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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

   Masyarakat suatu negara sebagai manusia memiliki hak-hak 

mutlak yang melekat pada diri mereka secara kodrati, universal dan abadi 

sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak 

berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, 

hak berkomunikasi, hak keamanan, dan kesejahteraan yang harus 

dihormati hak-haknya sebab sejak dalam kandungan seorang manusia telah 

memiliki Hak Asasi Manusianya masing-masng. Oleh karena itu, hak-hak 

tersebut harus dihargai dan di junjung tinggi oleh setiap manusia1.  

 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia menyatakan bahwa2:  

 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 

hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha 

Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung 

tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap 

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat 

manusia. 

 

 Namun, selain hak-hak tersebut yang sering kita dengar ada pula hak untuk 

mendapatkan barang kualitas tinggi dengan harga rendah yang juga 

merupakan salah satu hak manusia. Sebab manusia sebagai mahluk sosial 

selain perlu untuk bersosialisasi dengan sesama juga perlu untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, persaingan usaha antar 

                                                             
 1  Riswan Munthe, Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi 

Manusia, Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 7 No. 2, 2015, hlm. 185-187 

 2 Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
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para pelaku usaha perlu diperhatikan karena selain menyangkut HAM juga 

menyangkut perlindungan konsumen. Setiap masyarakat suatu negara 

khususnya di Indonesia perlu untuk dilindungi hak atas membeli barang 

kualitas tinggi dengan harga serendah-rendahnya.   

Asal mula munculnya ide untuk menyusun suatu Undang-Undang 

persaingan usaha adalah perjanjian yang dilakukan antara International 

Monetary Fund (IMF) dengan Pemerintah Republik Indonesia, pada 

tanggal 15 Januari 1998. Adapun isi perjanjian tersebut menyatakan IMF 

bersedia untuk memberikan bantuan keuangan kepada Indonesia sebesar 

US$ 43 miliar sebagai bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi, namun 

dengan syarat Indonesia melakukan perubahan sistem ekonomi dan hukum 

ekonomi tertentu. Hal ini menyebabkan diperlukannya undang-undang 

antimonopoli. Akan tetapi perjanjian antara IMF dengan Indonesia 

tersebut bukan merupakan alasan utama pembuatan undang-undang 

tersebut3. 

Pada tahun 1989 diadakan pembahasan mengenai perlunya 

Undang-Undang yang mengatur tentang persaingan usaha tidak sehat di 

Indonesia. Perubahan sistem ekonomi di Indonesia yang dilakukan secara 

luas dan secara spesifik mengenai kebijakan peraturan yang dilakukan 

sejak tahun 1980, dalam kurun waktu 10 tahun telah menimbulkan situasi 

yang dianggap sangat kritis. Timbul konglomerat pelaku usaha yang 

didominasi oleh keluarga atau partai tertentu, dan konglomerat tersebut 

                                                             
3  Andi Fahmi Lubis dkk, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha, 2017), hlm. 33 
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dikatakan telah mematikan pelaku ekonomi kecil dan menengah melalui 

praktik usaha yang tidak sehat serta berusaha untuk mengambil bagian 

sebanyak mungkin dalam penyusunan undang-undang serta pasar 

keuangan. Pihak yang berkuasa tersebut bukannya di jerat hukuman yang 

sesuai tetapi justru dilindungi oleh Undang-Undang, contohnya ada kartel 

semen, kaca, kayu, kertas serta penetapan harga semen, gula, beras, 

penentuan akses masuk ke pasar untuk kayu dan kendaraan bermotor, 

lisensi istimewa, untuk cengkeh dan tepung terigu, pajak, pabean dan 

kredit dalam sektor industri pesawat dan mobil4. 

Pertimbangan-pertimbangan yang patut diperhatikan sebagai dasar 

pembentukan Undang-Undang persaingan usaha, yaitu justru pelaku 

ekonomi itu sendiri yang secara sadar ataupun tidak sadar telah 

menghambat dan mengindarkan dari tekanan persaingan usaha dengan 

melakukan perjanjian atau menggabungkan perusahaan yang menghambat 

persaingan serta penyalahgunaan posisi kekuasaan ekonomi untuk 

merugikan pelaku ekonomi kecil. Negara perlu mengawasi keutuhan 

berjalannya persaingan usaha terhadap gangguan pelaku usaha dengan 

menyusun undang-undang, yang melarang pelaku ekonomi mengganti 

hambatan perdagangan oleh negara yang baru saja ditiadakan dengan 

hambatan persaingan swasta5. 

Berbeda dengan negara-negara yang sedari awal sudah sadar akan 

pentingnya persaingan usaha. Indonesia baru memiliki produk hukum 

                                                             
4 Ibid. 
5 Ibid. hlm. 34 
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terkait persaingan usaha, setelah atas inisiatif DPR disusun RUU Larangan 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. RUU tersebut 

akhirnya disetujui dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 18 Februari 

1999, dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan Rahardi Ramelan. Setelah seluruh prosedur legislasi 

terpenuhi, akhirnya Presiden B.J. Habibie menandantangani UU No. 

5/1999 dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 serta berlaku satu 

tahun setelah diundangkan6. 

Mengingat keinginan Indonesia untuk mendatangkan investor asing  

dan lebih berintegrasi dalam ekonomi dunia, maka pembuat Undang-

Undang perlu memperhatikan agar Undang-Undang baru tersebut 

memenuhi standar internasional. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia 

dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu memperhatikan dokumen-dokumen 

kerja dari Working Group on Restrictive Business Practices yang disusun 

oleh Trade and Development Board of the United Nations Conference on 

Trade and Development (UNCTAD), dimana Indonesia juga merupakan 

anggotanya. Dokumen UNCTAD tersebut dapat menjadi titik tolak bagi 

interpretasi istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam undang-undang 

ini. 

UU No. 5/1999 merupakan lapangan yang baru bagi perekonomian 

Indonesia. Sebagaimana di semua negara lain yang memberlakukan 

hukum persaingan untuk pertama kali, Indonesia akan memerlukan waktu 

                                                             
6 Ibid. 
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cukup lama hingga hukum baru ini berakar di pihak-pihak yang terkait. 

Pembahasan yang marak dilakukan antara kalangan pengusaha Indonesia 

merupakan pertanda bahwa pengaruh yang diharapkan dari undang-

undang tersebut telah dirasakan bahkan sebelum diberlakukan. 

Perusahaan-perusahaan besar yang dikelola dengan baik sudah mulai 

mempertimbangkan melakukan restrukturisasi atau mencari bidang usaha 

yang baru, karena harus menghadapi kenyataan bahwa perubahan 

kebijakan ekonomi Indonesia, yang  juga termanifestasi di dalam hukum 

persaingan yang baru, makin lama akan semakin membuka pasar sehingga 

persaingan akan bertambah. Sebagai kalangan ekonomi beranggapan 

bahwa persaingan akan mencekik ekonomi Indonesia dan menghancurkan 

pertumbuhannya. Akan tetapi laporan keberhasilan dari sistem-sistem 

ekonomi nasional yang berorientasi kepada persaingan, telah berulang kali 

membuktikan ketidakbenaran dari argumentasi tersebut7. 

  Dalam rangka memajukan perekonomian negara, suatu negara 

harus membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kegiatan para 

pelaku usaha dalam menjalankan usaha produksi mereka. Sebab apabila 

dibiarkan para pelaku usaha tidak akan memiliki peraturan yang dapat 

dipegang oleh mereka dan kemudian bertindak sewenang-wenang 

sehingga menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat. Di 

Indonesia, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan 

tentang persaingan usaha yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang 

                                                             
7 Ibid. 
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Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(selanjutnya disebut UU No. 5/1999). Dengan adanya UU No. 5/1999 

tersebut dapat dilihat kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk mengubah 

iklim usaha di Indonesia menjadi persaingan usaha yang sehat di antara 

para pelaku usaha. Pada Pasal 3 huruf B UU No. 5/1999 memiliki makna 

bahwa UU No. 5/1999 pada dasarnya dibuat oleh pemerintah untuk 

mewujudkan persaingan usaha yang kondusif. Sedangkan alat untuk 

mencapainya ialah pengaturan persaingan usaha yang sehat, diharapkan 

dengan persaingan yang sehat dapat terjamin kepastian kesempatan 

berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan 

pelaku usaha kecil8. Karena dengan kehadiran banyaknya pelaku usaha di 

satu bidang barang/jasa hal tersebut akan mencegah persaingan usaha yang 

tidak sehat seperti memonopoli pasar untuk mendapatkan keuntungan 

sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi. Sebab dengan 

memonopoli pasar masyarakat tidak dapat memilih barang/jasa yang 

sesuai standar dan kualitas dengan harga yang terjangkau. 

 Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dapat dilihat jenis-jenis 

persaingan usaha yang dilarang yaitu9: 

 

 

 

                                                             
8 Jimat Jojiyon Suhara, Redefinsisi Asas dan Tujuan UU No. 5 Tahun 1999 sebagai Dasar 

Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha di Indonesia, Jurnal Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 

Edisi 1, 2009, hlm. 107 
9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat. 
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Tabel 1.1 Jenis-Jenis Persaingan Usaha dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 

No. Jenis-jenis  Pasal dalam UU 

No. 5/1999 

1 Perjanjian yang 

Dilarang 
a. Oligopoli Pasal 4 

  b. Penetapan Harga Pasal 5 

  c. Penetepan Harga di 

bawah pasar 
Pasal 7 

  d. Harga Jual Kembali Pasal 8 

  e. Pembagian Wilayah Pasal 9 

  f. Pemboikotan Pasal 10 

  g. Kartel Pasal 11 

  h. Trust Pasal 12 

  i. Oligopsoni Pasal 13 

  j. Integrasi Vertikal Pasal 14 

  k. Perjanjian Tertutup Pasal 15 

  

l. Perjanjian dengan 

Pihak Luar Negeri 

Pasal 16 

2 Kegiatan yang 

dilarang 
a. Monopoli Pasal 17 

  b. Monopsoni Pasal 18 

  
c. Penguasaan Pasar 

Pasal 19 

  d. Jual Rugi Pasal 20 

  
e. Persekongkolan 

Pasal 22 

3 Posisi  Dominan  Pasal 25 

4 Jabatan Rangkap  Pasal 26 
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5 Kepemilikan 

Saham 
 Pasal 27 

6 
Penggabungan, 

Peleburan, dan 

Pengambilalihan 

 Pasal 28 

Sumber: Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (1999) 

 

 Pasal-pasal UU No. 5/1999 terdapat berbagai jenis pelanggaran 

yang dilarang dalam persaingan usaha. Namun dalam penulisan kali ini 

akan di ambil satu topik tentang kegiatan usaha yang dilarang yaitu 

monopoli. Monopoli merupakan masalah yang menjadi perhatian utama 

dalam setiap pembahasan pembentukan hukum persaingan. Monopoli itu 

sendirinya bukan merupakan suatu kejahatan atau bertentangan dengan 

hukum. Dari penjelasan di atas, tidak ada ketentuan yang melarang 

monopoli dilakukan, akan tetapi justru yang dilarang adalah perusahaan-

perusahaan yang memiliki posisi monopoli untuk menggunakan 

kekuasaannya di pasar yang bersangkutan yang biasa disebut praktik 

monopoli atau monopolisasi. Suatu perusahaan disebut telah melakukan 

monopoli apabila jika pelaku ekonomi tersebut mempunyai kekuasaan 

penuh untuk mengeluarkan atau mematikan perusahaan lain, dan syarat 

kedua, pelaku usaha tersebut telah melakukannya atau mempunyai makna 

tersirat untuk melakukannya10. 

Pasal 17 ayat (2) huruf C UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa11: 

 Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan 

 atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 

                                                             
10 Andi Fahmi Lubis, dkk, op.cit., hlm. 135 
11  Pasal 17 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan  

Persaingan Usaha Tidak Sehat 
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 sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) apabila: satu pelaku atau 

 satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima 

 puluh persen) pangsa  pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 

 

 Jelaslah praktik monopoli telah terjadi dikalangan pelaku usaha 

sebagaimana yang disebutkan12. Dimana kelemahan dari praktik monopoli 

ini adalah para pelaku usaha ingin meraih keuntungan sebanyak-

banyaknya dengan memonopoli pasar atau menguasai pasar dimana 

apabila hanya ada 1 pelaku usaha untuk bidang sektor tertentu maka mau 

tidak mau juga konsumen akan membelinya meskipun harganya mahal. 

Hal ini tentu tidak adil bagi para konsumen sehingga para pelaku usaha 

yang memonopoli pasar harus di kenakan sanksi administratif. 

 Hukum persaingan adalah subjek hukum yang penting sehingga 

diperlukan adanya undang-undang sebagai ”code of conduct” bagi pelaku 

ekonomi untuk bersaing di pasar sesuai dengan aturan undang-undang. 

Suatu negara berperan dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan 

persaingan yang bertujuan untuk menjaga proses kebebasan bersaing itu 

sendiri yang diselaraskan dengan freedom of trade (kebebasan berusaha), 

freedom of choice (kebebasan untuk memilih) dan access to market 

(terobosan memasuki pasar). UU No. 5/1999 juga bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi nasional melalui pemindahan sumber daya dengan 

berlandaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan 

antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum13. 

                                                             
12  Tommo Gunawan, Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Terlarang dalam Hukum 

Positif menurut UU No. 5 Tahun 1999, Lex Crimen, Vol. 5 No. 6, 2016, hlm. 94 
 13 Andi Fahmi Lubis, dkk, op.cit., hlm. 290 
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 Persaingan melahirkan dampak negatif bagi pelaku usaha untuk 

saling mengungguli pelaku usaha lain secara tidak sehat dan melanggar 

hukum. Persaingan usaha dibedakan menjadi persaingan usaha sehat dan 

persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha yang sehat dapat diukur 

berdasarkan kebebasan para pembeli untuk memilih pemasok barang, 

kebebasan pemasok barang untuk memilih para pembelinya, pasar yang 

memungkinkan para pelaku usaha bergerak bebas oleh pendatang baru14. 

Sedangkan persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi 

persaingan diantara pelaku usaha yang berjalan secara tidak adil. Tiga 

indikator yang menunjukan adanya persaingan usaha tidak sehat adalah 

ketika persaingan usaha dilakukan secara tidak jujur, persaingan usaha 

dilakukan dengan cara melawan hukum dan persaingan usaha yang 

dilakukan dengan menghambat terjadinya persangan diantara pelaku 

usaha 15 . Oleh karena itu, iklim persaingan usaha yang sehat sangat 

diperlukan oleh para pelaku usaha agar dapat meningkatkan perekonomian 

negara dan juga kesejahteraan konsumen dapat terpenuhi. 

 Umumnya peraturan-peraturan terkait persaingan dipengaruhi oleh 

berbagai pertimbangan misalnya: adanya perlindungan terhadap Hak 

Kekayaan Intelektual (HAKI), perdagangan, perlindungan terhadap usaha 

kecil atau menengah serta kepentingan nasional terhadap perekonomian 

yang dikelola oleh badan-badan usaha milik negara (BUMN). Hukum 

                                                             
 14  Rhido Jusmadi, Konsep Hukum Persaingan Usaha, (Malang: Setara Press, 2014), 

hlm.35  

 15  Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 

hlm.17 
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persaingan juga mengenal adanya pengecualian (exemption) 16  untuk 

menegaskan bahwa suatu aturan hukum dinyatakan tidak berlaku bagi 

jenis perilaku tertentu ataupun perilaku/kegiatan tertentu. Oleh sebab itu, 

diperlukan adanya suatu acuan yang dipergunakan untuk pengecualian 

apakah suatu kegiatan, industri/badan, pelaku usaha yang bagaimanakah 

yang dikecualikan dari pengaturan hukum persaingan. Pemberian 

pengecualian dalam hukum persaingan pada umumnya didasarkan pada 

beberapa pertimbangan, antara lain17: 

1. Adanya instruksi atau perintah dari UUD 1945; 

2. Adanya instruksi atau perintah dari undang-undang ataupun peraturan 

perundang-undangan lainnya; 

3. Instruksi atau pengaturan berdasarkan regulasi suatu badan 

administrasi. 

  Pengecualian dari diberlakukannya aturan hukum perdagangan 

dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Salah satu diantaranya adalah 

proteksi yang disebut dengan monopoli alamiah (natural monopoly)18 . 

Keadaan ini diberlakukan untuk suatu yang bersifat dan berhubungan 

                                                             
 16  Pengertian exemption adalah kebebasan dari kewajiban, larangan, atau tanggung 
jawab., diakses di www.businessdictionary.com 

 17 Andi Fahmi Lubis, dkk, op.cit., hlm. 291 

 18  Pengertian natural monopoly adalah situasi dimana suatu perusahaan (dikarenakan 

keunikan bahan baku, teknologi, atau faktor lainnya) dapat menyediakan seluruh permintaan pasar 

dari suatu barang atau jasa pada harga yang lebih rendah daripada dua atau perusahaan yang 

lainnya. Situasi tersebut muncul biasanya dalam hal kegunaannya atau dimana pasar hanya dapat 

mendukung satu produsen atau dimana rata-rata total penjualan jangka panjang telah berkurang 

dengan produksi yang tinggi hingga jangka permintaan yang memungkinkan., diakses di 

www.businessdictionary.com 
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dengan sarana publik (public utilities)19 dimana upaya masuk pasar (entry), 

tarif dan pelayanan akan diatur dalam regulasi20. Penyelengaraan monopoli 

dan/atau pemusatan kegiatan produksi dan/atau pemusatan barang dan/atau 

jasa oleh negara terhadap kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan 

atau pemasaran atas barang dan atau jasa yang melibatkan khalayak ramai 

serta cabang produksi yang penting bagi negara, diutamakan dan terutama 

diselenggarakan BUMN21. 

 Pentingnya persaingan usaha yang sehat sangatlah penting dalam 

meningkatkan perekonomian suatu negara karena banyak pelaku usaha 

bisa muncul di pasaran dimana dengan adanya banyak pelaku usaha di 

sektor tertentu maka masyarakat juga akan merasakan keuntungan dari 

iklim persaingan usaha yang sehat yaitu pastinya barang-barang yang 

dibeli akan lebih murah di pasaran dengan kualitas yang bagus pula. 

Bayangkan apabila satu pelaku usaha yang ingin menguasai pasar untuk 

satu bidang usaha tertentu maka dengan leluasanya pelaku usaha tersebut 

akan menguasai pasar dengan menurunkan kualitas barang namun 

memasok harga produk dengan harga yang tinggi. Di sini kita tidak akan 

merasakan keadilan dari suatu produk yang kita beli. Ada baiknya usaha 

yang dijalankan para pelaku usaha ini bersifat sehat dan mengikuti aturan 

                                                             
 19  Pengertian public utilities adalah sebuah organisasi yang menyediakan jasa dasar 

kepada publik, seperti air, energi, transportasi, atau telekomunikasi. Perusahaan menyediakan jasa-

jasa ini terkadang diberikan status monopoli oleh pemerintah, ketika melakukan hal demikian 

dianggap demi kepentingan konsumen., diakses di www.businessdictionary.com 

 20 Andi Fahmi Lubis, dkk, op.cit., hlm. 292 
21 Ningrum Natasya Sirait, dkk., Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha, (Jakarta: National 

Legal Reform Program, 2010), hlm. 220 
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pasar dan tidak berniat untuk menguasai pasar maka pelaku usaha dan 

konsumen juga akan menikmati keuntungannya bersama. 

 Sebagai bentuk untuk menjaga iklim persaingan usaha tidak sehat 

di Indonesia, pasal 34 ayat (1) UU No. 5/1999 berbunyi ”Pembentukan 

Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan 

Keputusan Presiden”22. Pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5/1999 

tersebut diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (yang 

selanjutnya disebut KPPU) sesuai dengan amanah Pasal 34 ayat (1) UU 

No. 5/1999 yang pelaksanaannya terdapat dalam Keputusan Presiden No. 

75 Tahun 1999 tentang KPPU. Hadirnya KPPU membawa dampak positif 

bagi persaingan usaha di Indonesia karena suatu peraturan perundang-

undangan yang dibuat apabila tidak diawasi oleh suatu lembaga maka akan 

sia-sia saja. Berlakunya UU No. 5/1999 sebagai landasan kebijakan 

persaingan diikuti dengan berdirinya KPPU guna memastikan dan 

melakukan pengawasan atas pemenuhan terhadap ketentuan dalam 

undang-undang tersebut. Sesuai dengan UU No. 5/1999, KPPU adalah 

suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan 

pemerintah serta pihak lain. Dalam pelaksanaan UU No. 5/1999, KPPU 

dapat menangani perkara berdasarkan pada dua mekanisme kerjanya yaitu 

berdasarkan laporan yang masuk ke KPPU ataupun atas inisiatif KPPU 

dalam melihat fenomena yang terjadi dalam dunia usaha23. 

                                                             
 22  Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 

Monopoli dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat 

 23 Alum Simbolon, Hukum Persaingan Usaha, (Yogyakarta: Liberty, 2014), hlm. 85 
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 KPPU bertanggung jawab kepada presiden dan anggota komisi ini 

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dari orang-orang yang memiliki pengalaman 

dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang 

hukum dan/atau ekonomi. Karena pembentukan KPPU serta organisasinya 

ditetapkan oleh Keputusan Presiden, maka tidak diragukan lagi bahwa 

secara formal komisi ini memiliki posisi yang independen dan cukup 

untuk bebas melaksanakan kewenangan-kewenangan yang diberikan 

kepadanya24. 

 Hambatan-hambatan yang dirasakan oleh KPPU dalam 

pelaksanaan tugasnya secara optimal adalah25: 

1. Walaupun KPPU berwenang untuk melakukan penulisan dan 

penyelidikan, namun KPPU tidak mempunyai wewenang untuk 

melakukan penggeledahan terhadap pelaku usaha yang diindikasikan 

melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999. 

2. Dalam melakukan penulisan dan penyelidikan, KPPU sering kali 

mengalami hambatan ketika berurusan dengan sifat kerahasiaan 

perusahaan sehingga KPPU tidak dapat leluasa untuk memperoleh data 

perusahaan yang diperlukan guna penyelidikan. 

3. Walaupun KPPU memiliki wewenang untuk meminta keterangan dari 

instansi pemerintah terkait, namun sampai sekarang baik KPPU 

                                                             
 24  Rai Mantili, dkk., Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia 

Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum, Padjajaran Journal of Law, Vol. 3 No. 1, 2016, 

hlm. 121-122 
25 Andi Fahmi Lubis, dkk, op.cit., hlm. 37 
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maupun instansi pemerintah belum menjalin kerja sama yang baik 

dalam hal penyelidikan terhadap dugaan persaingan usaha tidak sehat. 

Sehingga KPPU sering kali mengalami kesulitan dalam melakukan 

pemeriksaan karena kurangnya data pendukung. 

4. Walaupun KPPU berwenang untuk memanggil pelaku usaha atau 

saksi, tetapi KPPU tidak dapat memaksa untuk menghadirkan mereka. 

Adanya kendala tersebut mengakibatkan KPPU belum dapat secara 

optimal melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Selain mengatasi 

permasalahan-permasalahan di atas, tantangan yang harus dijawab 

selanjutnya adalah memperjelas status kelembagaan KPPU dalam sistem 

ketatanegaraan menyebabkan Komisi ini menjadi rentan untuk 

diperdebatkan keberadaannya utamanya ketika Komisi ini menjalankan 

tugas dan fungsinya26. 

Di Indonesia, tidak sedikit jumlah kasus persaingan usaha yang 

ditangani oleh KPPU setiap tahunnya. Namun perkara yang diperiksa dan 

diputus oleh KPPU terkait monopoli masih sangat minim sekali. Hal ini 

dapat dilihat dari daftar putusan KPPU terhadap monopoli di Indonesia 

yang penulis susun ke dalam tabel dari tahun 2000 sampai dengan 2020. 

  

                                                             
26 Ibid., hlm. 380 
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Tabel 1.2 Tabel Putusan KPPU tentang Monopoli dari Tahun 2000-202027 

No. Nomor 

Putusan 

Tentang Tanggal Putusan / 

Putusan & Denda 

Upaya Hukum 

Keberatan 

Upaya Hukum 

Kasasi 

Upaya 

Hukum 

Peninjau

an 

Kembali 
1 03/KPPU-

L/2004 
Pengadaan hologram 
pita cukai 

13 Agustus 2004, 
Perum  PERURI 
dan PT Pura 

Nusapersada  
terbukti melanggar 
Pasal 17 ayat (1) 
dan (2) dan Pasal 25 
ayat (1) huruf C UU 
No. 5/1999 & 
memerintahkan 
terlapor I & II untuk 
menghentikan 

persaingan usaha 
tidak sehat serta 
memerintahkan 
terlapor I untuk 
membuka pasar 
pengadaan 
hologram melalui 
tender. 

 

No: 
30/Pdt.P/2004/Pn.
Kds menolak 

putusan KPPU 
untuk seluruhnya. 

No: 
05/KPPU/2005 
membatalkan 

putusan keberatan 
dan menguatkan 
putusan KPPU 

Tidak ada 
Upaya PK 

2 07/KPPU-
L/2007 

Dugaan pelanggaran 
oleh kelompok usaha 
Temasek 

19 November 2007, 
Temasek dan 8 anak  
usahanya terbukti 
melanggar Pasal 27 
huruf a UU No. 
5/1999 dan PT 

Telekomunikasi 
Seluler terbukti 
melanggar Pasal 17 
ayat (1) UU No. 
5/1999 & Temasek 
dan 8 anak serta PT 
Telekomunikasi 
Seluler masing-
masing di denda Rp. 

25.000.000.000 ke 
Kas Negara. 

No: 
02/KPPU/2007/P
N.JKT.PST 
memperbaiki 
putusan KPPU. 
Temasek dan 8 

anak usahanya 
masing-masing 
harus membayar 
denda Rp 
15.000.000.000 
dan PT 
Telekomunikasi 
Seluler membayar 
denda sebesar Rp 

15.000.000.000 

No:496K/Pdt.Sus/
2008 menolak 
permohonan 
kasasi dari 
Temasek 

No: 128 
PK/PDT.S
US/2009 
menolak 
PK 
Temasek. 

3 22/KPPU-
L/2007 

Praktik monopoli jasa 
kargo di Bandara 
Hasanuddin, 
Makassar, Sulawesi 
Selatan 

22 Mei 2008, PT 
Angkasa Pura I 
terbukti melanggar 
Pasal 17 ayat (1) 
UU No. 5/1999 & 

dikenakan denda Rp 
15.000.000.000 

No: 02/KPPU-
L/2007/PN.JKT.P
ST menolak 
permohonan 
keberatan dan 

menyatakan 
Putusan KPPU 
sudah benar dan 
tepat 

Tidak ada upaya 
Kasasi 

Tidak Ada 
Upaya PK 

4 28/KPPU-
L/2007 

Jasa pelayanan taksi 
di Kota Batam 

18 Juni 2008, para 
terlapor masing-
masing membayar 
denda Rp 1.000.000 

Tidak diajukan 
keberatan/meneri
ma Putusan KPPU 

Tidak Ada Upaya 
Kasasi 

Tidak Ada 
Upaya PK 

                                                             
27 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Daftar Putusan KPPU”, diakses dari 

putusan.kppu.go.id/simper/menu/, pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 11.36 
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ke Kas Negara 

5 11/KPPU-
L/2008 

Pengelolaan air bersih 
di Pulau Batam 

13 Oktober 2008, 
PT Adhya Tirta 
Batam terbukti 
melanggar pasal 17 

UU No. 5/1999 & 
didenda RP 
2.000.000.000 

No:03/Pdt.KPPU/
2009/PN.Btm 
menolak Putusan 
KPPU 

No:413K/Pdt.Sus/
2009 menguatkan 
putusan KPPU 

Tidak Ada 
Upaya PK 

6 20/KPPU-
I/2009 

Taksi Bandara Juanda 
Surabaya 

29 Maret 2010, PT 
Angkasa Pura I 
terbukti melanggar 
Pasal 19 huruf d UU 
No. 5/1999 dan 

Primer Koperasi 
Angkatan Laut 
Surabaya terbukti 
melanggar Pasal 17 
UU No. 5/1999 & 
keduanya dikenakan 
hukum denda 
masing-masing 

sebesar Rp 
1.000.000.000 

Ada upaya 
keberatan oleh PT 
Angkasa Pura I 
dan Primer 
Koperasi 

Angkatan Laut 
namun ditolak 

Ada upaya kasasi  
ke MA namun 
majelis hakim 
setuju dengan 
Putusan KPPU 

Tidak Ada 
Upaya PK 

7 08/KPPU-
L/2016 

Tentang pelanggaran 
Pasal 17 ayat 1 dan 
ayat 2 Undang 
Undang No. 5 Tahun 
1999 berkaitan 
dengan praktik 

monopoli yang 
dilakukan oleh PT 
Angkasa Pura logistik 
di terminal kargo 
Bandara Internasional 
Sultan Hasanuddin 
Makassar 

06 Juni 2017, PT 
Angkasa Pura 
Logistik terbukti 
melanggar Pasal 17 
ayat 1 dan 2 UU 
No. 5/1999 & 

dikenakan hukuman 
denda Rp 
6.551.558.600. 

No: 358/Pdt.Sus-
KPPU/PN.Jkt.Pst 
memmbatalkan 
Putusan KPPU. 

No:208K/Pdt.Sus-
KPPU/2018 
membatalkan 
Putusan PN 
Jakarta Pusat dan 
menguatkan 

Putusan KPPU 

Tidak ada 
Upaya PK 

8 09/KPPU-
L/2016 

Dugaan pelanggaran 
Pasal 17 UU No. 5 
tahun 1999 terkait 
praktik monopoli 
dalam penentuan 
harga gas industri di 
area Medan,Sumatera 
utara 

20 Oktober 2017, 
terlapor terbukti 
melanggar Pasal 17 
UU No. 5/1999 & 
dikenakan hukuman 
denda Rp 
9.923.848.407 

No: 02/Pdt.Sus-
KPPU/2017/Pn.Jk
t.Brt membatalkan 
putusan KPPU  

KPPU 
mengajukan 
kasasi namun 
ditolak oleh MA  

Tidak ada 
Upaya PK 

9 03/KPPU-
I/2017 

Dugaan pelanggaran 
terkait praktik 
monopoli oleh PT 
Angkasa Pura II 
(Persero) dalam 
pengiriman (outgoing) 
dan pengambilan 
(incoming) kargo dan 

pos di Bandara 
Kualanamu 

24 April 2018, 
Putusan bersalah 
&denda Rp 
6.538.512.000,00 

No: 
426/Pdt.Sus.KPP
U/2018/PN Tng 
oleh PT Angkasa 
Pura II dan 
menolak putusan 
KPPU 

No: 
824K/Pdt.Sus-
KPPU/2019 oleh 
KPPU dan 
permohonan 
kasasi ditolak 

Tidak ada 
Upaya PK 

10 15/KPPU-
L/2018 

Dugaan pelanggaran 
Pasal 17 ayat (1) dan 
ayat (2) huruf (b) dan 
atau Pasal 19 huruf 
(a) dan (b) Undang-
Undang No. 5 Tahun 

23 Agustus 2019, 
terlapor terbukti 
secara sah dan 
meyakinkan 
melanggar Pasal 17 
ayat (1) dan (2) 

No:905/Pdt.Sus-
KPPU/2019/PN.S
by menolak 
putusan KPPU 

Belum diketahui Belum 
diketahui 
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1999 terkait 
pelayanan jasa 
bongkar muat 
petikemas pada 
terminal 
serbaguna/konvension
al/umum 
(multipurpose) di 

pelabuhan l. 
Say Maumere, 
Kabupaten Sikka, 
Provinsi Nusa 
Tenggara Timur, yang 
dilakukan oleh PT 
Pelabuhan Indonesia 
III (Persero) 

huruf b UU No. 
5/1999 & dikenakan 
hukuman denda Rp 
4.200.000.000 

Sumber: Daftar Putusan KPPU (2000-2020) 
 

 Dalam tabel di atas dapat dilihat kasus monopoli yang telah diputus 

oleh KPPU dari tahun 2000 sampai 2020. Dari kasus-kasus monopoli di 

atas penulis akan membahas mengenai analisis putusan No. 03/KPPU-

I/2017 tentang ”Dugaan pelanggaran terkait praktik monopoli oleh PT 

Angkasa Pura II (Persero) dalam pengiriman (outgoing) dan pengambilan 

(incoming) kargo dan pos di Bandara Kualanamu”. Penulis tertarik pada 

pengadaan kargo dan pos di Kualanamu dikarenakan tingginya angka 

kargo dan pos yang masuk dan keluar dari Kota Medan setiap harinya. Hal 

ini dikarenakan salah satunya adalah karena tingginya tingkat belanja 

online di Kota Medan. Dimana salah satu jalur tercepat untuk 

mengirimkan barang masuk dan keluar dari Kota Medan adalah melalui 

jalur udara. Satu-satunya penyedia jasa pelayanan kargo dan pos melalui 

udara hanyalah PT Angkasa Pura II (Persero) (selanjutnya disebut PT AP 

II)28. 

 Usaha pelayanan kargo dimulai pada tahun 2007 saat PT AP II 

mengoperasikan terminal kargo untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-

                                                             
28 Putusan KPPU No: 03/KPPU-I/2017 hlm. 98 
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perusahaan yang bergerak di sektor logistik. Seiring perkembangan 

infrastruktur bandara di Indonesia dan perbaikan atas layanan bandara 

yang mengedepankan keamanan dan keselamatan atas pengiriman dan 

pengelolaan kargo, maka di tahun 2016 PT AP II membentuk anak usaha 

strategis yakni PT Angkasa Pura Kargo (selanjutnya disebut PT APK) 

dengan fokus layanan di bidang jasa operator terminal kargo, pelayanan 

kargo dan pos udara serta pengembangan prasarana dan sarana terminal 

kargo PT APK beroperasi di sejumlah bandara Indonesia yang dikelola 

oleh PT AP II (Persero)29. 

 Penulis menganggap monopoli kargo dan pos ini penting untuk di 

bahas mengingat posisi PT APK sebagai BUMN dimana BUMN lahir 

sebagai wujud implemantasi dari kewajiban negara mempersembahkan 

kesejahteraan kepada rakyatnya. Membangun struktur perekonomian yang 

kuat, melalui bisnis yang sehat dan beretika, merupakan salah satu jalan 

meraih kesejahteraan itu. Karena negara tidak mungkin secara langsung 

menjalankan aktivitas bisnis, maka BUMN adalah pilihan dengan cara 

menempatkan modal negara di dalamnya. Dalam sistem perekonomian 

nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan atau jasa yang 

diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat atau  masyarakat30. 

                                                             
29 Angkasa Pura Kargo, “Sejarah” diakses dari https://www.angkasapurakargo.co.id/id/, 

pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 12.36 
30  Dewan Perwakilan Rakyat, “Badan Usaha Milik Negara”, diakses dari 

https://berkas.dpr.go.id pada tanggal 19 Maret 2020 Pukul 12.41 

https://www.angkasapurakargo.co.id/id/
https://berkas.dpr.go.id/
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 Oleh karena itu, praktik monopoli yang di angkat sebagai bahan 

penulisan adalah praktik monopoli di Bandara Kualanamu Medan terkait 

dengan harga kargo dan pos yang dikirim dan diterima melalui Bandara 

Kualanamu. Hal ini penting untuk diteliti mengingat setiap harinya tingkat 

pengiriman barang dan penerimaan barang di Bandara Kualanamu juga 

tinggi dan masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan penerimaan dan 

pengiriman barang tersebut. Jadi apabila Kualanamu memanfaatkan situasi 

sebagai satu-satunya kargo dan pos di bandara maka hal tersebut akan 

sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, karena fungsinya sebagai 

bandara di Sumatera Utara maka operasionalnya juga akan sangat padat 

dan banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas bandara baik itu di 

bagian penerbangan, pengiriman barang, penerimaan barang, dan lain 

sebagainya dan sebab itu perlu dijaga persaingan usahanya. 

 Kargo dan pos di PT APK ini penting untuk di bahas mengingat 

pesatnya kemajuan iptek dan teknologi, terutama di bidang transportasi 

dan komunikasi, telah ”mempersempit jarak” antara suatu negara dengan 

negara lainnya. Persaingan menjadi semakin terbuka dan kompleks sebab 

dalam pasar global, barang-barang dari suatu negara dapat masuk dengan 

lebih bebas ke negara-negara lain31. Maraknya belanja online di Indonesia 

juga membuat peran kargo dan pos ini semakin penting bagi masyarakat 

Indonesia. Harga kargo dan pos yang ditetapkan oleh PT APK terhadap 

jasa pengantaran seperti TIKI, JNE, J&T, Sicepat, dll sangat 

                                                             
31  Ninuk Mulyani, Tantangan Perusahaan di Indonesia dalam Menghadapi Persaingan 

Global, Widya Manajemen & Akuntansi, Vol. 2 No.3, 2002, hlm. 255 
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mempengaruhi harga yang harus dibayar masyarakat selaku konsumen. 

Sebab selain produk dari suatu situs belanja online yang di beli dan 

kemudian di bayar oleh konsumen, konsumen juga dibebankan dengan 

ongkos kirim agar barang yang di pesan di situs belanja online tersebut 

dapat sampai ke alamat konsumen.  

 Dari penjelasan tersebut jelas diketahui bahwa apabila PT APK 

menaikkan tarif pengadaan kargo dan pos yang dikirim (incoming) dan 

diterima (outgoing), maka jasa pengantaran juga akan secara otomatis 

menaikkan biaya pengiriman dan pengantaran paket yang diterima dan 

dikirim ke lokasi konsumen. Hal ini lah yang memicu adanya lonjakan 

ongkos kirim yang harus ditanggung oleh masyarakat Indonesia. Namun, 

konsumen banyak yang tidak mengetahui bahwa pengaruh pengaturan tarif 

kargo dan pos di PT APK ini berpengaruh terhadap ongkos kirim kargo 

dan pos mereka. Hal ini dikarenakan kebanyakan konsumen yang merasa 

tarif pengantaran dan pengiriman kargo dan pos terlalu mahal akan 

melakukan protes terhadap jasa pengantaran lalu nantinya jasa 

pengantaran yang akan menyampaikan protes tersebut ke PT APK. Karena 

pada akhirnya yang dirugikan bukanlah jasa pengantarannya tetapi 

merugikan masyarakat selaku konsumen secara langsung.  

 Posisi PT APK juga menjadi pelaku usaha tunggal yang 

mendapatkan hak eksklusif untuk melakukan jasa penyediaan fasilitas 

terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos di Bandara Kualanamu, 

serta satu-satunya penyedia jasa fasilitas pergudangan lini 2 di Bandara 
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Kualanamu 32  yang menyebabkan PT APK memiliki posisi monopoli. 

Karena PT APK satu-satunya bandara di Sumatera Utara yang melakukan 

pelayanan angkutan kargo melalui udara, membuat masyarakat menjadi 

tidak begitu sensitif terhadap perubahan tarif kargo dan pos yang dikirim 

dan diterima oleh PT APK. Hal ini juga mengingat karena pengiriman dan 

penerimaan kargo melalui pesawat udara tidak ada pilihan lain selain PT 

APK dan konsumen lebih mempertimbangkan faktor kecepatan waktu 

pengiriman dalam melakukan pengiriman dibandingkan pengiriman 

melalui jalur laut atau darat33. 

  Penulis ingin melakukan analisa terhadap putusan No: 03/KPPU-

I/2017 tentang Praktik Monopoli Yang Dilakukan Oleh PT Angkasa Pura 

II Dalam Penyediaan Pengadaan Kargo & Pos Yang Dikirim Dan Diterima 

Di Bandara Kualanamu, putusan keberatan dan putusan kasasi perkara 

tersebut karena mengingat pentingnya pengawasan yang dilakukan 

terhadap penerimaan dan pengiriman barang di PT APK Bandara 

Kualanamu selaku BUMN agar tidak merugikan masyarakat luas yang 

menggunakan pelayanan tersebut sehingga masyarakat tidak akan 

merasakan ketidakadilan akibat praktik monopoli yang dilakukan oleh 

oknum pelaku usaha tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Angkasa 

Pura II dalam penyediaan pengadaan kargo dan pos di Bandara 

                                                             
32 Putusan KPPU No: 03/KPPU-I/2017 hlm. 98 
33 Ibid. 
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Kualanamu menurut pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 

Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat ? 

2. Bagaimana akibat hukum Putusan KPPU No: 03/KPPU-I/2017, 

Putusan Keberatan di Pengadilan Negeri, dan Putusan Kasasi di 

Mahkamah Agung yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II dalam 

penyediaan pengadaan kargo dan pos  yang dikirim dan diterima di 

Bandara Kualanamu ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bentuk praktik monopoli yang dilakukan oleh PT 

Angkasa Pura II dalam penyediaan pengadaan kargo dan pos di 

Bandara Kualanamu menurut Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum Putusan KPPU No: 03/KPPU-

I/2017, Putusan Keberatan di Pengadilan Negeri, dan Putusan Kasasi 

di Mahkamah Agung yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II dalam 

penyediaan pengadaan kargo dan pos yang dikirim dan diterima di 

Bandara Kualanamu 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi 

para pembaca ataupun penulis lain dibidang hukum yang tertarik pada 

hukum persaingan usaha khususnya di bidang monopoli. 
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2. Secara praktis, penulisan ini dapat menjadi bahan kajian untuk 

meningkatkan iklim persaingan usaha sehat para pelaku usaha,  

masyarakat dapat mengetahui apa pentingnya persaingan usaha yang 

sehat bagi mereka, dan menjadi referensi tambahan bagi KPPU 

mengenai praktik monopoli. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Untuk memperjelas penulisan skripsi ini yang berjudul “Praktik 

Monopoli PT Angkasa Pura II Dalam Penyediaan Pengadaan Kargo dan 

Pos di Bandara Kualanamu (Studi Putusan KPPU No: 03/KPPU-

I/2017)”, maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 5 

bab adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi gambaran tentang hukum persaingan usaha, kegiatan 

monopoli, struktur pasar monopoli, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 

hukum perlindungan konsumen. Hukum persaingan usaha yang 

didalamnya mencakup  pengertian hukum persaingan usaha, asas dan 

tujuan UU 5/1999 dan kesejahteraan masyarakat dan konsumen sebagai 

tujuan utama kebijakan persaingan. Kegiatan monopoli dijabarkan 

tentang pengertian kegiatan monopoli, praktik monopoli, dan posisi 

monopoli. Struktur pasar monopoli dijabarkan hambatan teknis, 
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hambatan legalitas, dan karateristik pasar monopoli. Serta, Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dijabarkan tentang pengertian 

KPPU dan tugas dan kewenangan KPPU.  

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data 

yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif analisis kualitatif dimana 

data yang terkumpul tidak berupa angka-angka, jenis pendekatan dan 

analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang bentuk-bentuk praktik monopoli yang 

dilakukan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) dalam dugaan pelanggaraan 

kargo dan pos berdasarkan Pasal 17 UU No. 5/1999 dan akibat hukum 

putusan KPPU, putusan keberatan dan putusan kasasi dari perkara 

tersebut. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan 

dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan. 

 


