kategori proyek, lingkup
pekerjaan proyek, nilai kontrak, nama-nama dari pemilik proyek, konsultan
proyek baik perancang, konsultan MK maupun konsultan pengawas, juga
Kontraktor utama, Sub-Kontraktor, Vendor/Supplier/ Pabrikator, jangka
waktu kontrak dan dokumen-dokumen kontrak dan subkontrak. Kebijakan
ini akan memudahkan memantau dan mengevaluasi kemitraan usaha
konstruksi berbasis proyek.
Peraturan perundangan telah mengatur prinsip dan praktik kemitraan
usaha dalam industri konstruksi. Penegasan atas operasionalisasi
pengaturan tersebut diperlukan agar pelaksanaannya lebih mudah. Oleh
karena itu, Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR perlu menerbitkan
peraturan menteri tentang standar form of subcontract, peraturan menteri
tentang jaminan pembayaran (payment security acts) dari Kontraktor utama
kepada Sub-Kontraktor, peraturan menteri tentang larangan Kontraktor
utama melakukan integrasi vertikal dan horizontal dan mewajibkan
Kontraktor utama membuka tender subkontrak secara terbuka dan tidak
boleh memberikan pekerjaan subkontrak secara langsung kepada anak
dan cucu perusahaan.
Selanjutnya, institusionalisasi atau pelembagaan pengawasaan atas
implementasi pengaturan tersebut sangat diperlukan. Kemitraan usaha
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sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 dan UU 2 Tahun 2017
yang relevan dengan industri konstruksi adalah subkontrak, kerjasama
operasi, dan kerjasama patungan. Undang-undang ini melarang usaha
besar memiliki dan/atau menguasi usaha mikro, kecil dan menengah dan
usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan
kecil. Dalam undang-undang tersebut, kata memiliki diartinya kepemilikan
sebagian besar atau lebih dari saham, modal atau aset dan kepemilikan
seluruh saham, modal atau aset. Sedangkan menguasai artinya bentuk
pengendalian yang dapat dilakukan baik langsung maupun tidak langsung,
yaitu antara lain namun tidak terbatas pada hak suara, perjanjian, syaratsyarat perdagangan/kontrak. Bentuk perilaku menguasai meliputi
penundaan waktu atau transaksi pembelian atau penjualan barang dan/
atau jasa secara sepihak; penolakan dan/atau pengembalian barang dan/
atau jasa yang sudah sesuai dengan perjanjian yang dilakukan secara
sepihak; penetapan harga barang dan/atau jasa yang dilakukan secara
sepihak; tidak terpenuhinya ketentuan kualitas barang dan/atau jasa
yang sudah diperjanjikan; tidak terpenuhinya ketentuan kuantitas barang
dan/atau jasa yang sudah diperjanjikan; tidak terpenuhinya ketentuan
periode kerjasama kemitraan yang sudah diperjanjikan; atau intervensi
terhadap pengelolaan manajemen kepada salah satu pihak, diantaranya
dan tidak terbatas pada penentuan volume pembelian, strategi bisnis,
dan operasional perusahaan. Sanksi atas pelanggaran hal-hal tersebut
adalah bahwa Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1)
dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau
denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) oleh
instansi yang berwenang. Usaha Menengah yang melanggar ketentuan
Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin
usaha dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) oleh instansi yang berwenang. Pencabutan Izin Usaha, Pejabat
Pemberi Izin wajib mencabut Izin Usaha pelaku usaha yang bersangkutan
dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah putusan
memperoleh kekuatan hukum tetap.
6.

Kesimpulan dan Saran

Secara khusus KPPU sebagai lembaga semi pemerintah memiliki
kewenangan melaksanakan pengawasan kemitraan usaha dalam industri
konstruksi. Melalui UU No. 20/2008 jo PP No. 17/2013, KPPU memiliki
kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan
kemitraan antara pelaku besar dengan UMKM. Dalam hal kemitraan
usaha dalam industri konstruksi sebagaimana UU No. 2 Tahun 2017 jo PP
22 Tahun 2020, Kementerian PUPR secara defacto sebagai kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi,
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan pengawasan tertib usaha,
tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan usaha jasa konstruksi.
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Berkaitan dengan interelasi kewenangan sebagaimana peraturan
perundangan yang berlaku, maka disarankan KPPU perlu berkoordinasi
dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR untuk
merancang dan melaksanakan sistem pengawasan kemitraan usaha dalam
industri konstruksi. Tata cara pengawasan kemitraan usaha yang telah
ditetapkan oleh KPPU perlu diintegrasikan dengan mekanisme, prosedur
dan tata cara pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi, Kementerian PUPR. Kedua lembaga ini disarankan membuat
nota kesepahaman (MoU) dan/atau nota perjanjian kerjasama (MoA) dan
membentuk suatu Satuan Tugas Gabungan (Joint Taskforce) Pengawasan
Kemitraan Usaha Konstruksi.
Satuan tugas gabungan ini dapat memulai kegiatan pengawasan
kemitraan usaha dengan inspeksi langsung (direct inspection) ke
lapangan untuk proyek-proyek strategis nasional dengan melakukan audit
administrasi proyek untuk menemukan bentuk-bentuk kemitraan yang
dijalankan antara Kontraktor utama, Sub-Kontraktor, Vendor/Suppliers Dan
Pabrikator. Selanjutnya, jika inspeksi langsung di lapangan menemukan
pelanggaran atas regulasi kemitraan usaha sebagaimana diatur dalam UU
No. 20 Tahun 2008 dan UU No. 2 Tahun 2017, maka Satuan Tugas Gabungan
tersebut dapat mengajukan persidangan pelanggaran kemitraan usaha
kepada Komisioner KPPU atas dugaan pelanggaran untuk mendapatkan
ketetapan sanksi. Disamping inspeksi langsung tersebut, satuan tugas
gabungan juga membuka saluran langsung (hotline) baik melalui telephone
maupun daring bagi para Sub-Kontraktor/Vendor/Suppliers/Pabrikator
yang bermaksud mengadukan adanya permasalahan kemitraan usaha,
dugaan penyimpangan-penyimpangan atas azas berkontrak dan potensi
pelanggaraan kemitraan usaha.
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9.1
Redifinisi Kelembagaan
KPPU
Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.1

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Selanjutnya disebut
UU No. 5 Tahun 1999) lahir pada awal reformasi sebagai respon atas
pemerintahan Orde Baru yang pada saat itu pertumbuhan ekonomi
terlihat tinggi namun peluang usaha yang tercipta di Indonesia pada
nyatanya belum menyentuh masyarakat luas. Distorsi dan persaingan
usaha tidak sehat timbul sebagai akibat adanya hubungan yang terkait
antara pengambil kebijakan dan pelaku usaha. Adanya kebijakankebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu akibat kedekatan
dengan pengambil kebijakan sehingga kegiatan usaha tidak merata
bagi seluruh lapisan masyarakat serta tidak sesuai dengan amanat
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD 1945). Menjawab persoalan tersebut, dibentuk
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui UU No. 5 Tahun 1999
yang dimaksudkan untuk mengawal pelaksanaan norma-norma dalam
undang-undang tersebut sekaligus sebagai perangkat negara untuk
menjamin penyelenggaraan ekonomi berdasarkan konstitusi.
Ekonomi yang berdasarkan konstitusi dimaksud adalah ekonomi
berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 di mana kewenangan penyelenggaraan
ekonomi untuk mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah
memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan
ekonomi menurut Pasal 33 UUD 1945 termasuk melakukan pengawasan
dan kontrol dalam praktik bisnis sehingga melahirkan praktik bisnis
yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengalaman
pada masa Orde Baru, pemerintah lalai melaksanakan fungsinya untuk
mendistribusikan kegiatan usaha bagi seluruh rakyat Indonesia dan hanya
mendorong dan memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok usaha
tertentu sehingga melahirkan adanya UU No. 5 Tahun 1999 dan KPPU.

1

Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia yang keempat periode 2013-2015.
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Kewenangan, fungsi dan tugas KPPU adalah merupakan pembagian
fungsi pemerintahan untuk melaksanakan pengawasan terhadap
penyelenggaraan usaha berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi. KPPU
melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan bisnis dan
kegiatan usaha agar tetap sesuai dengan konstitusi. Dalam perspektif
konstitusi kelembagaan KPPU merupakan organ konstitusional yang
sangat penting dalam negara Indonesia. Tugas yang diemban oleh KPPU
dalam sistem pemerintahan seharusnya dijalankan oleh pemerintah
dalam rangka mengurus negara. Indonesia merupakan negara yang tidak
membiarkan adanya ekonomi pasar sehingga negara memiliki tugas untuk
mengatur dan mendistribusikan kegiatan usaha agar tidak terjadi ekonomi
pasar atau pasar bebas yang dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan
dalam penguasaan pasar. KPPU adalah alat untuk mengawasi persaingan
usaha tidak sehat dalam peekonomian masyarakat yang cenderung
menganut pasar bebas.
Perekonomian Indonesia adalah eknomi yang diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip prinsip kebersamaan,
efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,
sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar ekonomi yang tercermin dalam
demokrasi eknomi tersebut berdasarkan pandangan dari Hatta yang
bersumber dari budaya dan adat bangsa Indonesia yang saling tolong
menolong, gotong royong dan berlandaskan pada kolektivisme. Adapun
tugas negara dalam hal ini adalah menjamin terselenggaraannya ekonomi
yang berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dalam rangka mencapai
kesejahteraan bersama dan keadilan sosial.
Perbedaan UU No 5 Tahun 1999 dengan US Antitrust Law di Amerika
Serikat adalah Antitrust Law disusun lebih untuk melindungi konsumen
dari praktik bisnis yang merugikan, dan menjamin persaingan usaha yang
sehat dalam pasar ekonomi yang bebas sehingga lahirlah Federal Trade
Commission act, Clayton Antitrust Act dan Sherman Act.
Perbandingan fungsi KPPU dan US FTC secara filosofis adalah
sebagai berikut:
1. KPPU adalah alat untuk menegakkan ekonomi berdasarkan konstitusi
(ekonomi Pancasila) sementara US FTC adalah alat untuk mengontrol
pasar bebas yang curang yang merugikan konsumen.
2. KPPU melaksanakan fungsi pembagian kekuasaan pemerintahan
yaitu menjalankan fungsi negara sebagai pengurus untuk mencapai
kesejahteraan umum dan keadilan sosial sedangkan USFTC lahir
karena adanya pemisahan fungsi pemerintah yang tidak boleh
mencampuri pasar sehingga dibuat badan terpisah yaitu US FTC
yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan negara dalam rangka
mencegah praktik bisnis yang curang yang merugikan konsumen .
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3.

KPPU adalah The Guardian of the practice of the economic constitution
(ekonomi Pancasila) sebagai penegak hukum yang mengawasi praktik
atau penyelenggaraan ekonomi berdasarkan konstitusi sedangkan
USFTC adalah guardian of individual rights and market economy yang
melindungi hak-hak perseorangan dan ekonomi pasar.

Berangkat dari dasar filosofi yang berbeda antara fungsi KPPU dan
US FTC maka seharusnya fungsi KPPU jauh lebih kuat dan besar daripada
fungsi USFTC, karena KPPU adalah organ konstitusional atau lembaga
negara yang diberikan atribusi kewenangan oleh Undang-Undang untuk
mengawasi pelaksanaan bisnis agar sejalan dengan prinsip-prinsip
konstitusi yaitu ekonomi Pancasila.
Posisi KPPU sangat strategis karena menjalankan amanat konstitusi
yang seharusnya merupakan fungsi pemerintah untuk menjamin
kesejahteraan dan keadilan sosial. Dari perspektif ekonomi konstitusi.
Berdasarkan UUD 1945 sebenarnya keberadaan KPPU merupakan deviasi
dari ekonomi konstitusi karena desain model kelembagaan KPPU yang
ada sekarang adalah merupakan alat ekonomi pasar. Namun harus
dikatakan bahwa deviasi ini lahir karena kebutuhan dalam perkembangan
pelaksanaan ekonomi Indonesia yang menyimpang dari ekoonomi
konstitusi.
Keberadaan KPPU selama 20 tahun telah menjawab tantangan untuk
mengawal penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan
mencegah adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di
berbagai sektor perekonomian Indonesia. Namun, kedudukan dan status
kelembagaan KPPU masih diperdebatkan. Hal ini tentu dapat menghalangi
KPPU untuk berkembang menjadi lembaga yang independen seutuhnya
dalam upaya penanganan dan penyelesaian perkara terkait praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Berdasarkan
kenyataan tersebut maka perlu redefinisi kelembagaan KPPU dalam
struktur ketatanegaran agar lembaga ini benar-benar menjadi organ
konstitusi yang menjalankan fungsi pemerintahan untuk menegakkan
amanat konstitusi.
Struktur ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur Lembaga-lembaga negara
utama (primary constitusional organ) dan lembaga negara penunjang
(state auxiliary organ). Secara struktur ketatanegaraan, KPPU termasuk
ke dalam organ konstitusional sebagai lembaga negara penunjang. KPPU
merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat dinyatakan sebagai lembaga independen yang terlepas dari
pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Sebagai lembaga
negara penunjang yang independen dalam Undang-Undang Nomor
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5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat diatur mengenai independensi KPPU yang meliputi
kelembagaannya, anggaran, dan sekretariat.
Untuk menjamin pelaksanaan fungsinya secara efektif, independensi
KPPU perlu diatur secara tegas dalam undang-undang. Pembentukan
KPPU melalui UU No. 5 tahun 1999 pada era reformasi dapat dikatakan
sebagai model state auxiliary organ yang pertama lahir, sehingga dalam
pengaturannya terdapat banyak kekurangan dibandingkan dengan
state auxiliary organ yang lahir setelah tahun 2000an. Independensi
mengandung dua sisi yang harus diperhatikan yaitu independensi person
dan independensi kelembangaan. Independensi person dapat dilihat dari
posisi keanggotaan Komisioner KPPU dan proses rekrutmen calon Anggota
KPPU. Posisi keanggotaan KPU harus diberikan jaminan agar dapat bekerja
secara independen. Salah satunya adalah melalui proses rekrutmen yang
dilakukan secara berjenjang berdasarkan usulan pemerintah, kemudian
diseleksi melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), selanjutnya diangkat
atau disahkan oleh pemerintah. Pada sisi kelembagaan, salah satu aspek
yang perlu diperhatikan terkait independensi KPPU adalah kepegawaian
KPPU. Komisioner yang independen perlu didukung oleh pegawai yang
dapat bekerja secara independen. Salah satu permasalahan dalam UU No.
5 tahun 1999 dan lembaga KPPU adalah dalam aspek kepegawaian ini.
Oleh karena itu perlu ada penguatan terhadap administrasi kepegawaian
KPPU.
Pengertian independen adalah kebebasan, kemerdekaan, kemandirian,
Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa
KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan
kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Makna independen dalam hal ini
dapat dilihat dari perspektif istilah dan filosofis. Secara istilah makna
independen adalah adanya kebebasan, kemerdekaan, kemandirian,
otonom (otonomi), tidak dalam dominasi personal maupun institusional,
sehingga ada pelaksanaan kehendak bebas (free will) yang dapat terwujud
tanpa ada pengaruh yang secara signifikan merubah pendiriannya untuk
membuat keputusan atau kebijakan. Sedangkan secara filosofis, institusi
yang independen (otonom) hanya dibatasi oleh tujuan-tujuan mulia yang
ditetapkan oleh undang-undang atau ditetapkan oleh otoritas yang lebih
tinggi yang dalam operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak lagi
dapat dicampuri lagi.
Selain penguatan pada aspek kepegawaian dan administrasi
kepegawaian KPPU, hal yang sangat penting adalah perlu adanya
penguatan terkait kewenangan KPPU. Independensi KPPU dalam tugas
dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
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Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tugas
KPPU meliputi sebagai berikut:
a.

b.

c.

d.
e.

f.
g.

Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan
pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam
Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat;
Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan
posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur
dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat;
Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana
diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah
yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun wewenang KPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat meliputi:
a.
b.
c.
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Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha
tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat;
Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan
atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus
dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang
ditemukan oleh KPPU sebagai hasil penelitiannya;
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d.
e.
f.

g.
h.

i.
j.
k.
l.

Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada
atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat;
Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan undang-undang ini;
Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang
yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi,
saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan
huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU;
meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya
dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha
yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat;
Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat
bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di
pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
Memberitahukan putusan KPPU kepada pelaku usaha yang diduga
melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
dan
Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku
usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat.

Terkait dengan kewenagan dan tugas KPPU dalam penyelidikan
sebagaimana dimuat dalam UU No. 5 Tahun 1999, diperlukan adanya
tambahan kewenangan terkait dengan penyelidikan agar KPPU dapat
menjalankan tugas dengan baik. KPPU harus diberikan tambahan
kewenangan sebagai bentuk penguatan KPPU yang dibuat dalam sebuah
peraturan perundang-undangan agar dapat menjalankan kewenangannya
secara efektif. Tanpa hal tersebut maka tidak akan menemukan lembaga
KPPU yang kuat.
Terkait dengan independensi sebagai lembaga negara, dapat
dilakukan perbandingan KPPU dengan lembaga lainnya yang memiliki
sifat dan karakteristik yang serupa. Dalam hal ini, terdapat banyak
institusi atau organ baik sebelum atau setelah perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjalankan fungsi
negara, tetapi tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 baik secara ekspresif verbis maupun
tidak. Lembaga yang dasar pembentukannya sama dengan KPPU yakni
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bersumber dari undang-undang antara lain, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Ombudsman, Komisi Informasi, dan Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban. Meskipun, struktur kesekretariatan lembaga-lembaga
tersebut berbeda pola tata kerja dan pertanggungjawabannya. Dalam
melaksanakan tugas dan wewenannya bersifat independen dan bebas
dari pengaruh kekuasaan manapun seperti Komisi Pemberantasan
Korupsi (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi);
ataupun seperti Ombusdman seperti (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2008 tentang Ombusman Republik Indonesia).
Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan
bahwa kedudukan KPPU pada hakikatnya adalah sebagai lembaga negara,
dalam hal ini lembaga negara penunjang, yang dasar pembentukan
bersumber kepada undang-undang sebagai penjabaran lebih lanjut dari
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karenanya
merupakan dasar hukum yang kokoh. Independensi KPPU merupakan
sifat yang harus ada dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangannya
yang tidak dapat dicampuri oleh lembaga atau pihak manapun guna
menjamin obyektifitas pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut. Hal
yang juga perlu perhatian khusus dalam independensi KPPU adalah soal
pola rekrutmen yang akuntabel dan objektif, dalam arti, lepas dari tekanan
politik dan pengaruh kepentingan politik manapun; dan bebas dari tugastugas fungsi titipan lembaga manapun yang merancukan peran utamanya
atau tujuan yang diembannya sebagai lembaga negara penunjang. KPPU
sebagai sebuah lembaga negara yang independen memiliki fungsi sangat
strategis sebagai pengawal praktik bisnis berdasarkan konstitusi (The
Guardian of business practices under the Constitution).
KPPU memiliki urgensi kelembagaan yang penting dibidang ekonomi
sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Namun, secara kelembagaan
pada saat ini, KPPU belum memiliki struktur yang baik. Langkah yang
dapat dilakukan untuk menguatkan urgensi kelembagaan dalam bidang
ekonomi tersebut adalah dengan melakukan peninjauan terhadap
kelembagaan KPPU. Adapun peninjauan tersebut dapat dilakukan melalui
perbaikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang di dalamnya mengatur
kelembagaan KPPU melalui 2 (dua) hal yaitu penguatan kepegawaian
dan penguatan melalui tambahan kewenangan KPPU dalam penegakan
hukum.
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9.2
Transformasi Sekretariat
dan Pegawai Komisi
Pengawas Persaingan
Usaha
Ir. Barid Effendi1

A.

Pendahuluan

Hari Senin tanggal 26 Oktober Tahun 2020, merupakan hari bersejarah
dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVIII/2020
(Putusan MK) atas perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Permohonan ini diajukan
oleh para pemohon yang berstatus sebagai pegawai tetap pada Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kehadiran Putusan MK ini,
sekalipun amar putusannya tidak seperti yang diharapkan oleh para
pemohon dan seluruh jajaran sekretariat serta para Komisioner KPPU,
dimana MK menolak seluruh seluruh permohonan yang diajukan karena
dianggap bukan ranah kewenangan MK.Namun putusan ini telah menjadi
tonggak sejarah baru bagi perjalanan perjuangan penyelesaian masalah
kesekretariatan KPPU. Hal ini mengingatlatar belakang munculnya
pengajuan permohonan pengujian ini diawali oleh
permasalahan
legalitas kesekretariatan dan kepegawaian KPPU yang bersumber dari
perdebatan penafsiran konstruksi dan rumusan ayat dalam Pasal 34 UU
No. 5 Tahun 1999. Perdebatan mengenai legalitas kesekretariatan dan
kepegawaian KPPU ini sangat panjang dan pelik, karenanya cukup wajar
bila putusan MK ini dianggap sebagai momen yang bersejarah (baca
juga: “Sekretariat dan Status Pegawai KPPU, Pandangan Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi, oleh Barid Effendi).

1

Barid Efendi merupakan Staf Ahli KPPU Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama
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Dibalik keluarnya Putusan MK ini, selain menambah catatan sejarah
baru bagi KPPU dalam memperjuangkan legalitas sekretariat dan status
pegawai KPPU, terkandung hikmah dan pelajaran berharga yang harus
dipahami bersama. Pertama bahwa, transformasi sekretariat dan status
pegawai KPPU bukan masalah sederhana karena jelas akan menimbulkan
implikasi dan konsekuensi yang cukup kompleks. Dikatakan bukan
masalah sederhana, karena permasalahannya bukan sekedar merumuskan
perangkat peraturan yang dibutuhkan, akan tetapi diperlukan konsep yang
menyeluruh meliputi format sekretariat, proses transformasi kelembagaan,
transformasi pegawai serta konsekuensi penganggaran dan mitigasinya.
Konsep tersebut sangat penting bagi pemerintah sebagai pihak eksekutif
untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar dapat
dilaksanakan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan permasalahan
baru dikemudian hari. Bahkan konsep tersebut, diyakini lebih penting dari
perdebatan pokok persoalan itu sendiri.
Kedua bahwa,
impian dan cita-cita mewujudkan legalitas
sekretariat dan status pegawai KPPU tidak semudah membalik tangan.
Butuh perjuangan dan pengorbanan yang tidak ringan bagi KPPU,
yakni perjuangan untuk meyakinkan pemerintah dengan konsep yang
komprehensif dan akomodatif, seirama dengan kebijakan pemerintah yang
sedang berupaya merampingkan organisasi pemerintah dan lembagalembaga negara yang didanai APBN, serta dibutuhkan pengorbanan bagi
pegawai KPPU untuk membangun komitmen dan soliditas serta kesiapan
dan kesediaan/kerelaan menerima segala konsekuensi dari program
transformasi ini, demi kepentingan yang lebih mendasar dan mulia yakni
meletakkan pondasi yang kuat bagi sekretariat KPPU.
Sekiranya perdebatan sekretariat dan status pegawai KPPU itupun
berhasil diselesaikan melalui revisi UU No. 5 Tahun 1999, proses tindak
lanjut dan eksekusinya juga tidak sederhana karena harus didukung
dengan konsep yang matang dan komprehensif. Hal ini sejalan dengan
pertimbangan hukum dalam Putusan MK tersebut yang mengatakan
bahwa“Oleh karena itu, adanya keinginan para pemohon yang meminta agar
sekretariat KPPU dimaksud ditafsirkan sebagai sekretariat jenderal, menurut
Mahkamah, dalam menentukan unit organisasi sekretariat jenderal, diperlukan
kajian yang mendalam dari segala sisi yang dikaitkan dengan fungsi, tugas,
dan wewenang KPPU, karena pada dasarnya pembentukan sekretariat jenderal
memiliki konsekuensi yang luas, bukan hanya terkait dengan anggaran, yang
dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi juga
mengakibatkan ruang lingkup kewenangan organisasi menjadi lebih besar.
”Oleh karena itu Putusan MK ini, seyogianya dimanfaatkan secara bijak
dan dijadikan sebagai solusi terbaik bagi pihak yang tetap bersikeras
dalam menyelesaikan permasalahan kesekretariatan KPPU ini melalui
opsi revisi UU No. 5 Tahun 1999.
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Dari uraian tersebut, tulisan ini mencoba memaparkan perjalanan
perjuangan penguatan sekretariat dan status pegawai KPPU sampai
dengan keluarnya Putusan MK. Tulisan ini juga memaparkan pandangan
dan ulasan pentingnya KPPU untuk melakukan transformasi sekretariat dan
status pegawai KPPU dan mendorong pemerintah segera menindaklanjuti
dari Putusan MK ini. Dalam tulisan ini juga sedikit menyinggung peran
dan tanggung jawab berbagai pihak terutama pemerintah untuk bersamasama sesegera mungkin menyelesaikan masalah kesekretariatan KPPU,
karena dukungan dan kerjasama semua pemangku kepentingan sangat
dibutuhkan. Putusan MK ini harus diyakini dan dimanfaatkan sebagai
produk hukum yang sah dan berkekuatan hukum untuk dijadikan landasan
dalam menyelesaikan permasalahan kesekretariatan KPPU. Terlebih bagi
KPPU sendiri untuk tetap harus yakin dan berjuang meyakinkan kepada
pemerintah dengan Putusan MK ini tanpa harus menunggu terealisasinya
revisi UU No. 5 Tahun 1999.
B.

Selayang Pandang Perjalanan Perjuangan Legalitas Kesekretariatan
KPPU

Mengawali uraian perjalanan perjuangan legalitas kesekretariatan
KPPU, perlu rasanya mengutip pandangan pemerintah pada saat
pembahasan UU No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan risalah pembahasan
penyusunan (Memorie van Toelichting) UU No. 5 Tahun 1999, diperlihatkan
bahwa pembahasan masalah sekretariat KPPU belum tuntas, begitu
juga dengan status pegawainya. Terkait sekretariat KPPU ini, pemerintah
memberikan tanggapan bahwa sekretariat itu sebetulnya bukan staf
administrasi sederhana, tetapi sudah bisa meliputi bidang-bidang
tertentu yang akan membawahi mengenai masalah substansi, walaupun
sifatnya supporting terhadap tugas-tugas komisi. Sedangkan Mahkamah
Konstitusi memberikan pernyataan bahwa sekretariat itu sebagai berikut:
“Kesekretariatan suatu lembaga atau institusi Negara dalam cabang
kekuasaan negara manapun (legislatif, eksekutif, yudikatif) perannya
adalah sebagai birokrasi pendukung bagi lembaga atau institusi
yang bersangkutan. Keberadaannya merupakan keniscayaan karena
kesekretariatan adalah ibarat mesin yang akan menggerakkan lembaga
atau institusi itu dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya
namun ia bukanlah pihak yang akan melaksanakan fungsi, tugas, dan
wewenangnya lembaga atau institusi yang bersangkutan..”
Bermula dari pembahasan yang belum tuntas tentang masalah
sekretariat KPPU dan status pegawainya, perdebatan mengenai dua hal
ini telah terjadi sejak awal beroperasinya KPPU. Dengan berdalih sebagai
lembaga independen, ditambah lagi dengan tidak adanya rumusan yang
detil dan tegas tentang sekretariat KPPU dalam Pasal 34 UU No. 5 Tahun
1999, maka para perintis awal beroperasinya KPPU yaitu Anggota KPPU
periode I (2000-2005) yang didominasi oleh orang-orang independen
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(akademisi, politisi dan pelaku usaha) bersikukuh memaknai bahwa
independensi lembaga itu tidak di bawah pemerintahan (saat itu pemerintah
dianggap tidak reformis). Hal ini juga mengkomparasikan dengan negaranegara lain yang menempatkan lembaga persaingan sebagai lembaga
independen. Perbedaan pendapat antara Komisi periode I dengan pihak
pemerintah (Kementerian PAN dan RB) inilah yang menimbulkan konflik
komunikasi yang serius sehingga memicu perdebatan status sekretariat
dan status pegawai KPPU yang berkepanjangan hingga saat ini. Padahal
dari hasil telisik para pelaku sejarah beroperasinya KPPU, sebenarnya
sejak tahun 2004 sudah ada wacana tata kelola organisasi sekretariat
dan pegawai KPPU sebagai instansi pemerintah dengan status pegawai
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pergantian Anggota KPPU periode II (2006-2012), membuat situasi dan
kondisi kebijakan mengalami pergeseran juga. Masuknya PNS akademisi,
mantan PNS, sebagai anggota Komisi telah mengubah sikap kebijakan
Komisi dalam mengelola lembaga sekretariat. Tata kelola organisasi
mulai diubah mengikuti tata kelola pemerintah. Pimpinan sekretariat
berganti nama menjadi “sekretaris jenderal”. Sebagai langkah komunikasi
dan penjajakan untuk transformasi kelembagaan dan kepegawaian pun
kemudian terus dilakukan. Bahkan lobby-lobby pun terus digencarkan
oleh Komisi, bahkan pada era kepemimpinan bapak Benny Pasaribu, Ph.D
berhasil melakukan audiensi dengan Presiden Susilo Bambang Yudoyono
(SBY) dan diterima di Istana. Dalam audiensi tersebut, Presiden SBY
menjanjikan untuk penyelesaian legalitas sekretariat dan status pegawai
KPPU “sebelum ayam jago berkokok”. Sayangnya langkah ini juga berhenti
di tengah jalan, hingga terjadi gejolak pegawai dengan melakukan aksi
demo pegawai di depan Kantor KPPU untuk menuntut kejelasan status
pegawai KPPU (Hari Rabu tanggal 5 Januari 2011). Aksi demo pegawai
juga mendesak Presiden untuk memenuhi janji menyelesaikan masalah
kelembagaan KPPU sebagaimana sudah disampaikan pada Januari 2010
(Sumber: Okezone, Rabu 05 Januari 2011, 13:54 WIB), Hingga berakhir
periode KPPU ke II ini pun belum berhasil dalam memperjuangkan
penguatan lembaga dan pegawai sekretariat KPPU. Namun catatan
penting pada periode ini sudah berhasil menoreh capaian penggalangan
dan membangun komunikasi dengan pemerintah.
Pada masa Anggota KPPU periode III (2012-2018), sejak awal sudah
mencanangkan kebijakan pengelolaan organisasi dan kepegawaian
dengan mengikuti gerbong Program besar pemerintah yakni Reformasi
Birokrasi. Rapat Komisi (Rakom) KPPU sebagai organ tertinggi dalam
membuat putusan pun telah sepakat bahwa status pegawai KPPU adalah
PNS. Pada periode ini komunikasi dengan pemerintah dan Komisi VI DPR RI
juga semakin intensif. Langkah dan strategi penguatan kelembagaan dan
status pegawai pun ditempuh dengan berbagai jalur dan pintu. Anggota
Komisi sepakat bulat untuk mendorong Komisi VI DPR RI mengagendakan
amandemen UU No. 5 Tahun 1999. Dan pada tahun 2013 era DPR RI
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periode (2009-2014) dimulai tonggak sejarah baru, agenda amandemen
UU No. 5 Tahun 1999 masuk daftar Prolegnas. Akan tetapi karena waktu
yang sangat terbatas, agenda amandemen ini hanya berakhir pada
penetapan Naskah RUU Perubahan UU No. 5 Tahun 1999 dalam sidang
Paripurna DPR RI sebagai RUU yang akan dibahas bersama pemerintah.
Naskah RUU itupun kemudian dikirim oleh ketua DPR RI kepada Presiden,
persis diakhir kepemimpinan Presiden SBY.
Pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan era
kepemimpinan ketua KPPU M. Syarkawi Rauf, kiprah dan peran lembaga
serta komunikasi dengan semua pemangku kepentingan, tampak
nyata. Hal ini juga menimbulkan keyakinan pada pemerintah dan
menumbuhkan respon positif akan pentingnya penguatan kelembagaan
dan status pegawai KPPU untuk mendukung pelaksanaan tugas,
fungsi dan wewenang KPPU. Respon yang sangat nyata adalah adanya
langkah penguatan kelembagaan oleh Menteri PAN dan RB pada saat
itu, Bapak Yuddy Chrisnandi yang antusias untuk segera menyelesaikan
permasalahan kesekretariatan dan pegawai KPPU sebelum pergantian
tahun. Menteri sempat berkunjung ke Kantor KPPU pada tanggal 30
Desember 2015 dan menyatakan dukungannya kepada KPPU. Namun
dalam pembahasan di Kantor Sekretariat Negara pada tanggal 14 April
2016 yang dihadiri perwakilan dari kementerian terkait dserta Ketua KPPU,
Rancangan Perpres yang diajukan Menteri PAN dan RB pun kandas lagi
oleh perdebatan penafsiran Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999. Rapat inilah
yang melahirkan rekomendasi untuk mengajukan permohonan uji materiil
Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999 kepada Mahkamah Konstitusi pada periode
KPPU IV di tahun 2019.
Setelah penjelajahan perjuangan penguatan kelembagaan sekretariat
dan pegawai KPPU melalui jalur Perpres mengalami kebuntuan lagi, KPPU
semakin gencar mendorong Komisi VI DPR RI untuk meneruskan agenda
amandemen UU No. 5 Tahun 1999.cProgres amandemen pun cukup
menggembirakan. Semangat dan tekad anggota DPR RI Azam Arman
Natawijana dari Fraksi Demokrat yang menjadi motor penggerak dalam
agenda amandemen ini patut diacungi jempol karena kegigihannya. Bahkan
pada acara ulang tahun KPPU ke 17 sekaligus buka puasa bersama di
KPPU, beliau menjanjikan akan segera menuntaskan agenda amandemen
ini yang diprediksikan selesai awal tahun 2018. Beliau berpesan kepada
para pegawai agar bertambah semangat karena statusnya akan semakin
jelas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Lagi-lagi qodarulloh berkehendak lain, prediksi yang dijanjikan tersebut
tidak berhasil jadi kenyataan dan bahkan sampai akhir periode Anggota
KPPU Periode III tidak sempat jadi kenyataan. Meskipun demikian,
khalayak mengakui dan mengapresiasi perjuangan periode ke III ini dalam
menyelesaikan agenda penguatan kelembagaan sekretariat dan pegawai
KPPU.
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Berbeda situasi dan kondisi dengan Anggota KPPU periode III, era
KPPU periode IV yang sekarang ini (2018-2023), sejak awal menduduki
jabatan sudah dihadapkan dengan warisan agenda amandemen UU
No. 5 Tahun yang sudah memasuki tahap pembahasan tingkat I yaitu
pembahasan antara Tim Panja DPR bersama pemerintah yang diwakili
Kementerian Perdagangan. Bahkan Sidang Panja pun juga sudah berhasil
menyelesaikan seluruh Daftar Isian Masalah (DIM) dari pemerintah,
termasuk pembahasan sekretariat KPPU. Dalam pembahasan masalah
kesekretariatan KPPU telah disepakati bersama oleh DPR dan pemerintah
yang dihadiri perwakilan Kementerian PAN dan RB bahwa sekretariat
KPPU adalah sekretariat jenderal. Namun sayangnya sampai dengan
berakhirnya periode DPR RI 2014-2019, agenda amandemen UU No. 5
Tahun 1999 tersebut kembali tidak berhasil diundangkan.
Belum berhasilnya agenda amandemen UU No. 5 Tahun 1999 tersebut,
menjadi salah satu pemicu yang mendorong beberapa pegawai tetap
KPPU untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 34 UU No.
5 Tahun 1999 ke Mahkamah Konstitusi, dengan putusan Nomor 54/PUUXVIII/2020 yang dibacakan pada tanggal 26 Oktober 2020. Sekalipun amar
putusannya menyatakan “Mengadili: Menolak permohonan para pemohon
untuk seluruhnya”, namun Putusan ini menjadi catatan sejarah yang
penting bagi perjuangan legalitas kesekretariatan KPPU pada era Anggota
KPPU periode ke IV ini. Dikatakan menjadi “catatan yang penting” karena
dari putusan tersebut terkandung legalitas hukum melalui pertimbangan
hukum Mahkamah untuk menjadi rujukan dalam menepis perdebatan
penafsiran Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999 yang selama ini menjadi sumber
kebuntuan dalam pembahasan antar kementerian dan lembaga.
Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah apakah KPPU akan
memanfaatkan peluang melalui Putusan MK untuk memperjuangkan
agenda penguatan sekretariat dan status pegawai KPPU? dan strategi
seperti apa yang akan ditempuh serta bagaimana pemberdayaan seluruh
potensi sekretariat dalam memperjuangkan agenda penguatan lembaga
dan pegawai? Pertanyaan ini dan pertanyaan lainnya, sangat diyakini
sedang berkecamuk pada benak para pegawai KPPU. Namun demikian
hanya waktu yang akan menjawab. Melalui Putusan MK ini terbuka
peluang untuk merintis babak baru perjuangan legalitas kesekretariatan
KPPU. Saat ini adalah kesempatan bagi Anggota Komisi periode ke IV
pada kepemimpinan ketua dan wakil ketua paruh kedua. Inilah peluang
yang penuh tantangan. Apabila peluang ini dimanfaatkan dan berhasil
dipecahkan, sudah barang tentu akan menjadi prestasi gemilang yang
meruntuhkan puncak kejayaan dan prestasi KPPU periode sebelumnya.
Hal ini menjadi tantangan bagi Anggota Komisi periode ke IV beserta
seluruh jajaran sekretariat KPPU untuk menjawab pertanyaan di atas.
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C.

Peran dan Tanggung Jawab Dalam Transformasi Sekretariat dan
Pegawai KPPU

1.

Mengapa Sekretariat KPPU Harus MelakukanTransformasi
Kesekretariatan KPPU meskipun tidak diakui keabsahannya oleh
Kementerian PAN dan RB sebagai sebuah sekretariat jenderal eselon I,
sekilas tampak tidak ada masalah dalam operasionalnya. Bahkan sejak
tahun 2014, kesekretariatan KPPU ditambah dengan dua kedeputian.
Dengan diberinya kepercayaan sebagai pengelola Bagian Anggaran
tersendiri (BA 108) dan memiliki satu Program yakni “Pengawasan
Persaingan Usaha” operasional perencanaan dan penganggaran
Sekretariat KPPU sejak tahun 2010 sudah bisa berjalan dengan berbagai
penyesuaian dan kebijakan. Akan tetapi banyak konsekuensi yang
menghambat operasional dan pengembangan lembaga serta karier
pegawai.
Salah satu permasalahan dan sangat mendasar dari tidak adanya
keabsahan sebagai sekretariat jenderal eselon I adalah pimpinan sekretariat
tidak memiliki kualifikasi sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Kondisi
ini membawa konsekuensi:
1. Status pegawai KPPU tidak dapat diakomodasi dalam UU No. 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga tidak mendapatkan gaji.
Hak-hak keuangan dibayar menggunakan akun honorarium (kekuatan
hukumnya lemah).
2. KPPU harus mempekerjakan PNS dari Kementerian/lembaga untuk
pengelolaan anggaran. Kondisi ini sebenarnya tidak dapat menjamin
kelangsungan organisasi.
3. Jabatan struktural dan fungsional tidak diakui, sehingga tidak
terintegrasi dengan regulasi pemerintah. Jenjang karier tidak diakui
dan tidak ada kepastian karier.
4. Menimbulkan keresahan pegawai karena tidak ada kepastian
hukum sehingga memicu demotivasi pegawai dan memicu angka
“Turn Over” pegawai yang tinggi. Kondisi ini mengkhawatirkan
kelangsungan kinerja lembaga, mengingat pegawai yang berkualitas
dan berintegritas menjadi tuntutan kemajuan organisasi.
5. Selain pola jenjang karier yang tidak diakui, pola diklat, terutama
diklat kepemimpinan dan diklat fungsional umum juga tidak diakui
atau tidak terintegrasi dengan regulasi pemerintah.
6. Pegawai KPPU tidak dapat mengikuti program diklat yang dilakukan
oleh pemerintah, sehingga KPPU menyelenggarakan program diklat
sendiri tanpa verifikasi dan akreditasi dari pihak pemerintah.
Dengan tidak adanya pengakuan dari pemerintah atas status
kesekretariatan KPPU ini, bagi pegawai menyebabkan hak-haknya sebagai
pegawai/pejabat yang nyata-nyata bekerja pada instansi pemerintah tidak
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dapat diperoleh. Namun sebenarnya bagi pemerintah, juga suatu kerugian
karena tidak ada fungsi kontrol untuk menjamin tata kelola organisasi
yang efektif dan efisien. Padahal tata kelola organisasi berimplikasi
terhadap pembiayaan organisasi.
Berbagai kondisi tersebut diatas selama ini terus jadi perbincangan
secara internal, tetapi perhatian dan langkah penyelesaian dari berbagai
pihak yang berkompeten belum menunjukkan tanda-tanda selesai.
Ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan KPPU yang layak untuk
diwaspadai dan harus menjadi perhatian KPPU antara lain:
1.

2.

3.

Kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara sebagai amanat dari
UU No. 5 Tahun 2014 terus bergulir sehingga skema mempekerjakan
PNS untuk tata kelola keuangan KPPU semakin sulit.
Kebijakan penganggaran seperti Rapat diluar jam kerja, konsinyering,
perjalanan dinas, honor nara sumber dan honor kegiatan lain oleh
kementerian keuangan semakin diperketat, sehingga ruang untuk
mengakomodasi kesejahteraan pegawai KPPU semakin sempit.
Kebijakan pemerintah mengerucut pada tunjangan kinerja yang tidak
dapat dinikmati oleh pegawai KPPU.
Kebijakan pemberian hak-hak keuangan pegawai KPPU dengan
skema honorarium, kekuatan hukumnya sangat lemah. Kebijakan ini
disepakati sampai selesainya proses legalisasi sekretariat dan status
pegawai KPPU. Namun apa bila ditengah jalan ada kebijakan baru,
tentu menjadi masalah tersendiri. Kesepakatan ini menjadi tanggung
jawab moral bagi KPPU untuk segera menyelesaikan permasalahan
tersebut.

Masih banyak rincian konsekuensi yang belum diuraikan,
namun semua itu bermuara pada ancaman kelangsungan lembaga.
Sekretariat dan pegawai KPPU mestinya harus semakin berkembang
untuk mendukung kinerja KPPU, tetapi justru jalan ditempat, padahal
kompleksitas dunia persaingan usaha tidak bisa dibendung dan menuntut
peningkatan kapasitas kesekretariatan dan kualitas pegawai KPPU. Oleh
karena itu, apa bila merujuk pada salah satu pertimbangan dibentuknya
KPPU yaitu sebagai lembaga pengawal terselenggaranya demokrasi di
bidang ekonomi atau yang biasa disebut sebagai “pilar reformasi di bidang
ekonomi” maka jelas menjadi keharusan bagi sekretariat dan pegawai
KPPU untuk melakukan transformasi.
2.

Beberapa Pihak yang Berperan dan Bertanggung-jawab

Sebagaimana diketahui, pembentukan sekretariat KPPU adalah
amanat dari Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999. Selanjutnya dengan Keputusan
Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU), Presiden telah menegaskan bahwa KPPU adalah lembaga non
struktural. Dengan demikian sekretariatnya adalah instansi pemerintah
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pusat yang tata kelola organisasinya mengikuti kebijakan pemerintah
(Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).
Sebagai instansi pemerintah semestinya pihak yang paling bertanggung
jawab adalah pemerintah itu sendiri sebagai pemegang mandat kekuasaan
pemerintahan karena pendirian lembaga dan pengaturan operasional
lembaga adalah ranah pemerintahan. Presiden diberi mandat kekuasaan
pemerintahan oleh UUD 1945 daan dibantu jajarannya untuk mewujudkan
tata kelola organisasi sesuai kebijakan pemerintah.
Pihak berikutnya yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam
transformasi sekretariat dan status pegawai KPPU adalah Organ KPPU
sendiri yang meliputi Anggota Komisi, sekretariat beserta seluruh pegawai
KPPU. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada presiden,
seharusnya KPPU terus secara intensif berkoordinasi dan berkomunikasi
dalam menjalankan operasional dan memastikan tata kelola lembaga
sesuai kebijakan pemerintah. Begitu juga pemerintah dengan seluruh
jajarannya seharusnya bersinergi untuk mendorong langkah transformasi
KPPU ini. Pihak lain yang mestinya turut berperan dan bertanggung jawab
adalah Komisi VI DPR RI sebagai induk kandungnya yang melahirkan
lembaga KPPU. Selanjutnya akademisi dan praktisi hukum mestinya
juga punya peran dan tanggung jawab untuk mendorong penyelesaian
kesekretariatan KPPU ini. Karena hadirnya kesekretariatan KPPU yang
kuat tentu akan menguntungkan bagi akademisi dan pengacara dalam
menjalankan dan mengembangkan profesinya.
D.

Pandangan dan Ulasan.

Mengawali pandangan dan ulasan dalam tulisan ini, perlu mengangkat
statement “The great transformation start from us”. Demikian mutiara kata
yang relevan dan dapat menginspirasi bagi KPPU dalam melakukan
transformasi. Transformasi atau perubahan, pada dasarnya adalah sebuah
“keniscayaan”, sehingga tidak dapat dihindari. Siapapun atau lembaga
manapun yang enggan atau tidak mau melakukan perubahan, cepat
atau lambat akan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Begitu juga KPPU
yang bertahun-tahun mendengungkan dan mengagendakan transformasi
sekretariat dan pegawai KPPU, mana kala tidak melakukan perubahan diri
sendiri, akan berpotensi tergilas oleh perubahan itu sendiri. Cerita moral
tentang binatang langka Dinosaurus yang tidak mau melakukan adaptasi
dengan perubahan habitatnya, akhirnya punah tinggal cerita, relevan
untuk jadi pelajaran bagi siapapun.
Paragraf tersebut mengingatkan bahwa kunci keberhasilan agenda
transformasi sekretariat dan kepegawaian KPPU, berangkat dari internal
KPPU sendiri. Transformasi sekretariat dan pegawai KPPU sangat
tergantung oleh komitmen dari pimpinan beserta jajarannya, dan sangat
dibutuhkan soliditas semua elemen dalam mewujudkan cita-cita mulia
tersebut. Tanpa adanya komitmen yang kuat dan soliditas semua eleman,
akan sangat sulit proses transformasi berhasil.
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1.

Kewenangan Bagi Pemerintah

Sebagaimana uraian di atas, latar belakang munculnya pengajuan
permohonan pengujian materiil Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999, adalah
adanya perdebatan penafsiran pasal tersebut yang menimbulkan keraguan
dan kegamangan pemerintah dalam menyelesaikan masalah sekretariat
dan status pegawai KPPU. Dengan keluarnya Putusan MK ini, melalui
pertimbangan hukumnya telah menegaskan “…bahwa permasalahan
kesekretariatan KPPU akan ditingkatkan menjadi kesekretariatan jenderal
ataukah bukan, hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk
menentukannya, melainkan menjadi kewenangan pemerintah dan lembaga
terkait untuk menentukannya.” Dari pertimbangan hukum ini, membuka
pemahaman baru dan keyakinan penafsiran Pasal 34 UU No. 5 Tahun
1999, bahwa terbuka peluang dan tidak ada halangan lagi bagi pemerintah
untuk menindak lanjuti.
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan “Presiden
memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar”.
Dengan mandat ini Presiden berwenang menyelesaikan permasalahan
sekretariat dan status pegawai KPPU sekaligus mewujudkan janji
Presiden untuk menjalankan segala undang-undang dan peraturannya
dengan selurus-lurusnya. Pada awal pemerintahan Presiden Joko
Widodo sebagaimana tertuang pada Buku Jilid II Lampiran Perpres No.
2 Tahun 2015, telah memberi amanat kepada Kementerian terkait untuk
menyiapkan dan membahas Rancangan Perpres tentang Perubahan ke
dua Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan
Usaha. Dengan adanya Putusan MK ini menjadi kekuatan pendorong untuk
menyegarkan ingatan kepada kementerian terkait segera menindaklanjuti
kembali amanat tersebut.
Kementerian Sekretariat Negara yang merupakan garda terakhir
dalam proses penerbitan produk hukum yang ditandatangi oleh Presiden,
mestinya dapat memanfaatkan Putusan MK ini untuk landasan dalam
menyelesaikan masalah sekretariat dan status pegawai KPPU melalui
jalur Perpres. Hal ini mengingat bahwa keraguan dan kegamangan
penafsiran Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999 yang menjadi sumber kebuntuan
dalam pembahasan tersebut, sudah ditepis dengan pertimbangan hukum
dalam Putusan tersebut. Selain itu kementerian ini juga harus memahami
bahwa UU No. 5 Tahun 1999 ini adalah Undang-undang inisiatif DPR RI
yang ruang dan peran KPPU dalam mendorong revisi UU tersebut sangat
sempit.
Kementerian PAN dan RB, sebagai penanggung jawab tata laksana
lembaga pemerintah, sejak awal sudah terlibat dalam pembahasan
permasalah kesekretariatan KPPU. Dalam perkembangannya sudah
memahami keinginan KPPU mengusulkan kepada Presiden untuk
legalisasi sekretariat KPPU sebagai sekretariat jenderal. Dengan adanya
Putusan MK ini, kementerian PAN dan RB seharusnya sudah pasti tidak
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memiliki keraguan dan kegamangan atas penafsiran Pasal 34 UU No. 5
Tahun 1999. KPPU sebagai pilar reformasi di bidang ekonomi, mestinya
mendapat dorongan dan dukungan dari kementerian PAN dan RB untuk
segera melakukan transformasi. Rasanya justru ironis bila KPPU dibiarkan
tata kelola organisasi dan kepegawaiannya tidak mengikuti gerbong
reformasi birokrasi. Semangat Presiden selaku kepala pemerintahan
dalam mewujudkan agenda reformasi di bidang ekonomi, mestinya juga
diiringi dengan komitmen kementerian ini dalam mewujudkan tata kelola
organisasi pegawai yang kredibel dan akuntabel. Selain itu, kementerian
ini juga harus memahami bahwa UU No. 5 Tahun 1999 ini adalah Undangundang inisiatif DPR RI yang ruang dan peran KPPU dalam mendorong
revisi UU ini sangat sempit.
Di bidang tata kelola penganggaran sebagai amanat pasal 37 UU
No. 5 Tahun 1999, pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 80 Tahun
2008, telah memberikan kepercayaan sebagai pengelola Bagian Anggaran
tersendiri. Dalam operasionalnya, kementerian keuangan memberikan
dukungan penuh demi kelangsungan KPPU dalam mengemban tugas
dan wewenangnya. Begitu juga kementerian perencanaan pembangunan,
Bappenas yang bertanggung jawab memastikan keselarasan perencanan
program dan perencanaan pelaksanaan kegiatan dalam perencanaan
pembangunan nasional, telah memberikan dukungan penuh dan
memahami peran pentingnya KPPU sebagai instansi pemerintah dalam
mendukung program pembangunan nasional. Bahkan dalam Tahun
Anggaran 2019, Bappenas menambah kepercayaan program lagi yakni
Program Dukungan Manajemen selain Program Pengawasan Hukum
Persaingan.
Dukungan dua Kementerian ini, mestinya juga ikut meyakinkan kepada
Kementerian PAN dan RB untuk menyelesaikan legalitas sekretariat dan
status pegawai KPPU. Hal ini mengingat peran KPPU dalam perencanaan
pembangunan nasional sangat strategis. Sementara itu, belum adanya
dukungan legalitas lembaga dan pegawai KPPU tentu membawa implikasi
dalam tata kelola perencanaan dan penganggaran. Dengan adanya
legalitas sekretariat dan status pegawai KPPU tentu saja akan membantu
tata kelola organisasi dan penganggaran yang lebih berkualitas.
Kementerian Hukum dan HAM, sebagai penanggung jawab
harmonisasi rancangan produk hukum pemerintah, akan terbantu
dengan kehadiran Putusan MK ini. Dalam pertimbangan hukum putusan
ini sudah dijelaskan posisi lembaga, dan posisi sekretariat serta ruang
pengembangannya dan pemegang otoritas pengembangan organisasi.
Melalui Putusan MK ini, Kementerian Hukum dan HAM sudah mempunyai
rujukan yang dapat dijadikan pijakan hukum dalam perdebatan penafsiran
Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999 yang selama ini menjadi sumber kebuntuan
dalam penyelesaian masalah kelembagaan sekretariat dan status pegawai
KPPU.
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2.

Peran bagi KPPU

Organisasi KPPU, yang terdiri dari Anggota Komisi dan Sekretariat
beserta seluruh pegawai KPPU, mempunyai peran yang sangat dominan
dalam menyelesaikan permasalahan kesekretariatan KPPU. Bagi Anggota
Komisi, kehadiran sekretariat dengan status eselonisasi yang diakui
pemerintah serta status pegawai yang jelas sebagai Aparatur Negara,
akan sangat mendukung Komisi dalam mengemban tugas dan wewenang
yang diamanatkan oleh undang-undang. Dengan Putusan MK ini, mestinya
disambut secara antusias untuk menyelesaikan permasalahan yang
sudah karatan ini. Anggota Komisi periode IV yang sudah setengah jalan
ini dihadapkan pada tantangan untuk memperjuangkan kesekretariatan
KPPU yang telah dirintis oleh periode-periode sebelumnya. Kehadiran
Putusan MK ini menjadi peluang emas untuk mengukir babak baru
perjuangan tersebut. Kalau tidak bijak menyikapi Putusan MK ini, tentu
akan mengakhiri periodenya seperti Komisi periode sebelumnya. Dua
setengah tahun adalah waktu yang sangat terbatas untuk berjuang. Akan
tetapi apabila sinergi semua elemen KPPU dapat terwujud, maka dengan
Putusan MK sebagai senjata baru dalam perjuangan ini mudah-mudahan
terbuka jalan keluar dari kebuntuan.
Sekretariat beserta seluruh pegawai KPPU, mempunyai peran yang
tidak kalah strategisnya. Hal ini karena selain perannya sebagai mesin
penggerak organisasi, implikasi dan konsekuensi atas transformasi
sekretariat dan status pegawai KPPU ini akan melekat pada pegawai.
Oleh karena itu dibutuhkan dukungan secara penuh dari seluruh pegawai
KPPU. Dukungan itu antara lain sikap proaktif untuk mendorong Komisi
membuka komunikasi lagi dengan pemerintah. Dukungan lain adalah
membangun komitmen dan soliditas antar pegawai dalam mendorong
Komisi, serta kesiapan untuk menerima konsekuensi dari transformasi ini.
Dalam diskusi awal dengan Deputi Bidang Hukum dan Perundangundangan pada Kementerian Sekretariat Negara yang diselenggarakan
oleh Biro SDM dan Umum KPPU pada hari Kamis 12 November 2020,
pihak pemerintah mempertanyakan kesiapan para pegawai KPPU untuk
melakukan agenda transformasi tersebut. Dalam diskusi tersebut, nara
sumber yang diwakili ibu Ni’mah Hidayah, Kepala bidang Aparatur Negara,
mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini sangat ketat untuk
pembentukan unit organisasi eselon I (jabatan pimpinan tinggi madya).
Bahkan tambahan unit eselon II (jabatan pimpinan tinggi pratama) pun
sangat dibatasi. Selain kebijakan tersebut, nara sumber juga mengingatkan
bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi tersebut dilakukan dengan
seleksi terbuka, dengan persyaratan administrasi yang sangat ketat.
“Warning” dari nara sumber ini perlu mendapat perhatian bagi KPPU dalam
menyiapkan konsep transformasi sekretariat dan pegawai KPPU. Oleh
karena itu konsep usulan transformasi sekretariat dan pegawai KPPU
harus dikaji secara detil, agar usulan tersebut tepat guna, tepat mutu dan
tepat waktu.
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3.

Peran Komisi VI DPR RI, Akademisi, dan Praktisi Hukum

Perlu kiranya menyegarkan ingatan bahwa KPPU merupakan
lembaga independen yang terlahir dari amanat UU No. 5 Tahun 1999.
Undang-undang tersebut adalah Undang-undang inisiatif dari Komisi VI
DPR RI. Sebagai inisiator, dan mitra kerjanya, Komisi VI DPR RI berperan
dan bertanggung jawab mengawal dan memastikan operasional lembaga
(anak kandungnya) sesuai amanat dalam UU No. 5 Tahun 1999. Sebagai
mitra kerja, dalam setiap Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPPU,
Komisi VI DPR RI ini mendengar langsung kinerja KPPU serta kendala yang
dihadapi dalam melakukan tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh
UU. Dengan demikian, Komisi VI DPR RI ini turut berkepentingan terhadap
agenda transformasi sekretariat dan pegawai KPPU, karena kinerja
lembaga KPPU tidak terlepas dari peran sekretariat dan pegawainya.
Tanpa sekretariat dan pegawai KPPU, Komisi jelas akan lumpuh.
Komisi VI DPR RI sangat paham permasalahan kesekretariatan
KPPU, sehingga dengan adanya Putusan MK ini seyogianya juga turut
menyuarakan kepada pemerintah. Putusan MK ini, menegaskan “…
bahwa permasalahan kesekretariatan KPPU akan ditingkatkan menjadi
kesekretariatan jenderal ataukah bukan, hal tersebut bukan menjadi
kewenangan Mahkamah untuk menentukannya, melainkan menjadi
kewenangan pemerintah dan lembaga terkait untuk menentukannya.” Dengan
demikian, Putusan MK ini sudah memadai untuk menepis perdebatan
penafsiran Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999 dan dapat diselesaikan secara
tuntas oleh pemerintah bersama KPPU. Permasalahan kesekretariatan
KPPU ini bukan permasalahan ranah legislatif, melainkan murni masalah
eksekutif di pemerintahan.
Bagi akademisi, KPPU sebagai lembaga independen yang salah
satu pertimbangan pembentukannya adalah “untuk mengawal
terselenggaranya demokrasi di bidang ekonomi” tentu menjadi mitra atau
partner bagi dunia akademis khususnya bidang ilmu ekonomi dan bisnis,
serta bidang ilmu hukum. Lembaga KPPU jelas menjadi ladang strategis
untuk pengkayaan dan penerapan keilmuan. Oleh karena itu legalitas
sekretariat yang menjadi tulang punggung dukungan Komisi, tentu
sangat menguntungkan juga bagi dunia akademis. Sinergi para akademisi
bersama KPPU akan mendorong kinerja lembaga. Dengan demikian,
secara simultan para akademisi dapat memberdayakan lembaga ini untuk
penerapan dan pengembangan keilmuannya.
Sedangkan bagi praktisi hukum, KPPU sebagai lembaga quasi
peradilan yang mengadili perkara persaingan usaha adalah ladang usaha
bagi para pengacara dalam menjalankan profesinya memberikan bantuan
hukum bagi yang berperkara di KPPU. Pengacara mempunyai peran yang
sangat strategis dalam melakukan “check and balance” untuk menjamin
akuntabilitas penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu kehadiran
sekretariat yang kuat dan status pegawai yang jelas akan memperkuat
bidang profesi mereka ini.
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Untuk menutup pandangan dan ulasan ini, perlu rasanya menyuplik
cerita koloni semut dan kepiting, yang cukup relevan untuk menginspirasi
semua pihak yang terlibat dalam carut-marut permasalahan ini. Dalam
cerita tersebut, koloni semut mengajarkan untuk kerja sama dalam
menghadapi musim paceklik, sehingga bersama-sama seluruh koloni
semut selamat menghadapi bahaya tersebut. Sedangkan sebaliknya
koloni kepiting yang ada dalam ember, mengajarkan sikap saling
menjegal satu sama lain untuk keluar dari jebakan ember, kalo ada yang
akan berhasil keluar dari ember, akan digagalkan oleh kepiting yang lain,
sehingga akhirnya bersama-sama masuk dalam panci penggorengan.
Cerita moral tersebut sekedar menggugah kesadaran bahwa agenda
besar transformasi semakin terbuka peluangnya, namun perlu kesiapan
dan kesediaan menghadapi konsekuensinya. Itulah tantangan bagi KPPU
yang harus dikelola oleh jajaran pimpinan. Adanya momok yang ditakuti
sejak awal pembahasan agenda transformasi sekretariat dan status
pegawai yang dikhawatirkan berimplikasi terhadap status pegawai untuk
kembali ke titik nol tentu saja harus ditepis oleh KPPU karena sampai
kapanpun dan dengan skema apapun serta melalui produk hukum apapun,
tetap akan ada konsekuensi. Justru inilah kesempatan dan peluang untuk
menyikapinya, bukan untuk menghindarinya. Sekali lagi, perubahan adalah
keniscayaan yang tidak mungkin mengakomodasi semua keinginan.
Akhirnya, mari kita beriktibar bersama, mengambil pengajaran
dari perjuangan ini seraya mengingat peringatan Alloh dalam Alquran
“Alloh tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang
merubahnya”.
E.

Simpulan dan Saran

Dari urian pandangan dan ulasan tersebut di atas, dapat ditarik
simpulan dan saran sebagai berikut:
1. Dengan lahirnya Putusan MK ini, semakin terbuka peluang untuk
melakukan transformasi sekretariat dan status pegawai KPPU, karena
sudah tidak relevan lagi memperdebatkan aspek legalitas sekretariat
dan pegawai KPPU yang bersumber dari perdebatan Pasal 34 UU No.
5 Tahun 1999.
2. Presiden selaku kepala pemerintahan, beserta seluruh jajarannya,
sepanjang menempatkan lembaga KPPU sebagai pengawal
terselenggaranya demokrasi di bidang ekonomi, seyogianya
memanfaatkan Putusan MK ini untuk menyelesaikan masalah
kesekretariatan KPPU. Hal ini karena selain sudah tertunda-tundanya
permasalahan ini, pemerintah juga semakin kehilangan peran
maksimal sekretariat KPPU dalam mendukung kinerja lembaga.
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3.

4.

KPPU beserta seluruh jajarannya, harus sungguh-sungguh
memanfaatkan Putusan MK ini untuk melakukan transformasi
sekretariat dan pegawai KPPU, agar ancaman kelangsungan kinerja
KPPU dapat teratasi, dan pengembangan KPPU untuk menjawab
tuntutan perkembangan dunia persaingan usaha dapat terwujud.
Komitmen dan soliditas seluruh elemen KPPU sangat dibutuhkan.
Semua pihak pemangku kepentingan, seyogianya terpanggil untuk
menyuarakan peluang dari Putusan MK ini sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing, sehingga secara sinergis dapat mendorong
menuntaskan permasalahan kusut ini yang sudah berlarut-larut
hingga dua dasa warsa.

Daftar Pustaka
Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
_______________. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah
Konstitusi RI.
_______________. 2019. Fungsi Campuran KPPU Sebagai Lembaga Quasi-Peradilan.
jimly.com/makalah/namafile/61/Makalah_KPPU_Koreksian.pdf.
_______________. 2013. Pengadilan Khusus. http://www.jimly.com/makalah/
namafile/161/PENGADILAN_KHUSUS_02.pdf.
Pemerintah Indonesia. 1999. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang
Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
__________________. 2015. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019.
__________________. 2008. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang
Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
__________________. 1999. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara RI
Tahun 1999, No. 33. Jakarta: Sekretariat Negara.
__________________. 2014. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 6. Jakarta: Sekretariat
Negara.
__________________. 2020. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUUXVIII/2020 Tanggal 26 Oktober 2020.
Suriadinata, Vincent. 2018. Asas Presumptio Iustae Causa Dalam KTUN: Penundaan
Pelaksanaan KTUN oleh Hakim Peradilan Umum. Jurnal Ilmu Hukum Volume
2 Nomor 2. Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

601

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

9.3
Membangun Model
Kelembagaan KPPU yang
Ideal dalam Mewujudkan
Kesejahteraan Rakyat
Dr. Yogi S. Wibowo, M.M.1

Pendahuluan
Kesadaran untuk memiliki lingkungan bisnis yang kondusif dimulai
sejak jatuhnya harga minyak pada pertengahan 1980-an (Pangestu et
al., 2002; Siswanto & Hutajulu, 2018). Menyadari pentingnya hal tersebut
pemerintah berfokus pada deregulasi utamanya untuk melakukan
diversifikasi struktur ekonomi dan menjauh dari ketergantungan yang
tinggi pada minyak serta dominasi negara pada kegiatan ekonomi secara
langsung. Kemudian, pada tahun 1990-an pemerintah mengambil langkah
yang lebih berani dengan menandatangani perjanjian perdagangan
bebas ASEAN dan komitmen WTO-nya. Kebijakan-kebijakan yang telah
disebutkan sebelumnya, telah diyakini berimplikasi positif dalam hal
ekspor nonmigas dan pertumbuhan ekonomi (Pangestu et al., 2002).
Sebagai konsekuensi dari perjanjian perdagangan bebas tersebut,
barang dan jasa dari negara lain membanjiri pasar domestik sehingga
pelaku bisnis harus berhadapan dengan pelaku usaha dari negara lain
dalam kondisi persaingan usaha yang tidak sempurna. Pelaku usaha
besar dapat menguasai kegiatan ekonomi domestik dengan tindakan
seperti kartel, penyalahgunaan posisi dominan, merger/takeover, dan
lain sebagainya (CSIS, 2016; Lubis et al., 2009). Lebih lanjut, munculnya
konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung
oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang
mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak
mampu bersaing yang kemudian menuntut pemerintah untuk mencermati
dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, sehingga tercipta iklim
persaingan usaha yang sehat serta terhindar dari pemusatan kekuatan
ekonomi pada perorang monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat
1

Kepala Biro SDM dan Umum KPPU.
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yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadlian
sosial yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana
tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maupun sila kelima
Pancasila.
Dampak konglomerasi yang melakukan praktik monopoli dan pengaruh
adanya anti-monopoli terhadap pelaku usaha sehingga melatarbelakangi
lahirnya Komisi Pengawas Persasingan Usaha, Dewan Perwakilan Rakyat
pada tanggal 5 Maret 1999 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat yang mengamanatkan dan memberikan mandat kepada
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) untuk menjalankan
tugas mencegah dan melakukan penegakan hukum jika terjadi praktik
monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dan untuk menciptakan
iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. KPPU adalah lembaga
independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta
pihak lain, yang bertanggungjawab kepada Presiden seperti yang tertuang
pada pasal 30 UU No. 5/1999.
Seiring berjalannya waktu, peran KPPU semakin memperoleh
kepercayaan dengan diberikan tanggungjawab dalam merger dan akuisisi
Badan Usaha atau Perusahaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan
Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Praktik
Monopoli dan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pelaksanaan
pengawasan kemitraan, dengan adanya amanat baru bagi KPPU yaitu
mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka peran KPPU dalam persaingan
sehat semakin dirasakan juga oleh pelaku usaha kecil menengah.
Peran KPPU dalam Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024 memberikan
mandat tugas yang lebih berat lagi, mengingat UU No. 5/1999, telah
mengamanatkan tugas dan kewenangan KPPU yang secara umum dapat
dideskripsikan sebagai berikut, yaitu:
1. Pemberian saran pertimbangan kepada pemerintah melalui kebijakan
yang selaras dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.
2. Penegakan hukum persaingan yang kredibel dan akuntabel dalam
mendorong iklim persaingan yang sehat guna meningkatkan
investasi. Seperti peningkatan keberhasilan hukum persaingan usaha
yang dilihat dari menurunnya pelanggaran persaingan.
3. Pembinaan dan pendampingan kepada Usaha Menengah dan Kecil
Menengah dalam kemitraan yang sesuai dengan UU No. 20 Tahun
2008 Pasal 36 ayat 2 yang menyebutkan “Pelaksanaan kemitraan
diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan
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bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan”.
Secara detail tugas KPPU yang diamanatkan pada Pasal 35 UU No.
5/1999 tercantum sebagai berikut:
1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan
pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam
Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan
posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur
dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana
diatur dalam Pasal 36;
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah
yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat;
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan
Undang-undang ini;
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Prinsip-prinsip persaingan usaha yang dicermati KPPU tidak hanya
dalam skala nasional, tetapi juga global. Hal yang tidak luput dari pantauan
KPPU adalah kondisi pasar atau peta persaingan usaha industri yang juga
termasuk dalam salah satu dari 12 indikator penilaian pemeringkatan
daya saing dari World Economic Forum (WEF). Publikasi aktual WEF (2019)
melaporkan angka indeks daya saing global 2016—2019. Dalam laporan
itu, Indonesia menduduki peringkat ke-50 dari 140 negara dengan ratarata tingkat daya saing Indonesia adalah 46,77.
Posisi Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa masih
diperlukan peningkatan daya saing ekonomi Indonesia agar tidak jauh
tertinggal dengan negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Thailand
yang berada di posisi ke-40, dan Malaysia yang berada diurutan ke-27
serta Singapura yang menduduki peringkat pertama dalam laporan WEF
tersebut. Upaya peningkatan daya saing ekonomi Indonesia merupakan
tugas bersama yang juga memerlukan kontribusi KPPU yaitu pada
penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat. Selama ini, dari beberapa
kasus yang ditangani oleh KPPU telah diperoleh gambaran bahwa
persaingan yang sehat dapat mendorong efisiensi dan produktivitas
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industri nasional yang ujungnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
dan investasi yang berkelanjutan dengan daya saing tinggi.
Adapun potret kondisi persaingan usaha di Indonesia masih terlihat
sesuai dengan harapan sebagai contoh di beberapa sektor, khususnya
yang memengaruhi hidup hajat masyarakat Indonesia, sebagaimana
terlihat dalam tabel berikut
Tabel 1 - Kondisi Persaingan Usaha di Indonesia
No Sektor Industri

Potret Persaingan Usaha

1.

Sektor Industri
Manufaktur

Semenjak tahun 2002, industri manufaktur
menjadi semakin terkonsentrasi pada pemainpemain besar, yang ditunjukkan dengan terus
meningkatnya seluruh indikator perusahaan
berposisi dominan.

2.

Sektor
Telekomunikasi

Terdapat beberapa kasus yang diduga mengarah
kepada perlakuan anti-kompetitif dalam sektor
telekomunikasi. Pada tahun 2007, KPPU
menemukan adanya pengaturan harga yang
dilakukan oleh operator seluler Telkomsel dan
Indosat, adanya indikasi penetapan tarif sms
oleh beberapa pemain setidaknya dari tahun
2004—2008, dan permasalahan pembangunan
dan penggunaan menara bersama pada
Permenkominfo No. 2 tahun 2008.

3.

Sektor Keuangan

Sektor asuransi sejatinya sudah tersegmentasi
karena perusahaan asuransi yang besar sudah
terafiliasi dengan perusahaan yang besar,
sementara perusahaan asuransi yang kecil yang
berjalan sendiri berusaha menurunkan preminya
agar dapat bersaing dalam pasar.

4.

Sektor Transportasi

Beberapa regulasi di sektor transportasi
juga menimbulkan konsekuensi yang kurang
mendukung bagi persaingan usaha seperti regulasi
terkait penentuan tarif batas bawah dan batas atas
pesawat dan batas kepemilikan modal asing.

5.

Sektor Utilitas

Kinerja salah satu sektor utilitas, yaitu sektor
tenaga listrik terus dipertanyakan dalam beberapa
tahun terakhir. Struktur industri di sektor listrik
juga didominasi oleh PT Perusahaan Listrik Negara
(PLN) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
tunggal yang menguasai terutama pada tahap
transmisi, distribusi, serta penjualan dari listrik
yang dihasilkan.

Sumber: Damuri, Aswicahyono, Christian, & Fauri, 2017
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Selain itu, fakta dan data di lapangan menunjukkan lembaga KPPU
banyak mendapat tantangan. Kasus-kasus perselisihan yang masuk
menunjukkan apa yang telah dihadapi KPPU. Beragam permasalahan tidak
hanya datang dari pelaku usaha yang menjadi obyek terbesar dari tugas
KPPU, tetapi juga datang dari pemerintah yang belum mengakomodasi
peraturan hukum dan undang-undang tentang nilai-nilai persaingan
usaha. Regulasi yang ada juga belum sesuai dengan harapan baik dari
sudut kepentingan KPPU, pemerintah, ataupun dunia usaha itu sendiri.
Kondisi riil ekonomi Indonesia di masa pasca krisis ekonomi juga turut
menjadi tantangan besar KPPU karena di dalamnya dipenuhi oleh praktik
usaha yang anti-persaingan seperti diskriminasi, penyalahgunaan posisi
dominan, kolusi, kartel, dan kegiatan usaha yang bertentangan dengan
UU No. 5 Tahun 1999, membuat tugas yang diemban oleh KPPU semakin
berat dan kompleks. Lembaga KPPU mempunyai tugas yang berat untuk
mendukung tugas Pemerintah dalam menjalankan peranannya senantiasa
berupaya menyediakan barang dan pelayanan yang baik untuk warganya
terutama dalam penyediaan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur
merupakan tanggung jawab pemerintah bagi warga negaranya karena
infrastruktur tidak hanya dipandang sebagai produk masyarakat (public
goods) yang kental dengan unsur non-excludability dan non-rivality, tetapi
lebih mengarah kepada pertumbuhan ekonomi (economic goods), oleh
karena itu dibutuhkan suatu lembaga untuk mewujudkan tujuan tersebut.
Mengingat KPPU sebagai lembaga satu-satunya yang menangani
penegakan hukum di bidang persaingan usaha, maka diperlukan adanya
pegawai yang berkualitas dan kelembagaan yang kuat.
Permasalahan internal yang masih dihadapi dalam periode 2019
sampai dengan 2024 di antaranya adalah:
1. Status kelembagaan belum jelas, tingkat turn over tinggi menurunkan
kinerja, pada posisi ini harus memperhatikan status sekretariat.
2. Peningkatan kualitas SDM dengan pengembangan kompetisi melalui
pelatihan fungsional maupun manajerial.
3. Keterbatasan alokasi anggaran dalam melaksanakan amanat UU
No. 5/1999 dan UU No. 20/2008. Perencanaan anggaran yang telah
disusun hanya difokuskan pada UU No. 5/1999 (Renstra KPPU 2019—
2024).
Kondisi ini disadari oleh para pemangku kepentingan. Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) pun mengajukan revisi UU No. 5 Tahun 1999 sejak
2011. Pada 2013, Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui
adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat. Pada 2015, RUU soal ini sudah masuk prolegnas,
tetapi tidak berhasil dituntaskan oleh DPR.
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Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, RUU kembali masuk prolegnas
bersama puluhan RUU lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya perubahan
atas UU persaingan usaha bagi perekonomian nasional, khususnya dengan
fakta bahwa selama ini KPPU banyak menangani kasus tender yang tidak
hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Selain itu,
iklim persaingan usaha terus berkembang signifikan, sementara KPPU
lahir dari UU yang dibuat 20 tahun lalu. UU No. 5 Tahun 1999 ini lahir dari
rahimnya DPR dan Pemerintah, jadi memang sudah saatnya UU ini untuk
segera dievaluasi. Ini penting untuk membantu proses penegakan hukum.
Sebagai Lembaga Negara yang independen yang bertugas sebagai wasit
persaingan usaha, KPPU harus diperkuat dengan memberikan tambahan
wewenang dengan melakukan berbagai revisi pada UU No. 5 tahun 1999.
Revisi juga tidak hanya soal kewenangan dan daya gebrak KPPU untuk
lebih memberikan efek jera, juga soal kelembagaan agar di internal KPPU
lebih kuat, namun hingga sekarang hal ini tidak segera terwujud. Namun
di tahun 2020 Revisi Undang-Undang ini tidak masuk dalam prolegnas.
    	
Harapannya, revisi bisa memperkuat KPPU, karena tanpa
penguatan peran KPPU, maka akan sulit menyelesaikan kasus-kasus
besar seperti kartel harga ayam, kartel daging sapi, hingga polemik
transportasi yang semuanya berkaitan langsung dengan kepentingan
publik. Apalagi kini telah bergulir Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang
tantangannya lebih besar, karena menyangkut perilaku entitas bisnis lintas
negara. Terakhir, mengenai pengaturan tentang transisi dan transformasi
status pegawai KPPU menjadi PNS. Pengaturan ini sangat diperlukan
mengingat jumlah pegawai yang berstatus non-PNS sangat mendominasi
dan menjadi penopang kegiatan teknis. Pegawai ini telah menjadi aset
Sekretariat KPPU yang telah dipersiapkan dengan biaya pendidikan dan
pelatihan yang tidak sedikit serta waktu yang tidak singkat, sehingga
pegawai ini harus tetap diberdayakan secara maksimal. Apabila harus
diganti secara langsung dan menyeluruh dengan pegawai yang lain,
dikhawatirkan jaminan kelangsungan organisasi KPPU tidak maksimal.
Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi KPPU yaitu status kelembagaan
dan status kepegawaian yang dialami oleh KPPU sudah sangat
mengkhawatirkan karena dengan berlakunya Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diturunkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun
2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(P3K).
Dalam perkembangannya sampai dengan tahun 2020, terkendala
permasalahan terkait Sekretariat KPPU yang belum memiliki legal standing
yang selaras dengan sistem kelembagaan dan kepegawaian berbasiskan
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sistem ASN yang tentu berimplikasi pada tata kelola organisasi, SDM, dan
anggaran yang antara lain tercermin dari:
1. Sekretariat KPPU belum disetarakan eselonisasi, hal tersebut
berdampak pada pengembangan kapasitas organisasi;
2. Implementasi sistem manajemen SDM yang menyeluruh, sistematis,
dan berkeadilan bagi seluruh pegawainya belum dapat diterapkan,
sehingga mengakibatkan turn over SDM, belum adanya jenjang karier
yang terkoneksi dengan ASN, dan peningkatan kompetensi SDM yang
belum sesuai dengan ASN;
3. Keterbatasan dalam penggunaan anggaran mengingat kecenderungan
makin ketatnya kebijakan pengelolaan keuangan negara yaitu
nomenklatur hak keuangan pegawai Sekretariat masih honorarium
(bukan gaji), tunjangan kinerja, kesulitan pemberian insentif seperti
uang makan dan uang lembur.
Kejelasan status kelembagaan KPPU menjadi suatu hal yang penting
untuk melakukan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam UU No.
5 Tahun 1999, analisis kelembagaan KPPU diperlukan untuk mencari
bentuk kelembagaan yang ideal dalam mewujudkan ekonomi nasional
yang efisien dan berkeadilan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Penulisan ini bertujuan:
1. Menjelaskan kondisi eksisting kelembagaan dan kepegawaian
KPPU;
2. Rekomendasi penataan kelembagaan KPPU yang ideal.
Metode dan Model Analisis
Tulisan ini melakukan analisis kelembagaan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) dengan metode deskriptif berdasarkan
pendekatan teori dan peraturan yang menjadi dasar hukum KPPU.
Pengertian model menurut Mahmud Achmad (2008: 1) adalah
representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang
disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasiinformasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk
mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Model dapat merupakan
tiruan dari suatu benda, sistem, atau kejadian yang sesungguhnya yang
hanya berisi informasi-informasi yang dianggap penting untuk ditelaah.
Komarudin (2000: 100), mendefinisikan model sebagai kerangka
konseptual yang digunakan sebagai: (1) suatu tipe desain; (2) suatu
deskripsi atau analogi yang dipergunakan untuk membantu visualisasi
sesuatu yang tidak dapat dengan langsung diamati; (3) suatu sistem
asumsi-asumsi, data-data, dan inferensi-inferensi yang dipakai untuk
menggambarkan secara matematis suatu obyek atau peristiwa; (4) suatu
desain yang disederhanakan dari suatu sistem kerja, suatu terjemahan
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realitas yang disederhanakan; (5) deskripsi suatu sistem yang mungkin
imajiner; dan (6) penyajian data yang diperkecil agar dapat menjelaskan
dan menunjukan sifat bentuk aslinya. Menurut Nadler model bukanlah
realita diri mereka sendiri, tetapi merupakan representasi realita yang
dikembangkan dari keadaan mereka (2000: 59).
Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disintesiskan bahwa model
adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks
atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, atau lambang lain.
Setiap orang dapat merancang model-model yang mencoba membuat
pemikirannya tentang dunia sekelilingnya setiap hari. Tujuan dari studi
pemodelan adalah menentukan informasi-informasi yang dianggap
penting untuk dikumpulkan, sehingga tidak ada model yang unik. Satu
sistem dapat memiliki berbagai model, bergantung pada sudut pandang
dan kepentingan pembuat model.
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan:
Kapasitas Kelembagaan (Capacity building) sebenarnya berkenaan
dengan strategi menata input dan proses dalam mencapai output dan
outcome serta menata feed back untuk melakukan perbaikan-perbaikan
pada tahap berikutnya. Menurut Yeremias T. Keban (2008: 201), strategi
menata input berkenaan dengan kemampuan lembaga menyediakan
berbagai jenis dan jumlah serta kualitas sumber daya manusia dan nonmanusia agar siap untuk digunakan bila diperlukan. Strategi menata
proses berkaitan dengan kemampuan lembaga merancang, memproses,
dan mengembangkan kebijakan, organisasi, dan manajemen. Bank
Dunia menekankan kapasitas kelembagaan ke dalam lima aspek, yaitu
(1) pengembangan SDM, training, rekruitmen dan pemutusan pegawai
profesional, manajerial dan teknis, (2) keorganisasian yaitu pengaturan
struktur, proses, sumber daya dan gaya manajemen, (3) net working
berupa koordinasi, aktivitas organisasi, fungsi serta interaksi formal dan
informal 4) lingkungan organisasi yaitu aturan, undang-undang yang
mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan, kebijakan
serta dukungan keuangan/aggaran, dan (5) untuk melakukan perbaikanperbaikan pada tahap berikutnya.
Melihat penjelasan di atas, maka capacity building dapat diartikan
sebagai kemampuan sebuah lembaga yaitu KPPU dalam menggunakan
sumber daya yang ada untuk mencapai visi dan misi organisasi yang telah
disepakati. Sumber daya dalam hal ini adalah SDM, sistem, struktur dan
kewenangan organisasi, anggaran serta dari aspek luar organisasi yaitu
networking, politik, ekonomi, sosial budaya dan lainnya.
Menurut Haryanto (2014: 25), pengembangan kapasitas kelembagaan
merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan
efisiensi, efektivitas, dan responsibilitas dari kinerja satu lembaga dalam
mencapai tujuan-tujuan organisasi, dengan memusatkan perhatian
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kepada 3 dimensi yaitu: (1) tingkat sistem, (2) tingkat entitas, dan (3)
tingkat individu. Dalam dimensi sistem, maka perubahan diarahkan pada
reformasi kebijakan, yaitu melakukan perubahan “aturan main” dari
kerangka kerja kelembagaan yang dapat mendorong proses pencapaian
tujuan-tujuan yang efektif dan efisien. Dalam dimensi entitas/organisasi,
maka penguatan kelembagaan diarahkan pada perbaikan instrumen
manajemen untuk memperbaiki kinerja dari fungsi-fungsi dan tugas-tuas
pada struktur mikronya. Aktivitas yang harus dilakukan adalah menata
kembali struktur organisasi, mekanisme tata kerja, proses pengambilan
keputusan, sistem komunikasi internal dan eksternal (jaringan komunikasi),
sistem kepemimpinan, sistem insentif dan sistem pemanfaatan personel.
Pada tingkat individu, maka pengembangan kapasitas diarahkan pada
pengadaan, penyediaan, dan pemanfaatan personel yang kompeten
secara manajerial dan secara teknis/substansi. Kegiatan utama
difokuskan pada sistem rekruitmen, pemetaan kompetensi pegawai,
pelatihan, penempatan, pengaturan kondisi dan lingkungan kerja, sistem
insentif dan sistem penilaian kinerja.
Pencapaian kinerja organisasi KPPU sangat ditentukan oleh
pengembangan kapasitas organisasi untuk mencapai tujuan KPPU sesuai
dengan visi dan misi bidang penegakan hukum yang berlandaskan prinsip
pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini dikemukakan oleh
Grindle (1997: 8—9) sebagai berikut:
“Getting good governance means, among other things, efforts to develop
human resources, strengthen organization, and reform (or create) institutions
in this sector. Table 6 indicates that three dimension of capacity focus primarily
on personnel, management, or structures and imply distinct activities if they
are to be developed, strengthened, or reformed”.
Dengan penjelasan ringkasan dalam tabel di bawah ini
Tabel 2 – Dimensi dan Fokus Inisiatif Pengembangan Kapasitas
Dimensi

Fokus

Aktivitas

Pengembangan
SDM

Penyediaan personel teknis
dan professional

Pelatihan, gaji, kondisi
pekerjaan, rekrutmen

Penguatan
organisasi

Sistem manajemen untuk
meningkatkan performa
kinerja dan fungsi, serta
mikrostruktur

Sistem insentif, utilisasi
personel, kepemimpinan,
budaya organisasi, struktur
manajerial

Reformasi
Institusi

Institusi dan sistem:
makrostruktur

Aturan main rezim politik dan
ekonomi, perubahan hukum
dan kebijakan, reformasi
konstitusi

Sumber: Grindle (1997)
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Berdasarkan pendapat Grindle tersebut, maka kapasitas kelembagaan
membahas tentang 3 hal yaitu Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Penguatan Organisasi, dan Reformasi Institusi. Ketiganya harus dilakukan
secara bersamaan. Pengembangan SDM penting dilakukan karena ini
berkaitan dengan aktor atau pelaku yang diberi mandat untuk menjalankan
berbagai urusan publik. Peningkatan kapasitas pada level ini terutama
diarahkan untuk menyiapkan tenaga-tenaga profesional yang mampu
dengan kapasitas teknis yang memadai. Selain itu, pengembangan
organisasi juga perlu dilakukan karena organisasi merupakan arena
dimana para aktor tersebut bekerja. Arena tersebut harus dikembangkan
agar para aktor mampu menerapkan kompetensi teknis profesional secara
optimal. Fokusnya tugas dan fungsi yang jelas, delegasi otoritas yang
tegas, peningkatan budaya organisasi, peningkatan jalur komunikasi dan
koordinasi, pengembangan sistem pengelolaan SDM, dan masih banyak
lagi. Sementara itu, reformasi kelembagaan berkaitan dengan struktur
makro dimana individu dan organisasi beroperasi. Fokusnya adalah
pembenahan aturan main utama untuk memastikan agar organisasi dan
individu bisa berkinerja secara optimal (Gabriel Lele, 2010: 32)
Pengembangan kapasitas lembaga tidak hanya diharuskan bagi
lembaga-lembaga yang berskala kecil atau baru saja berdiri. Namun,
institusi yang besar dan bahkan sudah mapan pun harus melakukan
pengembangan kapasitas, beradaptasi, dan melakukan perubahan
karena lingkungan sekitar selalu berubah, baik perubahan yang bersifat
mendukung maupun yang merupakan ancaman dirinya. Institusi yang
berdiam diri, menjaga status quo, asyik dengan kesibukan rutin “business
as usual” maka cepat atau lambat akan terdegradasi oleh lingkungan
alami (Haryanto, 2014: 6).
Pembahasan
Pengembangan kelembagaan telah dimulai sejak 20 tahun yang lalu
lembaga ini menghadapi tantangan yang berat ditambah dengan berbagai
keterbatasan khususnya lemahnya legitimasi kelembagaan yang terdiri
dari 3 aspek yaitu:
1.

Penguatan Organisasi

Penguatan organisasi yang dimaksudkan adalah penguatan
ditinjau dari aspek legitimasi Kelembagaan Sekretariat KPPU. KPPU
sebagai lembaga non struktural (LNS) diberikan amanat mengawasi
dan menegakkan hukum persaingan usaha, Sekretariat KPPU berperan
memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.
Tugas dan tanggung jawab ini pada dasarnya merupakan tugas-tugas
aparatur negara/pemerintahan, sehingga tata kelola kelembagaannya
seharusnya diatur secara legitimate oleh negara/pemerintah untuk
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menjamin akuntabilitas dalam mengawasi dan menegakkan hukum
persaingan usaha tersebut. Dalam menjalankan amanat Pasal 34 UU
No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 12 ayat (2) Keppres No. 75 Tahun 1999,
dibentuk oleh Komisi. Pada saat ini, Sekretariat KPPU masih belum
diakui sebagai bagian dari lembaga pemerintah, sehingga tata kelola
organisasi tidak mendapatkan pembinaan dari kementerian yang
membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Hal
ini berakibat pada rendahnya legitimasi Sekretariat KPPU sehingga tidak
mampu memberikan dukungan kepada Komisi secara optimal yang pada
akhirnya menghambat kinerja lembaga secara keseluruhan. Penguatan
kelembagaan diperlukan dukungan Pemerintah maupun Legislator
untuk segera menata KPPU. Ketidakjelasan status dan level Sekretariat
KPPU sangat memengaruhi status pegawai KPPU yang melaksanakan
upaya penegakan hukum. Misalnya, untuk menjalankan tugas dan fungsi
penyelidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP adalah polisi dan PNS
yang diperbantukan. Sedangkan status pegawai Sekretariat KPPU bukan
PNS, sehingga pada prinsipnya berimplikasi pada legitimasi yang tidak
kuat dalam prosedur penegakan hukum. Oleh sejumlah pengacara kondisi
ini dianggap menjadi loophole.
2.

Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada saat ini, SDM Sekretariat KPPU terdiri dari PNS yang dipekerjakan
dan Pegawai KPPU non-PNS yang diangkat oleh Ketua KPPU. Dalam
aturan tata kelola aparatur negara, pegawai harus diangkat oleh pejabat
yang berwenang (Pejabat Pembina Kepegawaian), namun demikian
karena Ketua KPPU bukan Pejabat Pembina Kepegawaian, maka status
SDM Sekretariat KPPU non-PNS tidak mempunyai legitimasi sebagai
aparatur negara yang berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana
aparatur negara pada umumnya (hanya mendapatkan honorarium). Lebih
lanjut, kondisi ini juga mempersulit dalam menyusun tata kelola dan
pembinaan karir SDM termasuk kesejahteraannya. Kondisi ini memicu
demotivasi dan perpindahan SDM Sekretariat KPPU yang telah mengikuti
berbagai pendidikan dan pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar
negeri dengan menggunakan APBN. Apabila hal ini dibiarkan terus
menerus, maka jumlah pegawai terutama yang berkualitas akan terus
menyusut hingga kelangsungan kinerja lembaga semakin menurun.
Pegawai KPPU saat ini sebagian besar adalah pegawai honorer yang
hanya berhak mendapatkan honorarium (bukan gaji) dari Pemerintah
yang telah berlangsung sejak berdirinya KPPU. Status Pegawai yang
masih merupakan pegawai honorer tersebut menimbulkan kegelisahan
dan ketidaknyamanan pegawai sehingga berakibat terjadinya turn over
pegawai KPPU yang tinggi.
Sebagian pegawai memilih untuk mengundurkan diri dan bekerja di
Instansi Pemerintah, ataupun Swasta. Kondisi ini tentu sangat merugikan
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KPPU, karena pegawai-pegawai tersebut telah dididik dan dibekali
pendidikan dan pelatihan yang menggunakan APBN. Untuk mencetak
pegawai-pegawai yang memiliki kualifikasi yang kompeten di bidang
persaingan usaha tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang tidak
singkat serta biaya yang tidak sedikit, apalagi mengingat pengetahuan
di bidang persaingan usaha sangat khas karena mengombinasikan sisi
hukum dan sisi ekonomi.
Cukup miris terjadi bahwa sebagian pegawai KPPU yang keluar
memilih bekerja di lawfirm dan pada sejumlah kasus tertentu mereka
berhadapan dengan KPPU. Kondisi tentunya tidak menguntungkan bagi
KPPU dan berdampak pada kinerja KPPU. Berkurangnya SDM–yang
notabene sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus–tentu
saja akan sangat mengganggu dalam pencapaian kinerja dan sasaran
strategis KPPU. Ketidakjelasan status dan level Sekretariat KPPU
sangat memengaruhi status pegawai KPPU yang melaksanakan upaya
penegakan hukum. Misalnya, untuk menjalankan tugas dan fungsi
penyelidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP adalah polisi dan PNS
yang diperbantukan. Sedangkan status pegawai Sekretariat KPPU bukan
PNS, sehingga pada prinsipnya berimplikasi pada legitimasi yang tidak
kuat dalam prosedur penegakan hukum. Apabila tidak didukung dengan
sistem yang “mapan” yaitu suatu sistem manajemen sumber daya
manusia yang mampu menghargai pegawai sebagai aset penting hal ini
dapat dilihat dari semakin banyaknya pegawai yang mengundurkan diri ke
beberapa Kementerian/Lembaga Negara, lawfirm, dan perusahaan swasta.
Hal tersebut menunjukkan rendahnya komitmen pegawai khususnya
terkait dengan status kepegawaian, pola karier yang tidak jelas, tunjangan
yang kurang, sistem kompensasi yang tidak jelas, pimpinan yang tidak
dapat memberikan contoh kepada pegawai, dan kesempatan untuk
pengembangan diri. Budaya organisasi yang tidak dapat dikembangkan
untuk menjadi lebih baik seperti disiplin, pengetahuan, dan implementasi
aturan tentang peraturan kepegawaian. Sarana dan prasarana kerja yang
belum sepenuhnya memadai dalam menunjang aktivitas pegawai.
Kondisi ini dapat diatasi dengan cara membangun srategi
pengembangan kelembagaan melalui konsolidasi kelembagaan dengan
memberikan kepastian posisi lembaga dalam struktur pemerintahan,
konsolidasi sumber daya manusianya dengan menempatkan pegawai
sesuai dengan pengembangan kariernya, maka pegawai akan loyal
terhadap KPPU, sehingga terjadi komitmen pegawai terhadap visi KPPU.
Sesuai pendapat Dessler (2011: 20) yaitu:
“Karyawan yang pandai saat ini cenderung untuk berpikir juga bersiap-siap
untuk pindah ke karier yang lain, ke perusahaan yang berbeda. Kontrak psikologi
karyawan perusahaan di masa lalu mungkin adalah “Lakukan yang terbaik
dan loyallah pada kami, kami akan mengurus karier Anda”. Saat ini berganti
menjadi “lakukanlah yang terbaik dan loyallah pada kami selama anda berada
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di sini dan kami akan memberi kesempatan Anda kesempatan pengembangan
yang Anda butuhkan untuk berpindah dan mencapai keberhasilan dalam karier
Anda”. Dalam situasi seperti ini, pengusaha mungkin berpikir apa yang akan
mereka lakukan untuk menjaga komitmen karyawan dan meminimalisasi
pengunduran diri sukarela karyawan dan meningkatkan kinerja mereka.
Dengan pengelolaan yang efektif, proses pengembangan karier, pengusaha
harus memberi tanda bahwa pengusaha peduli pada keberhasilan karier
karyawannya. Program pengembangan karier dan penilaian yang berorientasi
karier karyawan yang berorientasi pada komitmen karyawannya”.
Harapan besar yang ingin dicapai adalah meningkatnya kapasitas
profesional SDM dan konsolidasi kesejahteraan dengan memberlakukan
reward and punishment yang adil. Dengan membangun sistem, Pegawai
berharap banyak kelemahan dan kekurangan yang selama ini dirasakan
pegawai KPPU akan terlengkapi, dan memberikan kesempatan untuk
membangun karier dengan pola yang baku dan transparan serta sistem
remunerasi yang mampu memotivasi pegawai.
Kedua hal tersebut tidak akan berhasil, jika struktur organisasi
yang sudah ada, tidak mempunyai ketetapan hukum yang kuat sebagai
dasar berdirinya suatu organisasi, demikian pula dengan struktur
lembaga KPPU, sampai saat ini belum mendapatkan ketetapan hukum
yang kuat. Struktur yang berlaku saat ini belum diakui oleh Pemerintah,
sehingga terdapat kendala dalam hal tata kelola perencanaan, tata kelola
organisasi. Keorganisasian yaitu pengaturan struktur, proses, sumber
daya dan gaya manajemen, termasuk di dalamnya adalah sistem insentif,
pemanfaatan pegawai, kepemimpinan, budaya organisasi, saluran
komunikasi organisasi dan struktur manajerialnya. Dimensi organisasi
dalam kerangka Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dimulai
perlunya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi di KPPU masih dalam
tahap perencanaan. Sedangkan proses reformasi birokrasi menuntut
adanya transformasi pengelolaan administrasi publik dan goverment ke
arah governance, dengan menekankan profesionalisme, transparansi,
akuntabilitas, dan produktivitas kerja dalam pelayanan publik. Penguatan
kapasitas kelembagaan dalam kerangka penataan organisasi publik perlu
dipahami dalam konteks public service. Pendekatan organisasi harus
digeser dari paradigma yang memandang unit organisasi sebagai satuan
strategik. Dalam konteks paradigma strategic unit, (a) penataan dan
penguatan kewenangan dan fungsi utama (empowering) serta (b) aspek
struktur: penataan ulang struktur organisasi (restructuring).
Penguatan dan penataan unit organisasi sebagai satuan strategik
melalui pendekatan empowering (penataan dan penguatan kewenangan
dan fungsi utama) dan restructuring (penataan ulang struktur organisasi)
dapat memungkinkan munculnya terobosan-terobosan baru, khususnya
dalam rangka peningkatan kinerja unit organisasi dan untuk penguatan
kelembagaan birokrasi. Untuk itu diperlukan transformasi, yakni
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bagaimana unit organisasi menempatkan dirinya dalam lingkup strategi
organisasi (Haryanto, 2014: 55).
Memperhatikan nilai strategis persaingan usaha di masa mendatang
dan kondisi persaingan yang telah terjadi saat ini, maka untuk antisipasinya
diperlukan sebuah upaya penguatan peran persaingan dalam ekonomi agar
implementasi persaingan dapat mencapai sasarannya. Penguatan peran
persaingan dapat dilakukan melalui beberapa upaya, seperti penyusunan
road map industri, pemangkasan ekonomi biaya tinggi/transaction cost
guna meningkatkan daya saing negara, serta yang tak kalah penting adalah
penguatan kelembagaan dan peran otoritas pengawasan persaingan
usaha. Di berbagai negara, pengawasan persaingan usaha dilakukan
oleh lembaga yang memiliki kesetaraan dengan lembaga negara lainnya.
Hal ini misalnya terlihat dalam peran yang dilakukan oleh Federal Trade
Commission (FTC) di Amerika Serikat, Bundeskartellamnt di Jerman, Taiwan
Fair Trade Commission (TFTC) di Taiwan, Korean Fair Trade Commission
(KFTC) di Korea, Japan Fair Trade Commission (JFTC) di Jepang, Australian
Competitive and Consumer Commission di Australia, atau juga Competition
Directorate Generale di Uni Eropa.
Peran lembaga persaingan di Amerika Serikat dan Uni Eropa, dikenal
menjadi motor terciptanya persaingan usaha yang sehat yang telah
mendorong berkembangnya ekonomi yang berdaya saing dan efisien.
Inflasi yang rendah dan cukup terkendali merupakan sebuah fakta nyata
dari terhindarnya eksploitasi konsumen oleh berbagai tindakan yang tidak
sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha. Berbagai perilaku seperti kartel,
bid ridging, penyalahgunaan posisi dominan dan praktik monopoli lainnya
yang mendistorsi pasar dan cenderung mendorong terjadinya inflasi yang
tinggi, hampir dipastikan sangat sedikit mengingat lembaga persaingan
di negara tersebut sedemikian kuat perannya. Melalui perannya yang kuat
tersebut, maka kontribusi lembaga persaingan menjadi optimal. Di Korea
Selatan lembaga penegak hukum persaingan merupakan institusi yang
sangat kuat. KFTC diberikan kedudukan sejajar dengan menteri. Ketua
KFTC berpartisipasi dalam semua rapat kabinet, bahkan setiap kebijakan
yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha harus melakukan
konsultasi dengan KFTC terlebih dahulu.
Sebagai perbandingan, mengambil contoh otoritas persaingan di
Japan Fair Trade Commission (JFTC). JFTC adalah lembaga independen
yang terdiri dari seorang Chairman dan 4 Komisioner, umumnya berasal
dari kalangan ahli ekonomi atau hukum, yang ditunjuk oleh Perdana
Menteri atas persetujuan Parlemen. JFTC memiliki karakteristik unik
karena para Komisioner melaksanakan tugasnya secara independen tanpa
arahan atau supervisi dari lembaga lain untuk membantu dengan dibantu
suatu unit organisasi bernama Sekretariat Jenderal sebagai pelaksana
urusan teknis/klerikal terkait investigasi dan pengawasan pelaksanaan
Antimonopoly Act yang diundangkan pada tahun 1974.
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Mempertimbangkan perkembangan dinamika persaingan usaha
di masa mendatang serta berdasarkan perbandingan di Jepang, maka
penguatan kelembagaan Sekretariat KPPU dinilai sangat strategis agar
mampu mengoptimalkan perannya dalam pengawasan persaingan usaha
sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi
nasional. Penguatan kelembagaan/capacity building, baik secara internal
melalui pembenahan sistem/manajemen sumberdaya, maupun eksternal
melalui repositioning kelembagaan KPPU diyakini menjadi salah satu
kunci dalam mengantisipasi tantangan di masa depan.
3.

Reformasi Institusi

Reformasi institusi dalam tataran pemerintah Indonesia disebut
dengan istilah reformasi birokrasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010—2015,
reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam
paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia yang didalamnya berisi
tentang kemauan untuk bekerja keras menciptakan perubahan tata kelola
pemerintahan yang baik yang berujung pada penyelenggaraan pelayanan
publik yang lebih baik. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:
a. mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalah gunaan
kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan;
b. menjadikan negara yang memiliki most-improved bureucracy;
c. meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
d. meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program
instansi;
e. meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua
segi tugas organisasi;
f. menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif
dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan
strategis.
Kondisi yang diharapkan dengan adanya reformasi birokrasi adalah
adanya perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik,
sehingga tercapai kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik,
bersih dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme. Selain itu peningkatan
pelayanan kepada publik yang lebih baik.
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Model Konseptual Kelembagaan

Penataan Kelembagaan KPPU
Kelembagaan KPPU dilihat dari sudut ketatanegaraan merupakan
lembaga negara komplementer (state auxiliary organ) yang mempunyai
wewenang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk
melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Hal ini, menurut Jimly,
secara sederhana state auxiliary organ adalah lembaga negara yang
dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu
pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (Eksekutif, Legislatif, dan
Yudikatif) yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu
negara (quasi). Peran sebuah lembaga independen semu negara (quasi)
menjadi penting sebagai upaya responsif bagi negara-negara yang tengah
transisi dari otoriterisme ke demokrasi
Pembahasan kelembagaan KPPU ini merujuk pada Kajian
Kelembagaan Kerjasama KPPU dengan Program MAP Fisipol UGM
(2018) menyatakan bahwa tugas dan kewenangan yang didelegasikan
oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 menjadi dasar dalam mengoperasionalkan
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KPPU sebagai suatu Lembaga Non Struktural (LNS). Arah penataan
kelembagaan ditujukan pada 3 tepat, yaitu tepat “fungsi”, tepat “proses”
dan tepat “ukuran” (rightsizing), dengan penjelasan sebagai berikut:
1.

Tepat Fungsi

Ketepatan dalam menjalankan fungsi organisasi, diawali dari
formulasi “mandat” yang diberikan (delegasi) ataupun disepakati (sesuai
tujuan) dibentuknya lembaga tersebut Mandatory terbentuknya Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diawali dengan terbitnya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya Pasal 30 sampai dengan Pasal
37. Pasal 30 ayat (1) sampai (3) disebutkan bahwa untuk mengawasi
pelaksanaan tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat dibentuk KPPU. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden,
dan merupakan suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh
dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Independensi KPPU dalam
melaksanakan tugas dan wewenang merupakan “mandat” yang harus
dijaga dengan dukungan seluruh elemen dalam struktur organisasi KPPU.
Pembentukan kelembagaan KPPU diatur dalam Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 “Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa
“Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya
ditetapkan dengan Keputusan Presiden”, sedangkan ketentuan mengenai
susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja
diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi” (Pasal 34 ayat 4). Kondisi
eksisting regulasi struktur organisasi KPPU diatur dalam Keputusan
Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan
Usaha sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun
2008.
Dalam menjalankan operasional, tugas dan kewenangan yang dimiliki
Komisi, perlu didukung dengan kesekretariatan yang kuat. Pengaturan
Sekretariat tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) menyebutkan
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Anggota Komisi dibantu
oleh suatu unit organisasi yang dinamakan Sekretariat, dimana ketentuan
mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsinya diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Komisi. Sebagai tindak lanjut, diterbitkan Keputusan
Komisi tentang pengaturan Sekretariat, sebagaimana terakhir ditetapkan
dengan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Organisasi KPPU terdiri dari 3 unit utama, yaitu:
a. Seketariat Jenderal
b. Deputi Penegakan Hukum
c. Deputi Kebijakan dan Advokasi

618

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

Selain Sekretariat, unsur penunjang lainnya adalah Kelompok Kerja,
yaitu suatu tim profesional yang ditunjuk Komisi untuk pelaksanaan tugas
tertentu dalam waktu tertentu dan Kantor Perwakilan di kota propinsi
sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999.
Operasional KPPU dijelaskan dalam Pasal 37, yaitu pembiayaan
pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan elaborasi lebih
lanjut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 mengenai
penyusunan rencana kerja dan anggaran, pembinaan kepegawaian, dan
remunerasi.
2.

Tepat Proses

Tugas dan wewenang yang dijalankan sesuai mandat lembaga
dikelola dan dijalankan dengan suatu pola “proses Bisnis”. Selain aspek
struktur, proses yang terjadi di dalam organisasi juga merupakan aspek
yang sangat penting dan sering menjadi perhatian di dalam analisis
organisasi. Proses organisasi merupakan gambaran berlangsungnya
seluruh aktivitas organisasi untuk menciptakan dan memelihara rantai
nilai (value chain) dalam rangka mencapai tujuan utama secara dinamis.
Dengan demikian, di dalam proses organisasi seluruh aktivitas dan interaksi
elemen-elemen organisasi harus memiliki keselarasan (alignment) satu
sama lain (Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi
Kelembagaan Instansi Pemerintah).
Proses bisnis yang dijalankan akan menjadi dasar bentuk struktur
dan uraian tugas dan fungsi masing-masing struktur yang ada. Ilustrasi
tugas dan wewenang sebagai mandat organisasi, proses bisnis, bentuk
lembaga (struktur) dan tugas fungsi digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 1 - Alur Pikir Logis Kelembagaan Sesuai Mandat
Sumber : Hasil Analisis dan Adopsi Logic Bryson (2011)

Alur pikir logis kelembagaan tersebut diadopsi dari Bryston
(2011) yang mengungkapkan bahwa suatu proses inovasi besar dalam
perencanaan strategik yang bersumber pada mandat dimulai dengan
pengembangan perjanjian yang fokus pada upaya perencanaan strategik.
Perjanjian tersebut meliputi apa yang telah ditetapkan dan menjadi dasar
pendirian, regulasi, aturan main, suatu laporan, peran dan fungsi organisasi.
Mengidentifikasi mandat merupakan upaya untuk menjelaskan mandat
formal dan informal yang dipaksakan secara eksternal yang ditempatkan
pada organisasi.
Identifikasi mandat kemudian diterjemahkan dalam tugas dan
wewenang seperti yang dikemukakan oleh Bryson (2011) bahwa mandat
perlu ditegaskan sehingga tugas dan wewenang dalam organisasi secara
jelas dapat ditentukan. Langkah pertama untuk menentukan tugas dan
wewenang implikasi dari mandat yakni melalui identifikasi berikut:
a. Identifikasi mandat formal dan informal organisasi, termasuk siapa
yang mewajibkan apa dan dengan kekuatan apa.
b. Interpretasi dari apa yang diperlukan sebagai hasil dari mandat
(mengarah mungkin ke tujuan eksplisit atau indikator kinerja).
c. Klarifikasi apa yang dilarang oleh mandat (yang juga mungkin
mengarah pada tujuan eksplisit atau indikator kinerja).
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d.

Klarifikasi tentang apa yang tidak dikesampingkan oleh mandat
(yaitu, batasan-batasan yang terbatas dari bidang tindakan yang tidak
dibatasi). Sangatlah penting untuk menjelaskan apa yang secara
eksplisit disyaratkan, dilarang secara eksplisit, dan tidak secara
eksplisit dikesampingkan.

Penentuan selanjutnya setelah mandat organisasi
jelas
teridentifikasi, maka visi dan misi organisasi perlu ditegaskan kembali
sebagai acuannya (Hill & Hupe, 2009). Visi merupakan pernyataan yang
akan dicapai oleh organisasi dalam mewujudkan apa yang menjadi citacita organisasi. Visi tersebut akan dijabarkan ke dalam misi, yaitu halhal yang harus diterjemakan untuk mencapai visi. Implementasi visi
dan misi dilembagakan ke dalam sistem kerja organisasi yang tertuang
dalam bentuk struktur kerja melekat uraian kerja dan tata kerja serta
membagi habis pekerjaan. Menurut Siswanto (2005), melalui struktur,
fungsi dan aktivitas anggota organisasi dalam pencapaian tujuan, visi dan
misi diterjemahkan melalui spesialisasi aktivitas kerja masing-masing
anggota. Struktur organisasi menggambarkan tipe organisasi, kedudukan,
hubungan pekerjaan, garis koordinasi (Hasibuan, 2010). Unsur-unsur
struktur organisasi meliputi spesialisasi aktivitas, standarisasi aktivitas,
koordinasi.
Dalam pembentukan organisasi harus menjalankan mandat
sebagaimana tugas pertama dari 5 (lima) tugas yang dimiliki yaitu
“melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, tindakan
pelaku usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan yang berpotensi/
dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan
usaha tidak sehat”, maka perlu diuraikan bagaimana cara atau
proses menjalankan tugas tersebut. Langkah apa yang seharusnya
dilakukan (input-proses-output), dan struktur apa yang diperlukan untuk
menjalankannya.
Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, tindakan pelaku
usaha dan penyalahgunaan posisi dominan memerlukan input kegiatan
berupa “perjanjian”, “kegiatan usaha” dan “tindakan pelaku usaha” yang
dihasilkan oleh lembaga lain maupun hasil kondisi “pasar” yang terjadi,
setelah muncul input, maka bagaimana proses selanjutnya dari KPPU
untuk menghasilkan “output”. Sebagai contoh, dengan mengambil salah
tugas KPPU “penilaian terhadap kegiatan usaha”.
Input pelaksanaan tugas “penilaian terhadap kegiatan usaha” adalah
adanya kebijakan yang mendasari berjalannya perusahaan/korporasi yang
telah mendapatkan izin usaha. Kegiatan usaha yang dinilai seharusnya
dijalankan sesuai peraturan yang berlaku terkait persaingan usaha, dengan
kerangka logis bahwa aspek pencegahan terhadap kegiatan usaha yang
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha
tidak sehat dapat dilaksanakan pada tahap “kebijakan/regulasi” beserta
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dengan skema dan persyaratannya. Input yang bagus akan mempermudah
KPPU dalam menjalankan kewenangan.
Proses yang terjadi apabila dalam penilaian kegiatan usaha dijumpai
pelanggaran berupa praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak
sehat, maka pelaksanaan “proses” sebagai tugas berikutnya adalah:
“mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi” dan “memberikan
saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan
dengan praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat” sampai
dengan tahap akhir dari proses penanganan praktik monopoli dan/atau
persaingan usaha tidak sehat.
Bussiness process utama yang dijalankan oleh Komisi (core bussines)
perlu didukung dengan supporting bussines yang dilaksanakan oleh
Sekretariat. Berdasarkan data dari Naskah Akademik Pembentukan
Kelembagaan Kesekretariatan KPPU Tahun 2015, sekretariat KPPU
merupakan elaborasi dari tugas, fungsi, dan kewenangan Anggota Komisi.
Berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang KPPU, maka secara sederhana
dapat digambarkan Business Process Matrix sebagaimana gambar 2
BUSINESS PROCESS MATRIX
berikut.
Gambar 2 - Business Process Matrix
RISET, DATA DAN
INFORMASI

PELAYANAN PUBLIK
DAN PUBLIKASI
KELEMBAGAAN

PENEGAKAN HUKUM

Menangkap informasi dari stake holder (eksekutif, legislatif, yudikatif,
media, pengusaha, pendidikan tinggi dan publik)

INPUT

Potensi Pelanggaran
UU.No.5 th 1999

•
•

PROSES

•
•

Pengumpulan data
Analisis dan
kajian
Penyusunan
laporan
pemaparan hasil

• Opini, pemahaman,
sikap dan perilaku
publik terhadap
persaingan usaha
• Identifikasi Stakeholder
• Indentifikasi jenis
intervensi
•

•

Pelaksanaan Kegiatan
(advokasi, sosialisasi,
publikasi , Kerjasama
/MOU, aktifasi
Monitoring

Indikasi Pelanggaran
UU.No.5 th 1999

•
•
•
•
•

Klarifikasi
Penyelidikan
Gelar Laporan
Kapaniteraan
Persidangan

Dokumentasi dan pengarsipan kegiatan

OUTPUT

Rekomendasi

Hubungan Kemitraan

Putusan

Sumber: Naskah Akademik Pembentukan Kelembagaan
Kesekretariatan KPPU, 2015.
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Lebih lanjut peran Sekretariat dapat digambarkan sebagai
penyeimbang dan unit pengelola sumber daya bagi Anggota Komisi dalam
melaksanakan pelayanan kepada publik dan stakeholder sebagaimana
gambar 3 berikut.

Gambar 3 - Model Hubungan Sekretariat – Anggota KPPU
Sumber: Naskah Akademik Pembentukan Kelembagaan Kesekretariatan
KPPU, 2015.

Fungsi-fungsi yang diemban oleh Sekretariat secara garis besar
dapat dibagi 2 (dua), yaitu fungsi substansi dan fungsi penunjang. Fungsi
substansi adalah fungsi-fungsi yang berkaitan langsung dengan tugas
pokok Anggota Komisi yaitu penanganan hukum persaingan, penyampaian
saran pertimbangan kepada pemerintah, dan publikasi/sosilaisasi nilai
persaingan usaha yang sehat, sedangkan fungsi penunjang adalah fungsi
menyangkut pengelolaan sumber daya (manusia, anggaran, sarana/
prasarana), organisasi, dan informasi teknologi.
Tugas yang melekat apabila dikaitkan dengan target didirikannya
KPPU untuk menyelesaikan permasalahan praktik monopoli perlu diuji
dan dievaluasi apakah secara empiris telah mampu menjalankan mandat
yang diberikan. Gambaran mandat oleh negara yang diimplementasikan
melalui tugas dan wewenangharus bisa tercapai dengan proses bisnis
yang tepat, sehingga kelembagaan yang disusun harus sesuai dengan
visi-misi, tugas dan wewenang serta proses bisnis yang dijalankan secara
efektif dan efisien.
3.

Tepat Ukuran

Organisasi dapat dipahami sebagai suatu sistem interaksi dinamis
dari beberapa aspek pokok yang terdapat di dalamnya. Beberapa aspek
pokok organisasi antara lain subjek atau pelaku, struktur, tata hubungan,
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fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur dan tata aturan, serta
tujuan yang hendak dicapai. Secara umum, termininologi organisasi
dapat diidentikkan dengan terminologi lembaga. Dengan demikian, yang
dimaksud dengan lembaga Instansi pemerintah dalam pedoman ini
dapat disamakan dengan organisasi atau instansi pemerintah. Struktur
organisasi merupakan aspek pokok organisasi yang sering dianalisis dan
dibahas oleh banyak pihak. Secara ideal struktur organisasi harus bersifat
dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan
lingkungan internal dan eksternal. Dalam perspektif ini struktur organisasi
yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun
antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan (Lampiran Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi
Pemerintah).
Sebagai gambaran, rightsizing kelembagaan, dengan menyesuaikan
proses bisnis eksisting dapat dilakukan terhadap proses pelaksanaan
kewenangan penanganan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak
sehat yang diawali dari adanya pelaporan/pengaduan oleh masyarakat
maupun hasil penelitian/penyelidikan oleh KPPU. Untuk proses yang
berasal dari pengaduan/laporan masyarakat, selama ini ditangani oleh
biro yang berada di bawah sekretariat, padalah kegiatan pengelolaan
pengaduan merupakan core bisnis dalam penegakan hukum anti monopoli/
persaingan usaha tidak sehat. Perlu menempatkan secara tepat proses
pengaduan/pelaporan oleh masyarakat ke dalam proses core bisnis KPPU
yang dijalankan oleh kedeputian.
Proses rightsizing yang lain seperti pada kondisi sekretariat KPPU,
yang memberikan dukungan penyelenggaraan kewenangan KPPU.
Ketepatan “ukuran/rightsize” sekretariat KPPU menjadi bagian penting
dalam menyukseskan capaian visi dan misi lembaga. Mengacu pada hasil
diskusi yang telah dilaksanakan oleh KPPU (sumber Term of References
Diskusi Penyelesaian Masalah Kelembagaan Sekretariat Komisi Pengawas
Persaingan Usaha, KPPU), dalam melaksanakan tugas dan wewenang
KPPU selama ini, salah satu kendala yang dihadapi adalah belum
memadainya skema hukum yang ada untuk mengintegrasikan tata kelola
organisasi dan sumber daya manusia pada Sekretariat KPPU dengan
sistem kelembagaan dan aparatur nasional. Sekretariat KPPU sampai
saat ini belum mendapatkan pengakuan kelembagaan/eselonisasi dari
Pemerintah c.q. Kementrian PAN-RB dan para pegawainya belum memiliki
status kepegawaian yang jelas. Mengingat Sekretariat memegang peran
krusial sebagai unit organisasi yang memberikan dukungan teknis dan
manajerial kepada Anggota Komisi, maka dikhawatirkan akan berdampak
serius terhadap pencapaian dan kesinambungan kinerja KPPU.
Masalah kelembagaan/kepegawaian ini muncul karena adanya
perbedaan penafsiran pada Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999. (Sebagian)
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Kalangan birokrat pemerintahan berpendapat bahwa Pasal 34 ayat (4) UU
No. 5 Tahun 1999 telah memberikan kewenangan kepada (Anggota) Komisi
untuk mengatur susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat sehingga
Pemerintah (baca: Presiden) tidak dapat ‘memasuki’/’mencampuri’ ranah
itu lagi. Namun di sisi lain, ketika Anggota Komisi menetapkan suatu
produk hukum (Peraturan KPPU) tentang susunan organisasi, tugas, dan
fungsi sekretariatnya, produk hukum tersebut tidak memiliki ‘civil effect’
atau tidak dapat secara otomatis berdampak pada aspek kelembagaan,
kepegawaian, dan anggaran.
Masalah ini telah dikoordinasikan oleh KPPU bersama Kementerian/
Lembaga terkait serta berbagai pihak selama 10 (sepuluh) tahun lebih
namun belum mendapatkan solusi yang komprehensif. Penataan
sekretariat KPPU yang terus berkembang tidak hanya memerlukan
rightsizing dalam menyelesaikan tantangan yang ada, tetapi perlu
adanya reengineering atau perekayasaan ulang, mengingat diperlukan
perubahan regulasi yang mengarah pada perubahan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999. Sebagai bahan pertimbangan untuk memperkuat
kedudukan sekretariat, meskipun eselonasi dan nomenklatur tidak
setara dengan Sekretariat Jenderal, kewenangan sekretariat dalam
mengelola kepegawaian apabila mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014
tentang ASN, Pasal 53 menyatakan bahwa: Presiden selaku pemegang
kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat
selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional
keahlian utama kepada:
a.
b.
c.
d.
e.

Menteri di kementerian;
Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga
nonstruktural;
Gubernur di provinsi; dan
Bupati/Wali Kota di kabupaten/kota.

Sedangkan Pasal 54 ayat (1), dinyatakan bahwa: Presiden dapat
mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada
Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat
lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah
provinsi dan kabupaten/kota., sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa
Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan
Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di
instansi masing-masing.
Penyebutan “sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara”,
dapat ditafsirkan memiliki kedudukan dan kewenangan yang sama
dalam mengelola kepegawaian di institusinya. Rightsizing kelembagaan
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KPPU berdasarkan permasalahan yang dihadapi dapat diarahkan untuk
mendukung ketepatan proses dalam pencapaian visi dan misi lembaga.
Dengan segala problematika di lembaga KPPU tersebut, maka
direkomendasikan penyelesaian jangka pendek di antaranya kelembagaan
Sekretariat KPPU perlu diperkuat legal standing-nya melalui Peraturan
Presiden. Hal-hal yang yang perlu diatur di antaranya Sekretariat KPPU
sebagai unit organisasi yaitu Sekretaris Jenderal (Sekjen), merupakan
unsur penunjang pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU. Sekjen
KPPU untuk diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi
Kepegawaian Negara (KKN). Pengaturan size organisasi Setjen KPPU,
yaitu Sekjen KPPU adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (sebelumnya
dikenal Jabatan Eselon I). Kepala Biro, Direktur, dan Inspektur, Kepala
Kantor Wilayah; Staf Ahli adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
(sebelumnya Pejabat Struktural eselon II).
Sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai wasit
persaingan usaha, direkomendasikan bahwa KPPU harus diperkuat
dengan memberikan tambahan wewenang dengan melakukan berbagai
revisi pada UU No. 5 Tahun 1999. Revisi juga tidak hanya soal kewenangan,
tetapi juga daya gebrak KPPU untuk lebih memberikan efek jera kepada
pihak-pihak yang melanggar UU Persaingan Usaha tersebut sehingga di
internal KPPU lebih kuat.
Kesimpulan
a.

b.
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KPPU dalam sistem ketatanegaraan adalah lembaga independen yang
terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain
dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bersifat state auxiliary
organ yang dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang
membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok. Lebih jauh
KPPU merupakan lembaga quasi peradilan atau semi peradilan (quasi
judicial) yaitu mempunyai wewenang mengadili dan menjatuhkan
putusan meskipun bukan sebagai institusi peradilan, termasuk dalam
bagian badanbadan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD
1945.
KPPU juga merupakan Lembaga Non Struktural yang dibentuk
berdasarkan UU No. 5/1999 dengan tugas utama adalah untuk
mengawasi pelaksanaan UU No. 5/1999 dengan mengemban amanat
tambahan yakni melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. KPPU
sebagai lembaga negara yang mempunyai peran penting dan sangat
strategis maka KPPU sudah seharusnya didukung oleh sekretariat

Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan

yang bersifat tetap serta memiliki kemandirian dan kapasitas dalam
tata kelola organisasi, kepegawaian, dan pengelolaan anggaran.
Sekretariat yang dimaksud disini adalah sekretariat jenderal
sebagaimana sekretariat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan
dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945.
Rekomendasi
a.

b.

c.

d.

e.
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Dalam mengimplementasikan hukum persaingan usaha memerlukan
tingkat pengetahuan dan keahlian khusus di bidang persaingan usaha,
membutuhkan analisis hukum dan analisis ekonomi dalam proses
pembuktiannya. Oleh karena itu, dukungan pegawai yang profesional
yang membidangi urusan tertentu di bidang hukum, ekonomi, dan
tata kelola pemerintahan yang baik mutlak diperlukan dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU, sehingga
dapat menjaga kelangsungan dan kesinambungan kinerja lembaga.
Terakhir, merupakan urgency untuk membangun model kelembagaan
KPPU yang ideal kedepan yaitu melalui pengembangan Sumber Daya
Manusia, Penguatan institusi organisasi KPPU dan reformasi institusi
yang kuat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Penyelesaian kelembagaan Sekretariat KPPU perlu diperkuat
legal standing-nya melalui Peraturan Presiden. Hal-hal yang yang
perlu diatur di antaranya Sekretariat KPPU sebagai unit organisasi
yaitu Sekretaris Jenderal (Sekjen), merupakan unsur penunjang
pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU dan bidang Teknis yang
dipimpin oleh Deputi Bidang Penegakan Hukum dan Deputi Kebijakan
dan Advokasi
Sekjen KPPU dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
atas usul Komisi Kepegawaian Negara (KKN). Pengaturan size
organisasi Setjen KPPU dan kedeputian, yaitu Sekjen KPPU dan
Deputi adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (sebelumnya dikenal
Jabatan Eselon I). Kepala Biro, Direktur, dan Inspektur, Kepala
Kantor Wilayah; Staf Ahli adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
(sebelumnya Pejabat Struktural eselon II).
Pegawai KPPU telah menjadi andalan dan aset vital untuk mendukung
kelangsungan dan kesinambungan kinerja KPPU, baik di bidang
administratif dan teknis. Perlu diberikan Oleh karena itu, sudah
selayaknya PARA PEMOHON diapresiasi dan diakui dedikasi dan
kontribusinya, serta diberdayakan secara maksimal.
Pegawai KPPU telah melaksanakan fungsi dukungan pelaksanaan
tugas KPPU baik administratif maupun teknis sebagaimana ASN
pada kesekretariatan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan
dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945, seharusnya
memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama
dihadapan hukum atas hak-hak kepegawaian, seperti:
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1.
2.
3.
4.

status kepegawaian;
hak keuangan;
hak pengembangan karier; dan
hak pengembangan kompetensi,

yang terintegrasi dalam sistem manajemen ASN yang berlaku
secara nasional.
f.

Diperlukan dukungan Anggaran yang memadai untuk keberlangsungan
operasional dan teknis untuk meningkatkan kinerja KPPU, tidak
hanya pada anggaran Teknis saja, tetapi juga dukungan administrasi,
sarana dan prasarana, diklat yang mandiri.
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9.4
Sekretariat dan Status
Pegawai Komisi
Pengawas Persaingan
Usaha: Pandangan Pasca
Putusan Mahkamah
Konstitusi
Ir. Barid Effendi1

A.

Pendahuluan

Dua puluh tahun perjalanan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU), merupakan kurun waktu yang cukup panjang sebagai sebuah
lembaga dalam menata dan membangun diri, serta menunjukkan kiprah
dan kinerjanya dalam mengemban tugas dan wewenang sebagaimana
yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.
5 Tahun 1999). KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No.
5 Tahun 1999 tersebut [Vide Pasal 30 ayat (1)]. Selanjutnya pada ayat
(2) Pasal tersebut, dinyatakan bahwa KPPU merupakan suatu lembaga
independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah
serta pihak lain. Kemudian pada ayat (3) dinyatakanbahwa KPPU ini
bertanggung jawab kepada Presiden.
KPPU dalam operasionalnya sebagai lembaga independen, biaya
untuk pelaksanaan tugas dan wewenang dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber-sumber lain
yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
(Pasal 37 UU No. 5 Tahun 1999). Sebagai lembaga yang dibiayai oleh
APBN dan bertanggung jawab kepada Presiden, KPPU dibantu oleh
sekretariat sebagai motor penggerak dalam menjalankan tugas, fungsi,
1

Staf Ahli bidang Kelembagaan dan Kerja Sama di Sekretariat KPPU
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dan wewenang lembaga. Untuk menjamin independensi lembaga, KPPU
seyogianya didukung dengan kesekretariatan yang mandiri, dalam arti
tidak berada di bawah Kementerian atau Lembaga Negara yang lain.
Faktanya (defacto) seperti halnya sekretariat lembaga negara yang
lainnya, Sekretariat KPPU sudah beroperasi secara mandiri sejak tahun
2010 karena telah mendapatkan mandat sebagai pemegang Bagian
Anggaran tersendiri (BA 108) dan memiliki satu Program dalam tata
kelola penganggaran, yaitu Program Persaingan Usaha. Pemberian
Bagian Anggaran tersendiri ini, merupakan langkah terobosan hukum
yang ditempuh oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono melalui
penerbitan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 1999
tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perpres No. 80 Tahun
2008). Semangat penerbitan Perpres ini tampak jelas tercantum dalam
diktum “menimbang” yakni dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas dan wewenang KPPU. Sebagai landasan hukumnya, Perpres ini
bersandarkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 serta undang-undang lain
yang terkait dengan tata kelola organisasi Pemerintah dan penganggaran,
sebagaimana tercantum dalam diktum “mengingat”.
Pemberian bagian Anggaran tersendiri yang lazimnya hanya
diberikan kepada kesekretariatan lembaga negara yang berstatus
sebagai eselon I, telah memberikan dukungan yang sangat berarti
dalam mewujudkan kemandirian KPPU. Akan tetapi karena secara
Yuridis (dejure) kesekretariatan KPPU belum diakui sebagai eselon I oleh
Pemerintah, karena masih ada perbedaan pendapat dari aspek hukum,
maka timbul berbagai implikasi dalam tata kelola organisasi dan sumber
daya manusia. Dampak yang sangat penting dirasakan oleh KPPU adalah
Pimpinan sekretariat bukan Pejabat Pembina Kepegawaian sehingga
status pegawai tetap sekretariat KPPU (organik) tidak dapat diakomodasi
sebagai Aparatur Sipil Negara. Dampak selanjutnya, status pegawai tidak
jelas, sehingga secara berseloroh melahirkan status baruebagai“ pegawai
yang bukan-bukan”. Seloroh tersebut mengandung makna, Pegawai
Negeri Sipil bukan, Pegawai Swasta juga bukan, bahkan pegawai honorer
pun juga bukan, meskipun mekanisme pemberian penghasilan pegawai
berasal dari APBN dengan akun honorarium.
Kondisi inilah yang terus berlangsung hingga sekarang dan berujung
munculnya pengajuan permohonan uji materiil UU No. 5 Tahun 1999
kepada Mahkamah Konstitusi oleh beberapa pegawai tetap KPPU.
Pengajuan permohonan uji materiil oleh pegawai tersebut didorong oleh
keprihatinan para pegawai yang merasa mendapatkan perlakuan yang
tidak adil atas hak-hak sebagai pegawai KPPU yang tidak seperti pegawai
lembaga lainnya yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
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B.

Dasar Hukum Pembentukan dan Tata Kelola Sekretariat KPPU

Pembentukan Sekretariat KPPU diamanatkan dalam Pasal 34 UU No.
5 Tahun 1999 yang berbunyi:
1. Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas dan fungsinya
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat.
3. Komisi dapat membentuk kelompok kerja.
4. Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat
dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi.
Berdasarkan amanat Pasal 34 tersebut, kemudian terbitlah
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Keppres No. 75 Tahun 1999). Dalam
Keppres tersebut, selain menegaskan bahwa KPPU merupakan lembaga
non struktural, dalam Pasal 8 juga mengatur susunan organisasi Komisi
yang terdiri dari: a. anggota Komisi; b. sekretariat. Selanjutnya dalam
Pasal 12, Keppres No. 75 Tahun 1999 tersebut juga mengatur sekretariat
yang berbunyi:
1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat.
2. Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat
diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi.
Dalam Pasal 13 Keppres tersebut juga mengatur tentang kelompok
kerja sebagai berikut:
1.
2.

3.

Apabila diperlukan, Komisi dapat membentuk kelompok kerja sesuai
dengan kebutuhan.
Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
orang-orang yang berpengalaman dan ahli sesuai bidang masingmasing yang diperlukan dalam menangani perkara tertentu dan
dalam waktu tertentu.
Ketentuan mengenai keanggotaan, fungsi, dan tugas kelompok kerja
diatur lebih lanjut oleh Komisi.

Berdasarkan Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999 dan Keppres No. 75 Tahun
1999 tersebut, sama sekali belum diatur bentuk dan ukuran organisasi
sekretariat KPPU, serta belum adanya penegasan tentang status pegawai
KPPU. Bahkan pengaturan tata kelola anggaran sebagai amanat dalam
Pasal 37 UU No. 5 Tahun 1999 pun belum ada, sehingga pada awalnya
tata kelola organisasi dan penganggaran berada di bawah Kementerian
Perdagangan (dulu Departeman Perdagangan). Selanjutnya untuk
mewujudkan kemandirian sekretariat, kemudian Presiden menerbitkan
Perpres No. 80 Tahun 2008. Namun sayangnya dalam Perpres ini juga
tidak menyinggung pengaturan ukuran organisasi dan status pegawai.
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Atas dasar adanya kekosongan hukum inilah, maka KPPU mengambil
langkah untuk mengatur susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat
dan kelompok kerja dengan keputusan KPPU sebagaimana amanat UU
dan Keppres tersebut tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan
dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PAN dan RB). Oleh karena tidak adanya persetujuan dari Menteri PAN dan
RB, maka pengaturan susunan organisasi dan pegawai sekretariat tidak
diakui legalitasnya sehingga belum dapat terintegrasi dengan tata kelola
Pemerintah.
“Selalu masih ada jalan”, barang kali ungkapan ini yang menggambarkan
solusi beroperasinya KPPU dalam mengemban tugas dan wewenang
hingga saat ini. Pengaturan susunan organisasi dan sumber daya aparatur
sekretariat oleh KPPU tetap direspon oleh Kementerian Keuangan dan
Bappenas dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran. Namun
dalam hal pengaturan hak-hak keuangan pegawai (remunerasi), karena
statusnya belum diakui oleh Pemerintah, maka diakomodasi dengan
menggunakan akun honorarium. Langkah ini sebenarnya pada saat
pembahasan dengan Kementerian Keuangan disepakati akan ditempuh
sampai KPPU menyelesaikan proses penguatan kelembagaan. Namun
karena setiap pembahasan antar kementerian dan lembaga selalu
menemui kebuntuan, maka sampai saat ini operasional sekretariat KPPU
belum dapat beranjak mengikuti tata kelola Pemerintah. Kondisi yang
demikian ini, mestinya menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama
antara KPPU dengan Pemerintah untuk segera diselesaikan, karena
pembiaran tata kelola seperti yang sekarang ini, jelas merupakan catatan
sejarah yang memprihatinkan bagi KPPU maupun Pemerintah.
Sebenarnya pada awal Pemerintahan Presiden Joko Widodo, carut
marut kelembagaan sekretariat KPPU juga sudah diangkat dalam agenda
Reposisi dan Penguatan Kelembagaan KPPU (Buku Jilid II lampiran
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019). Bappenas sebagai
leading sektor dalam penyusunan RPJM tersebut sangat memahami
pentingnya peran sekretariat KPPU dalam menunjang pelaksanaan tugas
dan wewenang KPPU. Oleh karena itu dalam memperkuat kelembagaan
KPPU, sembari mendorong agenda amandemen UU No. 5 Tahun 1999,
juga diagendakan penguatan kelembagaan sekretariat KPPU melalui
penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan kedua
Keppres No. 75 Tahun 1999, untuk selanjutnya diharmonisasikan, termasuk
pembentukan tim lintas kementerian. Namun sayangnya, agenda tersebut
tidak ditindaklanjuti hingga berakhirnya periode RPJM tersebut.
Berkenaan dengan pemberian kepercayaan pengelolaan anggaran
dengan Bagian Anggaran tersendiri, Laporan Keuangan KPPU setelah
diaudit Badan Pemeriksa Keuangan, sejak tahun 2012 sampai dengan
2019, setiap tahunnya berturut-turut mendapatkan kualifikasi Wajar
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Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan Keuangan KPPU ini, setidaknya turut
menggambarkan kinerja lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsi
sekretariat di bidang pengelolaan anggaran yang telah diperlakukan
sebagai penanggungjawab program selayaknya sekretariat jenderal.
Dengan kata lain, sekretariat KPPU telah mampu melaksanakan tata
kelola Pemerintah yang baik (good corporate governance).
C.

Perdebatan Panjang Legalitas Sekretariat KPPU

Sejak awal beroperasinya KPPU, perdebatan tentang “Sekretariat
dan status pegawai KPPU” antara para Anggota KPPU dan pihak
Pemerintah terus berlangsung tanpa ujung dan berkepanjangan sampai
saat ini. Perdebatan terjadi berawal dari konstruksi rumusan pasal dan
ayat yang mengatur masalah kesekretariatan yang memang belum
lengkap karena konon katanya UU No. 5 Tahun 1999 ini lahir terburuburu, sehingga lembaganya pun secara berseloroh dikatakan lahir secara
prematur. Ditambah lagi secara kelembagaan, komisi ini lahir sebagai
lembaga pertama di era reformasi yang pemahaman dalam hal lembaga
independen masih simpang siur. Sangat dipahami pula karena pada saat
lahirnya lembaga ini, belum muncul tulisan dan pendapat para ahli hukum
tata Negara tentang lembaga-lembaga independen. Bahkan Mahkamah
Konstitusi sebagai pemegang hak tafsir satu-satunya (the sole intrepeter
of constitution) yang memiliki kekuatan hukum pun belum ada, sehingga
manakala terjadi silang pendapat terhadap ketentuan dalam ayat, pasal
atau bagian undang-undang yang memiliki makna ambigu, tidak jelas,
dan/atau multi tafsir, belum ada tempat untuk mengadu.
Perdebatan dari perspektif kelembagaan diawali dari adanya
terminologi “lembaga independen” dalam Pasal 30 ayat (2) UU No.5
Tahun 1999. Pada awalnya, banyak yang memaknai bahwa KPPU sebagai
lembaga independen berarti bukan lembaga negara, sehingga “sekretariat
KPPU” dianggap di luar Pemerintahan, begitu juga status pegawainya
adalah bukan pegawai instansi Pemerintah atau Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014). Meluruskan
pemahaman lembaga independen ini, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
dalam bukunya “pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” memberikan paparan
panjang sejarah kelahiran lembaga-lembaga independen (termasuk
KPPU) yang merupakan kebutuhan yang tidak dapat diakomodasi lagi
dalam konsep Trias Politika (eksekutif, legislatif dan yudikatif), sehingga
muncul cabang ke 4 yang antara lain berupa komisi-komisi. Selanjutnya,
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam bukunya “Perkembangan dan
Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi” (2006), menyebutkan bahwa
“salah satu pertimbangan dibentuknya KPPU adalah untuk mengawal
terselenggaranya demokrasi di bidang ekonomi…”.
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Selanjutnya, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam tulisannya yang
berjudul “Fungsi Campuran KPPU Sebagai Lembaga Quasi-Peradilan”
menyatakan pula bahwa KPPU adalah lembaga yang bersifat campursari, karena selain melaksanakan tugas urusan persaingan usaha, juga
melakukan penyelenggaraan peradilan persaingan usaha. Bahkan Prof.
Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menegaskanpula bahwa KPPU memiliki
kedudukan seperti badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(3) UUD 1945. Penegasan ini, diperkuat dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 tanggal 20 September 2017 hlm. 194
yang menyatakan bahwa lembaga KPPU adalah lembaga penegak hukum
dalam ranah hukum administrasi.
Uraian dari perspekstif Hukum Tata Negara tersebut menegaskan,
bahwa secara anatomi dan taksonomi kelembagaan, posisi dan peran
KPPU sangat jelas dan penting. Bahkan pertimbangan pembentukannya
pun sangat penting dalam mendukung tugas pokok negara di ranah
eksekutif. Terlebih lagi dengan amanat tambahan, yakni melakukan
pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah, semakin memperkuat penegasan posisi dan peran KPPU.
Oleh karena itu posisi sekretariat beserta pegawai KPPU sebagai organ
pendukung bagi lembaga, jelas berperan sangat vital. Karena tanpa
adanya sekretariat dan pegawainya, niscaya KPPU tidak mungkin mampu
melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang lembaga.
Selanjutnya perdebatan dari perspektif konstruksi dan rumusan ayat
yang mengatur sekretariat KPPU juga berlangsung sejak awal. Sebagai
lembaga independen dan tidak adanya rumusan yang detil dan tegas
tentang sekretariat KPPUdalam Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999, maka
para perintis KPPU yaitu Anggota KPPU periode I (2000-2005) bersikukuh
bahwa pegawai sekretariat KPPU harus mempunyai status tersendiri
dan tata kelola organisasi tersendiri. Oleh karenanya sekretariat KPPU
pada awalnya menggunakan struktur tersendiri (tidak mengikuti pola
Pemerintah) dengan pimpinan sekretariat seorang Direktur Eksekutif.
Pegawai-pegawai baru direkruit dengan status non-PNS dan merekruit
beberapa Pegawai PNS untuk menangani pengelolaan keuangan dan
anggaran. Pada awalnya tidak disadari konsekuensi dari pilihan kebijakan
ini karena memang terbuka peluang untuk pilihan kebijakan itu.
Dalam perjalanannya, mulai dirasakan bahwa tata kelola organisasi
sekretariat KPPU harus mengikuti tata kelola Pemerintah. Gerbong
reformasi birokrasi yang terus bergerak, ditambah lagi dengan terbitnya
UU No. 5 Tahun 2014 yang tidak mengenal lagi status pegawai instansi
Pemerintah selain Aparatur Sipil Negara, menjadi sekat yang semakin
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mempersulit langkah dan mempersempit ruang gerak pengembangan
sekretariat KPPU. Kondisi dan dinamika regulasi Pemerintah ini, akhirnya
mendorong sikap KPPU untuk mengikuti tatanan reformasi birokrasi.
Selanjutnya langkah dan upaya komunikasi dengan Pemerintah dan DPR
mulai dilakukan secara intensif terutama sejak Anggota KPPU periode
ke-3 (2012-2018). KPPU menyadari bahwa tuntutan fungsi, tugas, dan
wewenang lembaga terus meningkat, sementara pada sisi lain, kapasitas
lembaga dan sumberdaya manusianya sulit untuk dikembangkan, bahkan
cenderung kian merosot. Hal ini disadari karena belum adanya legalisasi
status sekretariat KPPU sebagai lembaga eselon I (Sekretariat Jenderal)
yang dipimpin oleh seorang Pejabat yang mempunyai kualifikasi sebagai
Pejabat Pembina Kepegawaian, yang diangkat dengan Keputusan
Presiden.
Dalam proses komunikasi dengan pihak Pemerintah, perdebatan
rumusan ayat dalam Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999 terus berkelanjutan.
Perdebatan panjang yang berlangsung sejak awal adalah adanya frasa
“sekretariat” dan delegasi pengaturan sekretariat yang diberikan oleh UU
No. 5 Tahun 1999 kepada Komisi dengan frasa “diatur lebih lanjut dengan
keputusan Komisi”. Adanya frasa “sekretariat” diyakini maknanya oleh
Pemerintah sebagai unit birokrasi setingkat eselon II, sedangkan adanya
frasa “diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi” Pemerintah masih
ada yang memaknai bahwa Presiden akan melampaui kewenangannya
apabila mengatur organisasi sekretariat KPPU tersebut. Pemerintah
(Kementerian PAN dan RB) selalu menawarkan solusi untuk membentuk
sekretariat KPPU setingkat eselon II yang berada dibawah Kementerian/
lembaga yang lain, atau merevisi terlebih dahulu UU No. 5 Tahun 1999
apabila tetep menghendaki sekretariat KPPU sebagai sekretariat jenderal.
Menyikapi kedua tawaran dari Kementerian PAN dan RB tersebut, untuk
tawaran sekretariat sebagai eselon II, jelas tidak dapat mengakomodasi
kebutuhan sekretariat yang mandiri. Apalagi sejak tahun 2010 dengan
dimilikinya Bagian Anggaran tersendiri, sekretariat KPPU dalam tata
kelola rencana kerja dan penganggaran telah diperlakukan selayaknya
sebagai sekretariat jenderal eselon I karena menjadi penanggung jawab
program. Sedangkan unit eselon II adalah penanggung jawab pelaksana
kegiatan dari program tersebut. Dengan demikian, tawaran sebagai
unit eselon II tersebut justru sebuah kemunduran dalam mewujudkan
kemandirian sekretariat KPPU. Sedangkan tawaran yang kedua dengan
merevisi UU No. 5 Tahun 1999, sebenarnya KPPU sejak tahun 2013 juga
sudah berjuang mendorong Komisi VI DPR RI untuk melakukan revisi UU
tersebut. Namun sampai sekarang revisi UU No. 5 Tahun 1999 tersebut
juga belum selesai. Singkatnya, kedua tawaran tersebut sampai saat ini
belum ada titik terang untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan
sekretariat jenderal bagi KPPU.
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Selanjutnya, karena peliknya perdebatan persepsi lembaga serta
konstruksi dan rumusan ayat dalam Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999,
permasalahan ini pernah dibahas juga di Kantor Sekretariat Wakil Presiden
yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian terkait, bahkan dihadirkan
pula ahli hukum tata Negara Dr. Zainal Arifin Muchtar dari UGM. Forum
tersebut antara lain memperdebatkan tafsir frasa “sekretariat” dengan
huruf “s” kecil, bukan huruf capital, yang dimaknai oleh perwakilan dari
Pemerintah sebagai unit organisasi Pemerintah setingkat eselon II.
Penjelasan esensi frasa “sekretariat” oleh ahli hukum tata negara pun
dalam forum tersebut tetap tidak mampu meyakinkan keraguan dan
kegamangan Pemerintah untuk menerbitkan Perpres tentang sekretariat
KPPU sebagai sekretariat jenderal.
Langkah selanjutnya Menteri PAN dan RB dengan surat nomor
B/3732/M.PAN-RB/11/2015 perihal Percepatan Penetapan Status
Kelembagaan Sekretariat KPPU, menyampaikan laporan kepada Presiden
berkenaan dengan silang pendapat Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999.
Melalui surat tersebut, Menteri PAN dan RB juga sempat menyampaikan
Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal Komisi
Pengawas Persaingan Usaha. Namun dengan kegamangan dan keraguan
dari aspek hukum, akhirnya Menteri PAN dan RB meminta pertimbangan
kepada Menteri Sekretaris Negara guna memberikan kepastian hukum
dari aspek legal.
Menteri PAN dan RB dalam permintaan pertimbangan hukum
tersebut, juga menyampaikan sikap/posisi Kementerian PAN dan RB
yang pada prinsipnya dapat memahami keinginan Ketua KPPU yang
telah mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menetapkan
kelembagaan Sekretariat KPPU sebagai Sekretariat Jenderal. Pada
akhirnya, permintaan pertimbangan hukum tersebut ditindaklanjuti
dengan pembahasan ulang masalah kesekretariatan KPPU pada tanggal
14 April 2016 di kantor Sekretariat Negara yang dihadiri perwakilan dari
Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Hukum
dan HAM, serta Ketua KPPU pada saat itu (M. Syarkawi Rauf). Hasil rapat
tersebut menyepakati penyelesaian masalah sekretariat KPPU, antara
lain dengan mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah
Konstitusi atas ketentuan Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999 (Vide Surat No.
B-368/M.Sesneg/D-1/HK.03.00/04/2016 tanggal 27 April 2016 perihal
Permasalahan Kesekretariatan KPPU).
D.

Legalitas Sekretariat KPPU Berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi

Setelah perjuangan penguatan status kelembagaan sekretariat dan
status pegawai KPPU melalui jalur Pemerintah (pengusulan penerbitan
Peraturan Presiden) menemui jalan buntu, begitu juga perjuangan dalam
mendorong amandemen UU No. 5 Tahun 1999 sampai berakhirnya periode
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DPR RI 2014-2019 belum berhasil, maka beberapa pegawai sekretariat
KPPU dengan semangat untuk memperbaiki lembaga, akhirnya terdorong
untuk menindaklanjuti langkah penguatan kelembagaan dengan
mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999
kepada Mahkamah Konstitusi. Melalui pengajuan permohonan uji materiil
ini, para pemohon memohon agar Makamah Konstitusi selaku penegak
dan pengawal konstitusi menggunakan haknya untuk memberikan
penafsiran atas ketentuan Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999 yang selama ini
menjadi sumber perdebatan.
Adapun pokok materi permohonan yang diajukan oleh para pemohon,
secara singkat yang dikutip dari petitumnya meliputi:
1. Permohonan penafsiran frasa “Keputusan Presiden” sepanjang
menyangkut norma regulasi dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 5 Tahun
1999agar tidak dimaknai selain “Peraturan Presiden”;
2. Permohonan penafsiran frasa “sekretariat” dalam Pasal 34 ayat (2)
dan Pasal 34 ayat (4) UU No.5 Tahun 1999 agar tidak dimaknai selain
“sekretariat jenderal;
3. Permohonan penafsiran frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal 34
ayat (4) UU No.5 Tahun 1999 agar tidak dimaknai selain “Peraturan
Presiden”.
Alasan yang diajukan oleh para pemohon adalah, bahwa ketentuan
dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999
menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kewenangan Presiden untuk
mengatur kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU. Alasan lain
adalah adanya frasa “sekretariat” dalam Pasal 34 ayat (2), dan ayat (4) UU
No. 5 Tahun 1999 yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan
tidak adil kepada sekretariat KPPU, selayaknya sekretariat jenderal pada
badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
menurut UUD 1945. Alasan yang tidak kalah peliknya, adalah adanya
frasa “Keputusan Presiden” dalam Pasal 34 ayat (1) dan frasa “keputusan
Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999 yang menyebabkan
kebuntuan dalam pengaturan kelembagaan dan kepegawaian sekretariat
KPPU, karena menimbulkan pemahaman bahwa Undang-undang
hanya mengamanatkan kepada Komisi untuk mengatur sekretariat dan
kepegawaian KPPU. Pertimbangan lain dari alasan tersebut, adalah
merujuk pada beberapa lembaga negara independen lainnya seperti
KPU, KY, dan Ombudsman yang sekretariatnya masing-masing adalah
sekretariat jenderal.
Dari pengajuan permohonan uji materiil Pasal 34 UU No. 5 Tahun
1999 tersebut, Mahkamah Konstitusi setelah memberikan uraian
pertimbangan hukum, dan dengan berdasarkan penilaian atas fakta
dan hukum, kemudian berkesimpulan bahwa “Pokok permohonan tidak
beralasan menurut hukum untuk seluruhnya”. Oleh karenanya, dalam amar
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putusannya Mahkamah Konstitusi mengadili: “Menolak permohonan para
pemohon untuk seluruhnya”.
Meskipun amar putusannya menolak permohonan para pemohon
untuk seluruhnya, namun demikian dari uraian pertimbangan hukum
Putusan Mahkamah Konstitusitersebut, dapat diambil beberapa
pandangan hukum sebagai rujukan dan sandaran atas perbedaan
penafsiran Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut yang selama ini
menjadi pemicu kebuntuan dalam penyelesaian masalah sekretariat
KPPU. Beberapa pertimbangan hukum tersebut, antara lain:
1. Pertimbangan hukum untuk mendudukan posisi sekretariat KPPU,
Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini mencantumkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XII/2014, tanggal 4 Agustus
2015, Paragraf [3.15] huruf c yang menyatakan:
“Kesekretariatan suatu lembaga atau institusi Negara dalam cabang
kekuasaan negara manapun (legislatif, eksekutif, yudikatif) perannya
adalah sebagai birokrasi pendukung bagi lembaga atau institusi
yang bersangkutan. Keberadaannya merupakan keniscayaan karena
kesekretariatan adalah ibarat mesin yang akan menggerakkan lembaga
atau institusi itu dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya
namun ia bukanlah pihak yang akan melaksanakan fungsi, tugas, dan
wewenangnya lembaga atau institusi yang bersangkutan..”
Penjelasan Mahkamah Konstitusi, dalam halaman 50, Mahkamah
menyatakan “Oleh karena itu, adanya keinginan para pemohon
yang meminta agar sekretariat KPPU dimaksud ditafsirkan sebagai
sekretariat jenderal, menurut Mahkamah, dalam menentukan unit
organisasi sekretariat jenderal, diperlukan kajian yang mendalam dari
segala sisi yang dikaitkan dengan fungsi, tugas, dan wewenang KPPU,
karena pada dasarnya pembentukan sekretariat jenderal memiliki
konsekuensi yang luas, bukan hanya terkait dengan anggaran, yang
dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi
juga mengakibatkan ruang lingkup kewenangan organisasi menjadi
lebih besar.”
2. Bahwa untuk menafsirkan sekretariat KPPU sebagai sekretariat
jenderal, bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah. Pada halaman
51 Putusan tersebut, Mahkamah menyatakan:
“…bahwa permasalahan kesekretariatan KPPU akan ditingkatkan
menjadi kesekretariatan jenderal ataukah bukan, hal tersebut bukan
menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukannya, melainkan
menjadi kewenangan Pemerintah dan lembaga terkait untuk
menentukannya.”
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3.

Mahkamah dalam Putusan tersebut juga menegaskan dalam halaman
52:
“Maka melalui putusan ini Mahkamah penting menegaskan status
kelembagaan KPPU, apabila memiliki urgensi dan telah dilakukan
pengkajian yang komprehensif serta telah disesuaikan dengan kebutuhan
kewenangan, ruang lingkup tugas dan fungsinya, dapat saja disesuaikan
dan tidak menjadi penghalang KPPU untuk berkembang menjadi lembaga
yang sesuai dengan kebutuhan.”

E.

Analisis Kedudukan Sekretariat dan Status Pegawai KPPU

Dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menarik untuk
dicermati dan dianalisis mengenai kedudukan sekretariat dan status
pegawai KPPU pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor 54/PUU-XVIII/2020 tanggal 26 Oktober 2020. Ulasan pandangan
dan analisis ini dikaitkan dengan latar belakang yang mendorong
munculnya pengajuan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 34 UU No.
5 Tahun 1999 tersebut, yaitu perdebatan yang berkepanjangan atas
penafsiran dari rumusan Pasal 34 tersebut. Hal ini dimaksudkan agar
analisis ini mampu memperlihatkan benang merah esensi permasalahan
yang diperdebatkan oleh berbagai pihak, serta dapat mendudukkan
permasalahan secara proporsional. Melalui analisis ini diharapkan pula
dapat menuntun alur berfikir untuk menggugah kesadaran menyelesaikan
masalah sekretariat dan pegawai KPPU, dengan pemikiran yang jernih
dan ketulusan hati.
Diawali dengan penegasan legalitas lembaga KPPU, berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas dinyatakan
posisi dan legalitas kelembagaan KPPU sebagai lembaga Negara bantu
atau yang biasa disebut state auxiliary organ, yang merupakan lembaga
yang membantu pelaksanaan tugas lembaga Negara pokok yang
pembentukannya berdasarkan perintah undang-undang. Penegasan ini
merujuk pada “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
85/PUU-XIV/2016, tanggal 20 September 2017” yang dicantumkan dalam
putusan tersebut (halaman 47). Sedangkan posisi Sekretariat KPPU
perannya adalah sebagai birokrasi pendukung bagi lembaga atau institusi
yang bersangkutan. Keberadaannya merupakan keniscayaan karena
kesekretariatan adalah ibarat mesin yang akan menggerakkan lembaga
atau institusi itu dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya
namun ia bukanlah pihak yang akan melaksanakan fungsi, tugas, dan
wewenangnya lembaga atau institusi yang bersangkutan.
Dengan penegasan tersebut, memperteguh legalitas status sekretariat
KPPU sebagai lembaga Pemerintah yang tata kelolanya harus mengikuti
tata kelola lembaga Pemerintah. Penegasan ini juga sejalan dengan
ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 dan 16, UU No. 5 Tahun 2014, yang
menyatakan Kesekretariatan Lembaga non Struktural adalah termasuk
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instansi Pemerintah pusat [KPPU berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Keppres
No. 75 Tahun 1999, merupakan lembaga non struktural]. Oleh karenanya
secara mutatis mutandis, status pegawai KPPU pun seharusnya adalah
Aparatur Sipil Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU
No. 5 Tahun 2014 yang menyatakan “Aparatur Sipil Negara adalah profesi
bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah”.UU No. 5 Tahun 2014 tidak
mengenal lagi status pegawai instansi Pemerintah selain Aparatur Sipil
Negara (ASN).Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat ahli hukum
tata Negara Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., yang mengatakan
bahwa dalam pengaturan pegawai sekretariat lembaga, tidak boleh ada
Negara dalam Negara, dalam arti pengaturan yang berbeda atas status
pegawai lembaga satu dengan yang lainnya.
Selanjutnya dengan penegasan Putusan Mahkamah Konstitusi
yang mengatakan “bahwa permasalahan kesekretariatan KPPU akan
ditingkatkan menjadi kesekretariatan jenderal ataukah bukan, hal
tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukannya,
melainkan menjadi kewenangan Pemerintah dan lembaga terkait untuk
menentukannya”, seyogianya menjadi rujukan dan sandaran untuk
meluruskan pendapat penafsiran Pasal 34 ayat (4)UU No. 5 Tahun 1999
yang memaknai “Pemerintah (Presiden) tidak memiliki peluang untuk
mengatur/menetapkan organisasi kesekretariatan KPPU”. Begitu pula
pemahaman bahwa pengaturan sekretariat KPPU oleh Presiden yang
dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan oleh Presiden,
hanya dengan mengingat “tidak adanya ketentuan dalam UU No. 5 Tahun
1999 bahwa sekretariat KPPU ditetapkan dalam Peraturan Presiden”,
semestinya juga sudah dapat ditepis, apalagi kewenangan tersebut adalah
nyata-nyata merupakan kewenangan Pemerintahan yang berdasarkan
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, kekuasaannya berada pada Presiden. Bahkan
sudah ada contoh atau preseden dalam penerbitan Prepres No. 80 Tahun
2008 yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono, juga
dengan melandaskan hukumnya kepada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
Peluang Pemerintah untuk mengatur dan mengembangkan sekretariat
KPPU juga tidak diragukan lagi. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan
hukumnya menyatakan: “Maka melalui putusan ini Mahkamah penting
menegaskan status kelembagaan KPPU, apabila memiliki urgensi dan
telah dilakukan pengkajian yang komprehensif serta telah disesuaikan
dengan kebutuhan kewenangan, ruang lingkup tugas dan fungsinya,
dapat saja disesuaikan dan tidak menjadi penghalang KPPU untuk
berkembang menjadi lembaga yang sesuai dengan kebutuhan”. Dengan
penegasan ini, tindak lanjut percepatan penetapan status kelembagaan
sekretariat KPPU sebagaimana pernah diajukan oleh Menteri PAN dan
RB yang ditujukan kepada Presiden melalui Surat nomor B/3732/M.PANRB/11/2015 tanggal 20 November 2015, tidak ada penghalang perbedaan
penafsiran lagi, sepanjang tetap menempatkan Putusan Mahkamah
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Konstitusi sebagai the sole intrepeter of constitution yang mempunyai
kekuatan hukum. Kekhawatiran bahwa apabila Presiden menerbitkan
Perpres Sekretariat KPPU sebagai penyalahgunaan kewenangan, dan
kekhawatiran bahwa berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, nantinya Perpres tersebut bisa berakibat tidak
sah karena melampaui wewenang, tentu saja dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi ini telah cukup jelas dan dapat menepis kekhawatiran tersebut.
Terhadap langkah usulan percepatan penetapan status kelembagaan
kesekretariatan KPPU yang diajukan oleh Menpan dan RB tersebut,
Menteri Perdagangan pada saat itu (Enggartiasto Lukita) juga memberi
dukungan yang sama untuk penerbitan pengaturan kesekretariatan KPPU
sebagai Sekretariat Jenderal dengan Peraturan Presiden. Dukungan
ini dilandasi oleh pertimbangan kebutuhan sekretariat KPPU yang kuat
untuk mendukung kinerja lembaga, serta perkembangan situasi dalam
pembahasan bersama antara Pemerintah dengan DPR pada rapat Panja
tanggal 22 November 2018 yang telah menyepakati sekretariat KPPU
sebagai sekretariat jenderal (Surat No. 387/M-DAG/SD/3/2019 tanggal
11 Maret 2019 Perihal Percepatan Status Kelembagaan Kesekretariatan
KPPU).
Oleh karena itu, melalui usulan percepatan penetapan status
kelembagaan sekretariat KPPU yang pernah diajukan oleh Kementerian
PAN dan RB, serta Kementerian Perdagangan tersebut, seyogianya
Pemerintah bersama KPPU dapat menindaklanjutinya dengan merujuk
pada putusan Mahkamah Konstitusi ini, dan tidak perlu menunggu
selesainya amandemen UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini mengingat tuntutan
kebutuhan KPPU atas dukungan sekretariat yang kuat dan mandiri sudah
lama tertunda-tunda, sekaligus mewujudkan sikap urgensi Pemerintah
terhadap KPPU sebagai pengawal terselenggaranya demokrasi di
bidang ekonomi, atau sering dikatakan sebagai “pilar reformasi di bidang
ekonomi”.
Sekilas menyinggung Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, secara a contrario, tata kelola organisasi dan
sumberdaya apatur sekretariat KPPU yang selama ini tidak sejalan dengan
refleksi program reformasi birokrasi, dengan merujuk pada UU tersebut,
rasanya justru dapat dikualifikasikan sebagai langkah pembiaran tata
kelola instansi Pemerintah pusat yang tidak tertib asas. Oleh karena itu
KPPU selaku pemangku kepentingan seyogyanya juga kembali proaktif
untuk meyakinkan kepada Pemerintah (Presiden) melalui Kementerian
terkait atas putusan Mahkamah Konstitusi ini agar dijadikan rujukan
dalam menyelesaikan permasalahan sekretariat dan pegawai KPPU.
Meskipun dalil konstitusional yang diajukan para pemohon dalam
uji materiil ini, antara lain adalah karena status pegawai yang tidak
jelas, sehingga tidak mengakomodasi hak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
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dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] dan adanya perlakuan
diskriminatif [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945], tetapi dalam pertimbangan
hukumnya, Mahkamah Konstitusi tidak menyinggung sama sekali atas
dalil-dalil yang diajukan pemohon. Sikap konservatif Mahkamah dalam
putusan ini sangat dipahami, karena permasalahan status kepegawaian
merupakan ranah dan wewenang Pemerintah. Namun demikian, patut
kiranya untuk dipahami pula bahwa para pegawai tetap KPPU secara
hukum administrasi Negara adalah sah dan seharusnya diakomodasi oleh
Pemerintah.
Salah satu prinsip penting dalam hukum administrasi Negara yang
selaras untuk dijadikan rujukan adalah asas Presumptio Iustae Causa
yang menyatakan bahwa setiap keputusan tata usaha Negara (KTUN)
yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya
dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya
dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat
melawan hukum (dikutip dari Tulisan Vincent Suriadinata dengan judul
“Asas Presumptio Iustae Causa Dalam KTUN: Penundaan Pelaksanaan
KTUN Oleh Hakim Peradilan” pada Jurnal Ilmu Hukum). Atas dasar prinsip
ini, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam diskusi terbatas di KPPU
menegaskan pula bahwa status pegawai sekretariat KPPU hakikatnya
adalah sah secara hukum. Faktanya, pengakuan atas legalitas pegawai
KPPUyang selaras dengan prinsip hukum administrasi Negara ini, juga
telah diakomodasi dan diterapkan terhadap beberapa pegawai KPPU yang
diterima sebagai CPNS di beberapa kementerian dan Lembaga, dengan
dipertimbangkan masa kerjanya selama bekerja di KPPU.
Pandangan lebih lanjut terhadap status pegawai sekretariat KPPU,
dengan mengingat peran strategis KPPU yang mesin penggeraknya
adalah para pegawai sekretariat yang telah dididik dan dilatih dengan biaya
sebagian besar dari APBN, sehingga telah menjadi asset lembaga, maka
kiranya tidak berlebihan mana kala Pemerintah mengambil langkah extra
ordinary dalam melakukan alih status pegawai KPPU. Langkah tersebut
sebenarnya justru menjadi wujud apresiasi Pemerintah atas dedikasi
para pegawai tetap KPPU yang telah membesarkan dan dibesarkan
juga oleh KPPU. Selain itu, perlu dipahami juga perjalanan waktu yang
cukup panjang yang telah menimpa para pegawai sehingga tidak dapat
menerima hak-hak layaknya sebagai pegawai yang bekerja pada instansi
Pemerintah, sudah selayaknya mendapat apresiasi dan kompensasi
sehingga dapat memacu semangat para pegawai dalam mendukung
Komisi melaksanakan tugas dan wewenang KPPU.
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F.

Simpulan dan Saran

Dari uraian dan pandangan dalam analisis kedudukan sekretariat dan
status pegawai KPPU atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/
PUU-XVIII/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tersebut di atas, dapat ditarik
simpulan dan saran sebagai berikut:
1. Semua pemangku kepentingan, seyogianya memahami bahwa
pentingnya peran KPPU dalam mengawal Demokrasi Ekonomi,
apabila tidak segera dilakukan langkah percepatan penyelesaian
kesekretariat KPPU sebagai sekretariat jenderal tentu akan kehilangan
kesempatan dalam memaksimalkan peran KPPU sebagai lembaga
Negara bantu yang merupakan bagian dari lembaga Negara utama di
ranah eksekutif.
2. Pemerintah seyogianya memahami dan memaklumi juga bahwa
mengingat UU No. 5 Tahun 1999 merupakan Undang-undang inisiatif
dari DPR, tentu butuh upaya perjuangan yang tidak ringan bagi
KPPU dalam mendorong penyelesaian amandemen UU tersebut.
Oleh karena itu percepatan penyelesaian Kesekretariatan KPPU
sebagai sekretariat jenderal seyogianya menjadi prioritas dan segera
dituntaskan tanpa menunggu selesainya revisi UU No. 5 Tahun 1999.
3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini, secara hukum tidak
ada keraguan lagi dan cukup meyakinkan bagi Pemerintah untuk
menerbitkan Peraturan Presiden tentang Kesekretariatan KPPU
sebagai sekretariat jenderal, sepanjang memiliki urgensi dan telah
dilakukan pengkajian yang komprehensif serta telah disesuaikan
dengan kebutuhan kewenangan, ruang lingkup tugas dan fungsinya,
sesuai dengan kebutuhan lembaga.
4. Bahwa Presiden Joko Widodo dalam agenda Reposisi dan Penguatan
Kelembagaan KPPU yang tercantum dalam Buku Jilid II RPJM 20152019, juga mengamanatkan pembahasan revisi kedua Keppres No. 75
Tahun 1999 untuk memperkuat dan memperjelas status sekretariat
KPPU. Oleh karena itu amanat kepada Kementerian PAN dan RB,
serta Kementerian dan Lembaga terkait yang disebutkan dalam
RPJM tersebut, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi
ini seyogianya mengambil peran juga untuk segera menindaklanjuti
proses penguatan sekretariat KPPU dan penyelesaian permasalahan
status pegawai KPPU.
5. Sekretariat KPPU harus segera membuat kajian yang mendalam
dari segala sisi yang dikaitkan dengan fungsi, tugas, dan wewenang
KPPU sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi. Kajian harus
dapat menggambarkan ruang lingkup kewenangan sekretariat
dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU dan
konsekuensi anggaran dengan mempertimbangkan situasi serta
kondisi keuangan Pemerintah di tengah tekanan pandemi Covid-19.
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Kajian juga sekaligus dapat menggambarkan langkah mitigasi dalam
proses transformasi lembaga dan kepegawaian. Kajian ini sangat
penting untuk meyakinkan kepada Pemerintah dalam menindaklanjuti
penyelesaian sekretariat KPPU sebagai sekretariat jenderal dan
transformasi pegawainya.
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9.5
Redifinisi KPPU dalam
Pembangunan
Perekonomian Indonesia
Ukay Karyadi, S.E., M.E.1

1.

Pendahuluan

Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang lahir pasca berakhirnya
rezim orde baru, dapat dimaknai sebagai langkah awal Indonesia
untuk menata perekonomian nasional, khususnya untuk mengatasi
problem ekonomi yang tidak bisa diselesaikan oleh kebijakan ekonomi
konvensional, baik itu berupa kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter.
Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum UU Nomor 5
Tahun 1999:
“Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai dalam Pembangunan Jangka
Panjang Pertama, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan, khususnya dalam
pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, …”
Memang, kritik tajam terhadap capaian pertumbuhan tinggi era orde
baru adalah tidak diikuti oleh pemerataan bahkan justru menghadirkan
kesenjangan. Perdebatan soal pertumbuhan versus pemerataan mewarnai
perjalanan panjang orde baru berkuasa. Pilihan kebijakan pembangunan
yang pro-pertumbuhan yang pada mulanya digadang-gadang akan
diikuti proses pemerataan melalui trickle down effect, tetapi realitasnya
pertumbuhan ekonomi yang diciptakan dengan pengorbanan segenap
sumber daya ekonomi saat itu tidak juga diikuti proses pemerataan.
Salah satu indikator yang kerap dijadikan indikator adalah gini ratio,
yang mengukur tingkat kesenjangan pendapatan. Nilai gini ratio berkisar
antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (kesenjangan sempurna).
Pada praktiknya, gini ratio untuk negara-negara yang tingkat kesenjangan
tinggi berkisar antara 0,5 hingga 0,7. Sedangkan untuk negara-negara yang
1

Wakil Ketua KPPU Periode 2018-2020 dan Anggota KPPU Periode 2020-2023
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distribusi pendapatannya merata, angkanya berkisar antara 0,2 hingga
0,35 (Todaro dan Smith, 2003). Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir,
gini ratio Indonesia berada di atas 0,35, alias dapat dimaknai distribusi
pendapatannya masih belum merata.
2. Masalah Kesenjangan
Problem kesenjangan tersebut tercipta, karena salah satu faktor
utamanya adalah adanya elemen-elemen ketidaksempurnaan pasar,
seperti kekuatan monopoli dan monopsoni yang mengakibatkan para
pemilik modal (usaha besar/UB) mempunyai bargaining power yang jauh
lebih kuat dibanding pelaku ekonomi lainnya dari kalangan bawah, seperti
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam suasana seperti
ini, pertumbuhan ekonomi jelas akan lebih dinikmati UB ketimbang UMKM.
Ini sejalan dengan penilaian Bank Dunia (2016), pertumbuhan ekonomi
hanya menguntungkan warga terkaya 20%, tapi 80% populasi tertinggal di
belakang. Ini tak lain karena pertumbuhan pendapatan 10% orang terkaya
Indonesia tiga kali lipat lebih cepat daripada pertumbuhan 40% warga
termiskin.
Bahkan, dalam working paper yang ditulis Schmitz dan Fettig (2020)
dijelaskan bahwa ketika dunia mengalami depresi hebat era 1930-an,
beberapa pakar dan pembuat kebijakan di Amerika Serikat, termasuk Henry
Simons (Universitas Chicago) dan Thurman Arnold (Asisten Jaksa Agung
Antitrust untuk Presiden Roosevelt dari 1938-1943), mengusulkan untuk
mengatasi krisis ekonomi yang dihadapi Amerika, salah satunya dengan
kebijakan penghapusan monopoli dalam segala bentuknya. Menurut
Schmitz dan Fettig, apa yang diusulkan tahun 1930-an juga berlaku hari
ini. Hal ini karena pertama, monopoli adalah sumber utama kemiskinan
dan kesenjangan. Kedua, monopoli sering kali menyembunyikan dan
menyamarkan tindakan yang menyebabkan kerugian besar di kalangan
masyarakat berpenghasilan rendah. Jelasnya, monopoli diam-diam
menyebarkan kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi (kesenjangan)
dalam setiap strategi dan aksi korporasinya.
3. Peran Kebijakan dan Hukum Persaingan
Di sinilah urgensinya keberadaan hukum persaingan usaha dan
kebijakan persaingan usaha, karena dapat mencegah penguasaan ekonomi
pada kelompok tertentu yang dapat berdampak pada perekonomian
khususnya dalam upaya memperkecil tingkat kesenjangan di masyarakat
perlu ditegaskan, hukum persaingan usaha (competition law) merupakan
bagian dari kebijakan persaingan usaha (competition policy). Dengan
demikian, definisi kebijakan persaingan usaha disamping melingkupi
hukum persaingan usaha, juga melingkupi kebijakan lain (baik kebijakan
pemerintah pusat/sektoral maupun pemerintah daerah) yang ditujukan
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untuk mendukung persaingan usaha, termasuk advokasi persaingan
(competition advocacy).
Menurut Rosenthal dan Matsushita (Karyadi, 2018) kebijakan
persaingan usaha mempunyai multisasaran. Pertama, efisiensi ekonomi
di pasar. Kedua, kewajaran atau keadilan dalam praktik bisnis (fairness
of business practices). Ketiga, menghilangkan regulasi pemerintah yang
tidak efisien. Keempat, mengurangi konsentrasi kekuatan ekonomi pada
sedikit pelaku pasar. Kelima, membatasi kolaborasi di antara pesaing
yang memfasilitasi kolusi. Keenam, meningkatkan kedaulatan konsumen
dengan mendorong perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa yang
sesuai dengan keinginan konsumen. Ketujuh, menekan biaya produksi
dengan tujuan untuk meredistribusi surplus produsen kepada konsumen.
Meski memiliki multisasaran, tapi pada dasarnya hukum persaingan
usaha adalah instrumen kebijakan untuk mencari kombinasi antara
efisiensi dan keadilan yang tepat untuk masing-masing negara. Namun
demikian, masalah efisiensi dan keadilan, seringkali berada pada posisi
saling berhadapan ketika dikaitkan dengan hukum pesaingan usaha.
Sebagian ekonom percaya bahwa hukum persaingan usaha seharusnya
mempunyai tujuan yang sederhana, yaitu mempromosikan efisiensi.
Karena itu, keberadaan hukum persaingan usaha (UU Anti Monopoli atau
UU Persaingan Usaha) harus dapat mencegah perbuatan atau tindakan
perusahaan yang dapat merugikan masyarakat dengan cara menggunakan
market power yang dimiliki perusahaan tersebut.
Di sisi lain, ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan yang
sebenarnya dari hukum persaingan usaha bukanlah efisiensi, melainkan
keadilan atau keberpihakan. Karena itu, UU Persaingan Usaha yang
diberlakukan seharusnya lebih condong untuk membantu kelompok
tertentu yang lemah, misalnya pelaku UMKM, sehingga mereka
memperoleh keadilan dalam berusaha.
Bagi Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 5
Tahun 1999, tujuan keberadaan hukum persaingan usaha 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 praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Meski memiliki tujuan yang beragam, keberadaan hukum persaingan
usaha di Indonesia, bisa dikatakan lebih condong pada sisi penciptaan
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efisiensi daripada mencerminkan keberpihakan pada kelompok (pelaku
usaha) lemah. Semua pelaku usaha (UB maupun UMKM) diberi kesempatan
usaha yang sama. Meski di sisi lain, dalam Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun
1999 menyatakan bahwa ketentuan UU ini tidak berlaku bagi usaha kecil,
tapi tidak secara tegas menyebutkan adanya perlindungan buat pelaku
usaha lemah. Dengan kata lain, hukum persaingan usaha didesain untuk
melindungi competition, bukan melindungi competitor (tak peduli UB
maupun UMKM).
Namun demikian, meski UU Nomor 5 Tahun 1999 diarahkan untuk
melindungi competition, tapi pada praktiknya kebijakan pemerintah kerap
mendistorsi terciptanya persaingan usaha. Studi Damuri dkk (2017)
tentang “Kondisi Persaingan Usaha di Indonesia 1997-2012”, menemukan
sejumlah regulasi yang dikeluarkan oleh berbagai Kementerian/Lembaga
yang tidak konsisten dengan prinsip persaingan usaha yang dimandatkan
dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, karena melakukan diskriminasi yang
membatasi ruang gerak usaha dan merugikan kelompok pelaku usaha
tertentu, atau membuka kesempatan bagi berbagai praktik usaha tidak
sehat.
Kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip persaingan usaha
tersebut, secara umum dapat digolongkan menjadi tiga kelompok.
a.

b.
c.

4.

Pertama, kelompok kebijakan yang memberikan ruang lebih besar
pada pelaku usaha yang memiliki posisi dominan, sehingga kebijakan
tersebut cenderung menciptakan entry barrier bagi pelaku usaha
pesaingnya. Dari sisi perspektif publik, adanya kebijakan entry barrier
sendiri tidak menjadi persoalan asalkan untuk melindungi dampak
negatif dari persaingan yang dianggap berlebihan. Namun, pada
beberapa kasus kebijakan entry barrier justru sangat merugikan
kepentingan masyarakat (konsumen) dan hanya menguntungkan
segelintir pelaku usaha.
Kedua, kebijakan pemerintah yang memfasilitasi munculnya perjanjian
antara pelaku usaha yang tidak sejalan dengan UU Nomor 5 Tahun
1999.
Ketiga, bentuk intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar
yang berjalan, misalnya dalam bentuk tata niaga atau regulasi yang
membatasi jumlah pemain yang terlibat.
Problem Regulasi dan Kelembagaan

Masih adanya kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan prinsipprinsip persaingan usaha menggambarkan bahwa persaingan usaha yang
sehat belum menjadi arus utama dalam perumusan kebijakan, baik di
level pemerintah pusat maupun daerah. Padahal, kebijakan persaingan
usaha yang sehat diyakini menjadi salah satu prasyarat untuk pencapaian
pertumbuhan yang lebih memiliki dimensi keadilan (pemerataan). Hal ini
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sebagaimana Logical Framework kebijakan persaingan usaha yang dibuat
pemerintah, seperti Gambar 1 berikut ini:

Secara langsung
mencegah terjadinya
perilaku persaingan
usaha tidak
sehat secara anti
competitive merger
dan akuisisi

Secara tidak langsung mendorong
terciptanya persaingan usaha
sehat,melalui peningkatan jumlah
pelaku usaha dan/atau substitusi
produk di pasar bersangkutan
Gambar 1 – Logical Framework Kebijakan Persaingan Usaha
Sumber: KPPU, 2020.

Konsekuensi belum dijadikannya persaingan usaha yang sehat
sebagai arus utama dalam perumusan kebijakan, maka tugas Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebagai lembaga yang diberi mandat
untuk mengawasi pelaksanaan UU Nomer 5 Tahun 1999 menjadi lebih
berat. Ini terlihat, dalam periode 2001 hingga Juni 2020, dari 234 saran
dan pertimbangan yang disampaikan KPPU kepada pemerintah hanya 99
yang efektif alias ditindaklanjuti oleh pemerintah. Rendahnya efektifitas ini
menunjukkan posisi tawar KPPU kurang kuat dalam perumusan kebijakan
agar sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat. Ini karena
kewenangan KPPU sangat terbatas. Tidak hanya dalam hal pemberian
saran pertimbangan, dalam hal penegakan hukum pun KPPU memiliki
kewenangan yang terbatas (lihat Pasal 36 UU Nomor 5Tahun 1999).
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Padahal, sangat jelas secara de jure bahwa KPPU adalah pengawal
dan pengawas keadilan sosial (the guardian of social justice) dalam
membangun perekonomian nasional, yaitu utamanya untuk turut
menyelesaikan persoalan dalam pembangunan ekonomi--sebagaimana
disebutkan dalam Penjelasan Umum UU Nomor 5 Tahun 1999--juga untuk
mencapai tujuan UU ini--sebagaimana di manatkan dalam Pasal 3. Karena
itu, adalah hal yang hampir mustahil KPPU menjadi the guardian of social
justice, apabila tidak ada penguatan regulasi dan kelembagaan.
5.

Urgensi Revisi UU Nomor 5 Tahun 1999

Penguatan institusi dan regulasi tentunya harus dimulai dari revisi
UU Nomor 5 Tahun 1999, terutama terkait pasal-pasal kelembagaan dan
kewenangan KPPU. Menurut Toha (2019), ketidakjelasan pengaturan
KPPU sebagai lembaga negara dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, membawa
implikasi terhadap status kelembagaan KPPU yang belum terintegrasi
dengan sistem kelembagaan dan kepegawaian nasional, meskipun
pembiayaan operasional KPPU bersumber dari APBN. Pada saat ini
keberadaan Sekretariat KPPU masih terdapat beberapa permasalahan,
di antaranya; Pertama, tidak jelasnya status pegawai KPPU. Kedua,
tiada jenjang karir yang pasti bagi para pegawai KPPU. Ketiga, beban
kerja yang semakin tinggi. Permasalahan-permasalahan tersebut
kemudian membawa beberapa implikasi yang sudah dan mungkin
akan muncul, di antaranya: Ketidak jelasan status dan level Sekretariat
KPPU sangat mempengaruhi status pegawai KPPU yang melaksanakan
upaya penegakan hukum. Sampai saat ini status pegawai Sekretariat
KPPU bukan PNS. Kondisi ini sangat tidak tepat, mengingat pegawai ini
yang melakukan penyelidikan dan memeriksa suatu laporan terhadap
pelanggaran UU Nomor 5 tahun 1999. Di KPPU hampir seluruh pegawai
yang menjabat struktural adalah Pegawai yang berstatus“honorer” di
APBN.
Terkait kewenangan, sebagaimana otoritas pengawas persaingan
usaha di Negara-negara lain, KPPU diberikan kewenangan dan tugas
yang luas yang meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, legislatif serta
konsultatif. Kondisi ini, oleh beberapa pihak dinilai bahwa KPPU memiliki
wewenang yang tumpang tindih karena bertindak sebagai investigator
(investigate function), penyidik, pemeriksa, penuntut (prosecuting function),
pemutus (adjudication function), maupun fungsi konsultatif (consultative
function). Namun demikian, sementara kalangan juga berpendapat
bahwa meskipun KPPU bukan lembaga judisial ataupun penyidik, tetapi
KPPU adalah lembaga penegak hukum yang tepat untuk menyelesaikan
masalah persaingan usaha karena peran multi fungsi serta keahlian
yang dimilikinya akan mampu mempercepat proses penanganan perkara
(Wiradiputra, 2018)
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Perdebatan mengenai kewenangan KPPU yang dianggap terlalu besar
serta perbedaan penafsiran dari pelaku usaha maupun KPPU, menjadikan
kedudukan KPPU dipertanyakan publik, sebenarnya sudah ditegaskan
melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang
memperjelas dan mempertegas kewenangan KPPU, yaitu sebatas
lembaga administratif, artinya tidak sama dengan lembaga peradilan yang
melakukan penegakan hukum secara pro justicia (Arifin, 2019). Sebagai
perbandingan, lembaga administratif lain di Indonesia yang dianggap
memiliki fungsi yang mirip dengan KPPU adalah Otoritas Jasa keuangan
(OJK). Namun, sebagai lembaga administratif OJK memiliki kewenangan
mempunyai kewenangan yang sangat luas, yang memiliki kewenangan
memberi ijin sampai mencabut ijin sebuah lembaga keuangan yang
menjadi objek pengawasannya. Ini, jelas berbeda dengan KPPU yang
disebut mempunyai kewenangan yang sangat besar, tapi dalam praktiknya
memiliki banyak kekurangan dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya,
KPPU tidak memiliki penyidik seperti OJK, di mana kewenangan penyidik
tersebut di antaranya dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan
(Pasal 49 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan).
Sebagaimana penerapan di OJK, untuk melaksanakan penegakan
hukum persaingan usaha KPPU membutuhkan kewenangan yang besar,
yaitu berupa kewenangan penggeledahan dan penyitaan. Kewenangan
penyitaan dan penggeledahan bagi otoritas pengawas persaingan usaha
adalah suatu yang lazim diterapkan, sebagaimana dijalankan oleh otoritas
persaingan di beberapa negara.
Selain itu, dalam dari revisi UU Nomor 5 Tahun 1999, juga harus
memperkuat kewenangan KPPU dalam menjalankan tugas memberikan
saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan
dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Pasal 35 UU
Nomor 5 Tahun 1999). Sudah semestinya saran dan pertimbangan KPPU
dapat lebih mengikat dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ini penting,
untuk memastikan agar kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip
persaingan usaha dan tidak berpotensi menimbulkan kondisi kegagalan
pasar.
6.

Penutup

Akhirnya, tanpa ada penguatan institusi dan regulasi, KPPU tidak
cukup efektif untuk menjalankan tugas dan fungsinya, utamanya untuk
mencapai tujuan sebagaimana Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1999.
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Catatan Penutup
Deswin Nur1
Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah berusia 20 pada tahun ini.
Suatu usia yang tidak lagi muda bagi suatu lembaga. Komisi yang lahir
sebagai amanat reformasi ini boleh dikatakan menjalankan semangat
para pendiri Negara ini, yakni Pancasila. Dalam dua puluh tahun tersebut,
KPPU telah berkontribusi bagi upaya perbaikan ekonomi Indonesia melalui
penegakan hukum persaingan penilaian notifikasi merger, pemberian
saran pertimbangan KPPU kepada Pemerintah terkait kebijakan yang
berpotensi menyebabkan persaingan usaha tidak sehat seperti yang
diamanatkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan bahkan pengawasan terhadap
pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha besar/menengah dan kecil/
mikro yang bertujuan mendorong kemitraan yang saling menguntungkan
sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil
dam Menengah (UMKM).
Sampai dengan tahun 2019, KPPU telah melaksanakan 351 (tiga ratus
lima puluh satu) penanganan perkara persaingan usaha. KPPU juga telah
menyampaikan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) saran pertimbangan
dan telah melakukan penilaian atas 700 (tujuh ratus) notifikasi transaksi
merger dan akuisisi. Beberapa sektor seperti transportasi udara,
perkebunan, dan telekomunikasi mengalami perubahan yang signifikan
seiring berjalannya peran KPPU. Perjuangan tersebut tentu tidak mudah,
ditengah keterbatasan regulasi yang dimiliki oleh KPPU terutama dari sisi
kewenangan dan status kelembagaan. Terlebih dengan meningkatnya
perdagangan dan bisnis global yang secara konsisten ditingkatkan oleh
Pemerintah melalui program dan kebijakan mengundang foreign direct
investment.
Di tengah tuntutan yang sangat berat tersebut KPPU harus berhadapan
dengan berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kewenangan KPPU
dalam melakukan pengawasan yang diakibatkan oleh masih belum kuatnya
substansi pengaturan dalam hukum persaingan usaha, permasalahan
status lembaga kesekretariatan KPPU yang berpengaruh terhadap kinerja
lembaga, serta dukungan yang masih terbatas dari stakeholder utama,
terutama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan
keterbatasan anggaran.
1

Penulis merupakan Kepala Biro Hubungan Masyarakan dan Kerja Sama bagi Sekretariat
KPPU di Jakarta, sekaligus Koordinator penyusunan buku ini.
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Sementara dalam dua dekade ini, hukum persaingan usaha telah
menjadi bidang keilmuan dan profesional yang berkembang pesat.
Pengajaran pendidikan tinggi atas hukum persaingan usaha telah
berkembang pesat, khususnya dengan intensitas kerja sama yang dibuat
KPPU dengan dunia pendidikan. Banyak pengharapan publik, khususnya
dunia pendidikan, menginginkan KPPU menjadi institusi yang berwibawa
dan konsisten dalam menerapkan norma-norma hukum ketika berhadapan
dengan kasus-kasus konkret di lapangan. Sungguh, suatu ekspektasi
yang besar dan beban yang berat untuk bisa dicapai dengan kondisi
kelembagaan dan regulasi saat ini.
Hampir seluruh pakar bidang ekonomi menyatakan bahwa KPPU
memiliki peranan positif atas pembangunan ekonomi nasional.
Mungkin tidak berlebihan jika dikatakan KPPU turut berkontribusi dalam
meningkatkan status negara dari lower-middle income country menjadi
upper-middle income country, sebagaimana dirilis Bank Dunia belum lama
ini. Namun di tengah peningkatan pendapatan tersebut, terdapat gejala
ketimpangan yang mulai mencuat di dalam pola distribusi pendapatan.
Ini perlu dicegah oleh KPPU, khususnya dalam menjaga rasa keadilan
khususnya di bidang ekonomi. KPPU ke depan harus menjadi salah satu
pilar yang kuat menjaga demokrasi ekonomi dan memberikan keadilan
di masyarakat dan mencapai satuts Indonesia sebagai Negara Maju
Tahun 2035. Untuk itu, berbagai pakar ekonomi yang juga diperkuat
para pakar bidang hukum menilai bahwa undang-undang persaingan
usaha Indonesia perlu dirubah seiring dengan meningkatnya globalisasi,
menuju arah de-globalisasi. Desain hukum persaingan ke depan harus
sejalan dengan pemikiran bagaimana negara akan mengembangkan dan
menerapkan demokrasi ekonomi dalam tata kelola ekonomi yang sesuai
dengan amanat Pasal 33 UUD 45.
Perubahan undang-undang persaingan usaha akhirnya secara parsial
diubah oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
khususnya atas pengenaan sanksi dan pemindahan upaya keberatan.
Undang-undang tersebut mengatur pengenaan sanksi minimal Rp 1 miliar
untuk pelanggaran persaingan usaha dan memindahkan penanganan
upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. Selain
memperbaiki beberapa pasal terkait substansi tersebut. Perubahan
dimaksud di satu pihak telah memenuhi harapan pemangku kepentingan
atas transparansi pengenaan sanksi dan peningkatan objektifitas dalam
upaya keberatan atas putusan KPPU. Namun di lain sisi, perubahan
tersebut kemungkinan masih belum mampu menjawab tantangan
globalisasi, utamanya menghadapi perkembangan industri digital yang
bergerak cepat di Indonesia. Sangat cepat, namun kadang tidak diiringi
dengan penyesuaian kebijakan yang tepat. Amandemen undang-undang
persaingan usaha secara komprehensif masih tetap dibutuhkan dan
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patut disesuaikan dalam menjawab perkembangan teknologi yang sangat
cepat.
Sambil menunggu perubahan undang-undang tersebut, KPPU akan
tetap menjalankan tugasnya dengan menggunakan sumber daya yang
ada dan regulasi yang sama. Cara pendekatan hukum yang dilakukan
KPPU pun akan masih sama, yakni menggunakan pembuktian-pembuktian
tidak langsung atau pembuktian ekonomi dalam penanganan perkaranya.
Bahkan untuk perilaku kartel sekalipun, yang di beberapa negara maju
dianggap sebagai pelanggaran pidana (hardcore cartel). KPPU akan tetap
dengan smart menggunakan sumber daya yang ada sehingga tetap mampu
mengatasi berbagai perdebatan tentang keabsahan bukti ekonomi dalam
penanganan perkara kartel tersebut.
Ke depan, KPPU mungkin akan banyak berhadapan dengan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) karena semangat sinergitas BUMN yang
terus digalakkan Pemerintah. Monopolisasi oleh negara memang
dibutuhkan terutama pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup
orang banyak, dan oleh karenanya dapat dikecualikan oleh undangundang persaingan usaha. Tidak dipungkiri pula bahwa kontribusi BUMN
terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki
dampak positif terhadap perekonomian, karena penerimaan APBN dari
BUMN akan diwujudkan dalam belanja modal dan belanja operasional
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi secara tidak langsung
BUMN dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi melalui belanja
modal dan belanja operasional yang besar. Namun bukan berarti seluruh
BUMN harus memonopoli terutama terkait dengan pengadaan barang/
jasa yang tidak sama sekali menguasai hajat hidup orang banyak. BUMN
Indonesia harus ditempa pula dengan semangat persaingan, agar mampu
berkompetisi di dunia global. Pengembangan BUMN tertentu untuk
menjadi national champion memang diperlukan, namun harus diarahkan
juga untuk memenangkan persaingan di luar negeri.
Penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan yang memonopoli
patut diantisipasi oleh KPPU dalam pelaksanaan tugasnya. Karena dalam
konteks posisi dominan, dampak yang mereka berikan akan signifikan
tidak hanya bagi pesaing, konsumen, namun juga untuk pengembangan
industri nasional. Mengatasi posisi dominan tidak mudah, apalagi jika
kita berbicara rezim mandatory post notification yang dimiliki oleh undangundang persaingan. Model kewajiban Post notifikasi dan terbatasnya pula
definisi terhadap aset suatu perusahaan dalam undang-undang eksisting
tentu saja membuat KPPU tidak mampu mencegah tindakan pelaku usaha
untuk melakukan transaksi merger dan akuisisi yang membentuk posisi
dominan. Misalnya, aksi korporasi mengambil alih aset operasional yang
dilakukan oleh Grab terhadap Uber pada tahun 2018.
Perkembangan ekonomi digital memperparah cobaan bagi KPPU
dalam mencegah pembentukan posisi dominan. Karena dalam bentuk
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ekonomi tersebut, penguasaan pasar tidak lagi terlihat secara fisik namun
melalui kode-kode binari yang tidak mudah diidentifikasi oleh otoritas
persaingan. Apalagi dengan kewenangan penegakan hukumnya yang
sangat terbatas. Kita mengenalnya sebagai penguasaan melalui bigdata
, algoritma, dan artificial intelegence.
Penguasaan melalui bigdata jelas mengarah kepada penguatan posisi
dominan, namun prosesnya tidak selalu otomatis terjadi. Beberapa kriteria
di mana bigdata dapat memperkuat posisi dominan dan sebaliknnya,
tidak berdampak signifikan terhadap proses persaingan. Pendekatan
analisis kasus per kasus menjadi penting dalam penanganan potensi
penyalahgunaan posisi dominan terkait dengan pengelolaan bigdata
dengan algoritma dan artificial intelegence. Bagi KPPU untuk mencegah
penguasaan posisi dominan atas pelaku bisnis yang memanfaatkan bigdata
mungkin dapat dianggap sebagai keniscayaan. Karena model bisnis akan
terus berubah mengikuti tren bigdata. KPPU, literatur persaingan usaha
maupun metode konvensional dalam penegakan hukum yang digunakan
perlu disesuaikan.
Inovasi merupakan kata kunci yang dilakukan KPPU dalam
mengatasi kekurangan dan keterbatasan yang dimilikinya. Inovasi dalam
bentuk aturan dan tindakan menjadi kunci utama bagi KPPU dalam
menjawab tantangan globalisasi. Inovasi pula lah yang dilakukan KPPU
dalam mencegah pembentukan posisi dominan melalui berbagai bentuk
transaksi bisnis yang berkembang. Salah satunya, aturan mengenai
kewajiban notifikasi atas akuisisi aset, sesuatu yang baru berani dilakukan
KPPU setelah sepuluh tahun pemberlakuan rezim pengawasan merger
dan akuisisi di Indonesia. Akuisisi aset dinilai sebagai salah satu cara
meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menguasai pasar, secara
perlahan. Bisa jadi, tanpa terdeteksi oleh otoritas persaingan usaha.
Inovasi pulalah yang dikedepankan KPPU ketika menghadapi tekanan
pandemic Covid-19 yang menciderai setiap dalam perekonomian nasional.
Ketika tatap muka secara fisik tidak memungkinkan di pandemi ini, KPPU
mengeluarkan suatu aturan yang mempermudah proses penegakan
hukum dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam berperkara
maupun, yakni penegakan hukum melalui media elektronik. Inovasi ini juga
sesuai dengan luasnya cakupan wilayah pengawasan persaingan usaha
di Indonesia dan asas peradilan yang murah, cepat, efisien, efektif, dan
terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Perkara secara elektronik
ternyata juga sangat bermanfaat dalam penerapan kebijakan pembatasan
sosial (social distancing) dan pembatasan jarak (physical distancing)
sebagai bagian dari upaya pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19.
Penerapannya inovasi-inovasi KPPU tersebut memang tidak mudah.
Permasalahan timbul ketika dilakukan pemeriksaan dengan metode
tanya jawab secara lisan/langsung terhadap saksi, ahli, dan/atau terlapor.
Terlebih lagi karena penyebaran akses internet di Indonesia yang belum
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merata. Tidak jarang sambungan internet melemah dan bahkan terputus
yang dapat mengganggu jalannya proses pemeriksaan. Interaksi dalam
pemeriksaan juga kurang optimal, karena dalam proses penegakan
hukum dibutuhkan interaksi yang kuat antar personal yang melakukan
pemeriksaan, atau dengan pihak yang diperiksa.
Berbagai tantangan di atas ditambah pula dengan permasalahan
pada tugas KPPU lainnya, yaitu pengawasan dan evaluasi atas
pelaksanaan pola kemitraan, serta melakukan penegakan hukum atas
upaya menguasai dan memiliki yang dilakukan oleh pelaku usaha besar/
menengah atas UMKM. Terdapat 9 (sembilan) pola kemitraan yang
diawasi. Bahkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
menambahkannya menjadi 10 (sepuluh) jenis kemitraan. Pengembangan
UMKM menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah, terlebih di masa
pandemi. Dalam pengembangannya, dibutuhkan suatu kebijakan yang
berpihak (affirmative policy) kepada pelaku usaha tersebut. Affirmative
policy tersebut hendaknya dilaksanakan dengan komitmen yang kuat dan
visi yang jelas. Dengan demikian UMKM bisa menjadi tulang punggung
perekonomian nasional dan menjadi katalisator sekaligus menjadi basis
perekonomian Indonesia yang amat luas ini.
Pelaksanaan tugas pengawasan UMKM ini memberikan tantangan
tersendiri bagi KPPU di usia dua dekade ini. Terlebih masih kurangnya
dukungan pembuat kebijakan dalam mendukung fungsi ini. Sumber daya
yang diberikan tidak setara dengan beban yang diberikan undang-undang
seperti dana yang tersedia sangat tidak memadai, demikian juga kerja
sama Kementerian yang terkait di tingkat pusat dalam mendukung aksi
nyata dalam Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan. Tugas yang besar,
belum diiringi dengan senjata dan amunisi yang kuat. Keterbatasan ini
melengkapi berbagai keterbatasan lain yang dimiliki KPPU yaitu status
kelembagaan, anggaran, dan kewenangan yang telah disampaikan
sebelumnya.
Berbagai upaya tentunya telah dilakukan KPPU untuk mengokohkan
eksistensinya. Dorongan kepada DPR dan Pemerintah untuk melakukan
amandemen undang-undang persaingan, pendekatan melalui Mahkamah
Agung, maupun judicial review melalui Mahkamah Konstitusi telah
dilakukan. Satu pun belum ada yang membuahkan hasil sesuai dengan
yang diharapkan. Akselerasi KPPU dan penegakan hukum serta kebijakan
persaingan membutuhkan peran besar berbagai pihak, baik itu legislatif
maupun eksekutif. KPPU membutuhkan dukungan seluruh stakeholder,
terutama DPR dan Pemerintah untuk mewujudkan kontribusi KPPU dalam
mendorong persaingan yang sehat, yang akan menghasilkan efisiensi
pengelolaan setiap sektor dan agregatnya akan menjadikan ekonomi
nasional efisien dan berdaya saing. KPPU juga membutuhkan dukungan
stakeholder, untuk mewujudkan kemitraan yang saling menguntungkan
antara pelaku usaha Besar/Menengah dan pelaku usaha Menengah/Kecil.
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Tantangan KPPU paska dua dekade semakin berat. Globalisasi
kian meningkat. Investasi asing akan meningkat deras, terlebih dengan
beberapa kebijakan Pemerintah yang mempermudah investasi dan
semakin meningkatnya jumlah perjanjian perdagangan bebas yang
diratifikasi. Otoritas negara lain telah memperbaiki rezim hukum dan
kebijakan persaingan usahanya selama dua tahun terakhir. Singapura
menambahkan aspek perlindungan konsumen dalam otoritas
persaingannya. Vietnam merevisi undang-undangnya dan menggabungkan
dua otoritas persaingan yang ada. Thailand memperkuat dirinya melalui
revisi undang-undang persaingan usahanya. Malaysia, teman satu rumpun
kita, juga tengah memperbaiki diri melalui kebijakannya. Indonesia jika
tidak melakukan sesuatu, akan tertinggal jauh. Terlebih berbagai opini di
media telah menunjukkan bahwa negara-negara CLMV (Cambodia, Laos,
Myanmar, Vietnam) tengah di boosting untuk merebutkan kue foreign direct
investment dari negara non ASEAN.
KPPU dan Indonesia akan dihadapi oleh persoalan serius, jika
kemudahan investasi asing, tidak diiringi oleh penyediaan rezim persaingan
usaha dan pengawasan kemitraan yang pro masyarakat. Satu, karena
investasi membutuhkan penegakan hukum yang efektif. Kedua, investasi
tanpa rezim persaingan usaha yang efektif hanya akan menguntungkan
pelaku usaha, dan bukan persaingan atau masyarakat pada umumnya.
Semoga KPPU mampu untuk selalu berinovasi dalam memperjuangkan
rezim persaingan usaha dan pengawasan kemitraan yang semakin efektif
dalam dekade mendatang, di tengah keterbatasannya.
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