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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Pembangunan di bidang ekonomi harus selalu diarahkan untuk 

terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Perkembangan perekonomian di 

Indonesia mengalami peningkatan di segala sektor. Sektor perekonomian 

terdapat di setiap bagian termasuk perindustrian, hal ini akan mempengaruhi 

kesejahteraan pelaku usaha kecil, menengah dan atas. Semua pelaku usaha 

memiliki andil serta dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang sama. 

Kondisi persaingan yang kompetitif merupakan hal yang tepat untuk 

Indonesia sebagai negara berkembangan untuk mencapai pertumbuhan 

ekonomi yang efisien. Untuk upaya berkembangnya para perusahaan tersebut 

maka tidak dipungkiri akan bersaing memperoleh konsumen dengan 

mengembangkan produk dengan berbagai inovasi yang ditawarkan dan 

melihat penawaran yang diinginkan oleh konsumen. Salah satunya 

mengembangkan teknologi, baik teknologi proses produksi (process 

technology), maupun teknologi produk ( product technology), sehingga hal ini 

akan mendorong kemajuan teknologi dan diharapkan juga pertumbuhan 

ekonomi yang pesat.
1
  

Kemajuan teknologi memiliki korelasi yang berjalan seimbang dengan 

pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan bertumbuhnya ekonomi harus 

diseimbangkan dengan pengaturan yang komprehensif agar tidak ada 

                                                                 
1 Thee Kian Wie, Aspek-Aspek Ekonomi yang perlu diperhatikan dalam Implementasi Undang-Undang No.5 
Tahun 1999”, (Jurnal Hukum Bisnis Vol 7,1999), hal 60.  
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kekosongan hukum. Pengaturan atau regulasi tentang aspek-aspek 

pertumbuhan ekonomi meliputi segala kegiatan dan asas yang dilakukan oleh 

pelaku usaha. Regulasi-regulasi yang mengatur tentang perilaku, aturan dan 

asas-asas terkait kegiatan jual-beli. Pembahasan jual-beli tidak jauh dari 

konsep penawaran dan permintan. Semakin berkembangnya pertumbuhan 

ekonomi dengan segala problematika dan permasalahan, maka seharusnya 

regulasi yang melindungi segala kegiatan ekonomi harus terus diperbaharui. 

Pembuatan regulasi dengan birokrasi yang sulit menjadi penghalang yang 

membuat regulasi tidak dapat mendampingi secara beriringan perkembangan 

ekonomi. Maka dari itu, tidak dapat dipungkiri tidak semua regulasi yang 

dibuat dapat menjangkau serta melindungi segala hak dan kewajiban para 

pelaku usaha.  

Fakta di lapangan membuktikan bahwa masih banyak aturan yang 

dilanggar dan banyak pelaku usaha yang dilanggar haknya dengan tidak 

mendapatkan keuntungan hak semestinya karena pihak lain ingin 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara yang tidak 

diperbolehkan dalam regulasi persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan 

monopoli merupakah salah satu kegiatan dalam persaingan usaha tidak sehat, 

dari masa ke masa praktik monopoli merupakan praktik yang banyak 

merugikan pelaku usaha untuk dapat berkembang dan bersaing di dunia 

usaha. 

Regulasi terkait persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam 

sejarah Indonesia, praktik monopoli pertama kali dimulai tanggal 20 maret 
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1602, pada pemerintahan Belanda kala itu, pemerintah memberikan hak untuk 

berdagang sendiri (monopoli) pada VOC di Indonesia (Hindia Timur).
2
 Selain 

itu dalam regulasi persaingan usaha, aturan Undang-Undang Persaingan 

Usaha dan Anti Monopoli paling tidak telah dimiliki oleh lebih dari 80 negara 

di dunia, serta ada kurang lebih 20 negara yang sedang berupaya menyusun  

Undang-Undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli. Upaya yang diambil 

berbagai negara-negara tersebut merupakan suatu langkah penting untuk 

dapat mengarahkan perekonomian menjadi suatu tujuan agar menjadi suatu 

dasar hukum guna mengaplikasikan regulasi dan menciptakan iklim 

persaingan usaha yang sehat.
3
  

Sebelum diberlakukan Undang-undang Persaingan Usaha, Indonesia telah 

memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Praktik 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, walupun tidak tersusun rapi, tidak 

terunifikasi, bersifat parsial dan kurang komprehensif.
4
 Hal ini merupakan 

tanda bahwa sudah banyak usaha pemerintah untuk memberikan rambu-

rambu pencegahan terjadinya Praktik monopoli dan persaingan usaha.
5
 

Peraturan tersebut terdapat pada beberapa pasal di dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-undang 

                                                                 
2 R. Soepomo,, Sejarah Hukum Adat dari Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1848”, Jilid 1, (Jakarta :Pradnya 

Paramita, 1982), hal 9. 

3 Andi Fahmi Lubis dkk , Hukum Persaingan Usaha antara teks dan konteks,(Jakarta: Creative Media,,2009) 
hal 1. 

4 Normis S. Pakpahan,“Rangkuman Seminar ELIPS: Penemuan Hukum Persaingan: Suatu Layanan Analitik 
Komparatif,” (Jurnal Hukum Bisnis (Volume 4),1998),  hal.23. 

5 Normis S. Pakpahan,” The Indonesia New Initiative for Competition Policy and Law”, dalam (Jurnal 
Hukum Bisnis Vol 4 1998), hal 78.  
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Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT), Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 9 tahun 

1995 tentang Usaha Kecil, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
6
 

Momen ketika Indonesia memiliki aturan hukum terkait tentang 

persaingana usaha juga telah menempuh banyak proses, berasal dari inisiatif 

yang dimiliki DPR yang disusun dalam Rancangan Undang-Undang Larangan 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Rancangan Undang-

Undang disetujui dalam sidang Paripurna DPR. Hal ini menjadi tolak balik 

dari penegakan pokok-pokok reformasi dari pembangunan yang dilakukan 

dalam rangka menyelamatkan ekonomi nasional., sehingga Indonesia 

memasuki fase baru dunia perekonomian yang memiliki orientasi pasar.  

 Dalam perkembangannya, Penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

mendapati banyak halangan karena terdapat ilmu perekonomian yang dalam 

hal ini tidak semua institusi penegak hukum memiliki pengetahuan yang 

mumpuni terkait perekonomian. Maka dari itu, penting untuk memberikan 

pembinaan dan pelatihan institusional kepada para hakim mengenai prinsip-

prinsip ilmu ekonomi pasar, dan undang-undang persaingan. Upaya 

penegakan hukum dalam hal ini menjaga persaingan usaha yang sehat sudah 

menjadi tugas dari penegak hukum yang harus dilatih sejak awal disaat proses 

implimentasi dilakukan dan harus menguasai pengetahuan yang memadai dan 

                                                                 
6 Faisal Basri, “Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia,” 
(Jakarta: Erlangga Jakarta, 2002), hal.355. 
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berkompeten. Kenyataan dilapangan banyak aspek yang ditanggalkan 

sehingga muncul permasalahan persaingan usaha dengan cara tidak sehat. 

Penegak hukum yang tidak mumpuni terlebih lagi di ranah pengadilan akan 

memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi sebab para penegak hukum di 

dalam lapangan dapat memberikan penafsiran yang multitafsir bahkan 

bertentangan dengan tujuan dan maksud dari Undang-Undang ini.
7
 

Persaingan usaha memiliki banyak dampak apabila diperhatikan dari sisi 

positif serta sisi negatif yang dapat mempengaruhi pelaku usaha. Adapun sisi 

positif yang dapat diterima dari keberlangsungan persaingan usaha tersebut 

adalah dengan membuat suatu aturan main dalam menjalankan suatu peran 

dalam persaingan usaha sebagai pelaku usaha. Aturan main yang dimaksud 

adalah merupakan suatu regulasi dan aturan yang dibuat dengan tujuan 

persaingan usaha dilakukan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya dan hal 

ini akan menciptakan level playing field. Maka dari itu level ini akan 

menghasilkan kesempatan bagi para pelaku usaha kecil untuk tetap dapat 

bersaing dengan pelaku-pelaku usaha besar dan tetap menjalankan usahanya 

dengan tetap menerapkan persaingan usaha yang sehat.  

Selain sisi positif terdapat juga sisi negatif yang nantinya akan 

menciderai pentingnya persaingan usaha secara sehat, seperti terjadinya 

kemungkinan pelanggaran etika bisnis, sulitnya berkembang bagi pelaku 

usaha kecil atau baru memulai bisnis, menghasilkan monopoli dengan 

persaingan yang dapat merugikan banyak pihak. Selain itu, perkembangan 

yang terjadi pada sektor usaha swasta ditemukan adanya suatu kondisi 

                                                                 
7 Norman S Pakpahan,Op.Cit, hal 18. 
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persaingan usaha yang tidak sehat dengan skala yang cukup tinggi dan dapat 

meresahkan eksistensi kestabilan perekonomian. Kedudukan monopoli yang 

ada lahir karena adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah (antara lain 

melalui tata niaga) serta ditempuh melalui Praktik bisnis yang tidak sehat 

(unfair business practices) seperti persekongkolan untuk menetapkan harga 

(price fixing), perjanjian tertutup, penguasaan pasar melalui kartel dan 

perjanjian penetapan wilayah.
8
 Pada penulisan penelitian ini penulis akan 

menganalisa lebih detail terkait tentang pengaturan perjanjian tertutup Pasal 

15 dan penguasaan pasal pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Beberapa contoh kasus yang sesuai dengan teori yang penulis bahas 

singkat diatas adalah Kasus ABC sehubungan dengan putusan KPPU dengan 

nomor perkara 06/KPPU-L/2004 yang berisi tentang penyataan bahwa 

terlapor yaitu PT Arta Boga Cemerlang (ABC) yang merupakan produsen dari 

baterai dengan merk ABC.
9
 Duduk perkara secara singkat adalah dimana pada 

pertengahan bulan Februari 2004, PT Panasonic Gobel Indonesia ( PGI) 

sednag melakukan program “single pack display” dengan beberapa ketentuan 

dimana setiap toko yang bersedia mengikuti program tersebut dengan cara 

memajang baterai single pack dengan menggunakan media standing display 

maka akan diberikan hadiah satu buah senter yang telah diisi dengan 

menggunakan  empat baterai. Program ini harus diikuti oleh pemiliki toko 

selama 3 bulan untuk memajang produk tersebut dengan diberikan material 

                                                                 
8 Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya,Anti Monopoli, cet.1.(Jakarta: Raya Grafindo Persada, 1999),hal.7. 

9 Andi Fahmi Lubis  dkk,  Hukum Persaingan Usaha, Edisi Kedua, (Jakarta: KPPU,2017), hal 130. 
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promosi berupa standing display yang akan diberikan oleh PT PGI. 

Perselisihan dan inti perkara dimulai ketika terlapor melalukan program yang 

merugikan PT PGI sebagai produsen baterai panasonic. Program yang 

dilakukan adalah Program Geser Kompetitor (PGK) yang telah dilakukan 

melalui perjanjian tertulis yaitu “Surat Perjanjian PGK Periode Maret-Juni 

2004” yang memiliki substansi, yaitu program dengan memajang dan 

mendapatkan potongan dengan tambah 2% dengan syarat toko setuju untuk 

dapat memajang produk baterai ABC serta memiliki ruang pajang untuk dapat 

memajang baterai ABC dengan ukuran 0,5x 1 meter untuk dapat dipasang 

material promosi baterai ABC. Toko yang mengikuti program harus memiliki 

komitmen untuk tidak diperkenankan untuk menjual baterai lain selain baterai 

ABC terkhusus lagi dilarang untuk menjual baterai Panasonic. Toko yang 

telah menjual baterai panasonic, maka setelah bulan maret diharuskan untuk 

tidak menjualnya kembali dan setelahnya hanya menjual baterai ABC saja. 

Dugaan dalam kasus ini adalah bahwa perjanjian program geser kompetitor 

yang dilakukan adalah directing mind dari PT ABC dengan membuat 

perjanjian dengan toko-toko untuk tidak menjual baterai panasonic. 
10

 Maka 

dari itu, berdasarkan analisis yang dilakukan dari fakta-fakta kasus diatas 

Majelis Komisi memiliki pendapat bahwa terlapor membuat perjanjian PGK 

yang telah ditandatangani oleh toko-grosir atau semi grosir peserta PGK. 

Berdasarkan pendapat tersebut maka telah terpenuhi unsur-unsur yang diatur 

dalam pasal 15 ayat 3 yang berisi tentang membuat perjanjian mengenai harga 

atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa telah terpenuhi. Majelis 

                                                                 
10  Hukum Online, https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12340/kppu-minta-produsen-batere-abc-
hentikan-perjanjian-program-geser-kompetitor diakses pada hari Jumat, 19 Oktober 2018 pukul 17.15. 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12340/kppu-minta-produsen-batere-abc-hentikan-perjanjian-program-geser-kompetitor
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12340/kppu-minta-produsen-batere-abc-hentikan-perjanjian-program-geser-kompetitor
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Komisi juga berpendapat dimana kegiatan promosi PGK ini akan membuat 

ketentuan dengan memberikan persyaratan yang melarang toko grosir atau 

semi grosir untuk tidak menjual baterai panasonic dengan tujuan untuk 

menyingkirkan dan atau menyulitkan pelaku usaha di dalam kasus ini adalah 

produsen baterai panasonic untuk dapat bersaing dalam melakukan kegiatan 

usaha yang sama dengan terlapor. Maka dari itu unsur menolak dan atau 

menghalangi pelaku usaha tertentu untuk dapat melakukan kegiatan usaha 

yang sama pada pasar bersangkutan pada padal 15 ayat 3 juga telah terpenuhi. 

Kasus lainnya adalah kasus Pricewaterhouse Coopers dengan putusan 

perkara No 08/KPPU-L/2003 dengan pihak Terlapor adalah Kantor Akuntan 

(KAP) Drs. Hadi Sutanto & Rekan yang merupakan member firm dari Kantor 

Akuntan Publik Asing Pricewaterhouse Coopers (PwC).  Duduk perkara 

dalam kasus ini dimulai dengan tindakan terlapor yang melakukan 

pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelanggaran yang dimaksud adalah dengan 

sengaja memberikan interpretasi dengan data dan informasi yang tidak valid 

kepada PT Telkom, PT Telkomsel, dan United States Securities and 

Exchange Commission (SEC) terkait tentang ketentuan Standar Audit 

Amerika. Hal ini mengakibatkan kualitas dari audit yang dilakukan oleh KAP 

Eddy Pianto menjadi tidak sesuai dan mengalami kerusakan. Hal ini akan 

berpengaruh pada laporan keuangan konsolidasi PT Telkom Tahun Buku 

2002, tindakan ini menjadikan cara untuk menghalangi KAP Eddy Pianto 

untuk dapat bersaing dengan Terlapor selaku penyedia layanan audit ke 
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perusahaan-perusahaan besar yang tercatat di lantai bursa.
11

  Berdasarkan 

fakta-fakta kasus diatas maka Majelis Komisi telah menilai sesuai dengan apa 

yang telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 khususnya Pasal 19 huruf a 

dan atau b, bahwa terlapor yaitu Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & 

Rekan, yang sekarang bernama kantor KAP Haryanto Sahari & Rekan yang 

merupakan member firm dari Kantor Akuntan Publik Asing Pricewaterhouse 

Coopers (PwC) telah secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan 

Pasal 19 huruf a dan huruf  b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh 

karena itu terlapor dihuku untuk dapat membayar denda sebesar Rp 

20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). 

Kasus selanjutnya dan kejadiannya belum lama terjadi dan telah diputus 

dalam sidang KPPU dengan nomor putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016, 

yang terjadi karena adanya perseteruan antara dua perusahaan air mineral 

terbesar di Indonesia yakni Aqua dan Le Minerale. Kasus Persaingan Usaha 

tidak sehat ini terjadi karena PT Tirta Fresindo Jaya selaku produsen merk Le 

Minerale melaporkan PT Tirta Investama (Aqua) dan PT Balina Agung 

Perkasa (BAP) yang merupakan distributor berbagai merek air kemasan. 

Pelapor menduga perjanjian antara Aqua dan BAP merupakan bagian dari 

monopoli yang mengakibatkan persaingan tidak sehat. Kasus terjadi awalnya 

karena PT Tirta Investama diduga melarang outlet di Jabetabek menjual 

produk air mineral kompetitor, yaitu Le Minerale. Larangan ini terlihat 

melalui sebuah surat perjanjian yang harus disepakati oleh pedagang outlet. 

Akibatnya, para pedagang melaporkan merk Aqua ke Komisi Pengawas 

                                                                 
11 Andi Fahmi Lubis  dkk, Hukum Persaingan Usaha, Edisi Kedua Op.Cit hal 170. 

http://kabar24.bisnis.com/read/20170711/16/670224/persaingan-usaha-tidak-sehat-asal-mula-kasus-aqua-vs.-le-minerale
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Persaingan Usaha. Para pedagang mengaku mendapat ancaman jika tetap 

menjual Le Minerale. Status mereka akan diturunkan dari star outlet (SO) 

menjadi wholesaler (eceran) jika tetap berjualan merek Le Minerale.
12

 

Hasil dari putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 

22/KPPU-I/2016 adalah "Menyatakan kedua terlapor (Tirta Investama/TIV 

dan Balina Agung Perkasa/BAP) terbukti secara sah dan meyakinkan 

melanggar Pasal 15 Ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999," sesuai dengan  tuntutan yang diterima, Aqua 

dan distributornya diduga mangancam hendak menurunkan status dan fasilitas 

alias degregasi, dari semula star outlet (SO) menjadi wholeseller (WO) eceran 

terhadap pedagang yang menjual Le Mineralle. Selanjutnya, KPPU 

mengumpulkan alat bukti pelanggaran yang dilakukan oleh produsen Aqua 

tersebut. Menurut KPPU dalam kasus dugaan pelanggaran UU Monopoli ini, 

pihaknya telah memiliki lebih dari dua alat bukti. Oleh karena itu, menurut 

KPPU, tindakan tersebut seakan menghalangi pelaku usaha lain di dunia 

usaha AMDK. Terlebih, degradasi tersebut menyebabkan agen mendapatkan 

harga 3 persen lebih mahal. Perbandingannya, bagi star outlet harga yang 

dikenakan sebesar Rp 37.000 per karton untuk ukuran 600 mililiter, sementara 

bagi whole seller dikenakan harga Rp 39.350 per karton. Berdasarkan data 

dari Goldman Sachs 2015, Aqua setidaknya menguasai pangsa pasar hingga 

46,7 persen bisnis AMDK. Diikuti Club 4 persen (Indofood), 2 Tang (PT 

Tang Mas) 2,8 persen, Oasis (PT Santa Rosa Indonesia) 1,8 persen, Super O2 

(Garuda Food) 1,7 persen , dan Prima (Sosro) 1,4 persen . Dalam persidangan 

                                                                 
12 Mengutip berita dari internet  https://news.idntimes.com/indonesia/rizal/peseteruan-aqua-dan-le-minerale-
memanas-1/full pada tanggal 22 September 2017 pukul 16.15. 

https://news.idntimes.com/indonesia/rizal/peseteruan-aqua-dan-le-minerale-memanas-1/full
https://news.idntimes.com/indonesia/rizal/peseteruan-aqua-dan-le-minerale-memanas-1/full
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pun terbukti komunikasi yang dilakukan Aqua dengan BAP itu masing-

masing menggunakan surat elektronik pribadi perusahaan. Dengan demikian, 

secara resmi ini merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan. 
13

 Maka dari 

itu pada penelitian kali ini penulis akan menganalisis lebih rinci tentang 

pengaturan terkait perjanjian tertutup dan penguasaan pasar yang biasa terjadi 

dilapangan dengan studi kasus yang akan penulis jabarkan pada penelitian ini. 

Terkait contoh  kasus diatas dapat diingatkan kembali bahwa Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha juga berisi terkait 

aturan tentang perjanjian-perjanjian dan kegiatan-kegiatan yang dilarang, 

Perjanjian yang dilarang diantaranya adalah oligopoli, penetapan harga, 

pembagian wilayah, penetapan harga, kartel, trust, oligopsoni, integrasi 

vertikal, perjanjian tertutup, pemboikotan.
14

 Perjanjian pemboikotan 

merupakan salah satu bentuk strategi yang dilakukan di antara pelaku usaha 

untuk mengusir pelaku usaha lain dari pasar yang sama, atau juga untuk 

mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke 

dalam pasar yang sama, yang kemudian pasar tersebut dapat terjaga hanya 

untuk kepentingan pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian pemboikotan 

tersebut.
15

 Kegiatan-kegiatan yang dilarang juga meliputi monopoli, 

monopsoni, penguasan pasar, jual rugi (Predatory Pricing), kecurangan 

dalam menetapkan biaya produksi, dan persekongkolan.
16

 Dari perjanjian-

                                                                 
13https://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/19/162107726/aqua-vs-le-minerale-kppu-nyatakan-aqua-

bersalah.  

14 Andi Fahmi Lubis dkk, Edisi Kedua, Op.Cit hal 91. 

15 Nurimansjah Hasibuan, “Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli,dan Regulasi, Cet.1”.- (Jakarta: 

LP3ES,1993) hal.92. 
16  Christoper Pass dan Bryan Lowes, Hukum Antimonopoli Indonesia : Analisis dan Perbandingan UU No.5 
Tahun 1999, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal 10. 
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perjanjian dan kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam aturan persaingan usaha 

tidak sehat banyak fakta yang mengungkap banyaknya oknum yang 

melakukan pelanggaran atas aturan persaingan usaha tidak sehat tersebut 

sehingga banyak pihak-pihak yang dirugikan dan semestinya berhak 

menerima haknya selaku pelaku usaha, maka atas dasar memiliki kepentingan 

untuk memperoleh perlindungan hukum dan oleh karena itu pelaku usaha 

berhak untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.
17

 Terkait tentang studi 

kasus dan menjadi fokus penulis dalam melakukan penelitian adalah tentang 

perjanjian tertutup dan penguasaan pasar. Menurut Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat Pasal 15 ayat (1) Perjanjian tertutup merupakan : 

“ perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha lain yang memuat persyaratan 

bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya aka memasok atau 

tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu 

dan atau pada tempat tertentu” 

 Serta pada pasal 19 juga dijelaskan apa yang dimaksud dengan penguasaan 

pasar yaitu :  

“perjanjian yang dilakukan pelaku usaha dilarang untuk melakukan satu atau 

beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama perlau usaha lain, yang dapat 

mengakibatkan terjadinya Praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat dengan cara menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk 

dapat melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan atau 

                                                                 
17 Sudikno Mertokusumo,ukum, “Acara Perdata Indonesia, Edisi Kelima,”, (Yogyakarta: Liberty 1998, hal 
39. 
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dengan mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya Praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat”. 

Pengaturan dari konsep perjanjian tertutup dan penguasaan pasar menjadi 

dasar yang penting untuk dapat menganalisa kasus yang berkaitan tentang 

pelanggaran Pasal 15 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Perjanjian tertutup juga dibagi dalam 3 (tiga) jenis yang diatur pada Pasal 15 

yaitu,  Exclusive Distribution Agreement diatur dalam Pasal 15 ayat (1) , 

Tying Agreement diatur dalam Pasal 15 ayat (2) , Vertical Agreement on 

Discount diatur dalam Pasal 15 ayat (3).
18

 Sedangkan jenis kegiatan dalam 

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terbagi menjadi 4 (empat) 

berupa “Menolak dan atau menghalangi Pelaku Usaha tertentu untuk dapat 

melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, menghalangi 

konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan 

hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu, membatasi peredaran 

dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan , melakukan 

praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”.
19

 

 Penyelesaian kasus persaingan usaha tidak bisa jauh dari andil dan 

wewenang dari lembaga KPPU. Lembaga KPPU merupakan salah satu 

lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan 

masalah persaingan usaha karena KPPU memiliki peran dan tugas 

                                                                 
18  Andi Fahmi Lubis dkk ,2009, Hukum Persaingan Usaha antara teks dan konteks, Op,Cit hal 118. 

19  Andi Fahmi Lubis  dkk, 2017 Op.Cit hal 168. 
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multifunction serta memiliki keahliannya yang dapat mempercepat proses 

penanganan perkara, bertujuan untuk mempersingkat perkara agar tidak perlu 

berbelit-belit melalui proses persidangan di pengadilan.
20

 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 awalnya tidak mengatur secara detail mengenai 

prosedur tata cara bertindak bagi KPPU dalam melakukan penyelidikan dan 

pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan para saksi, berkaitan dengan dugaan 

pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .
21

 Tetapi 

melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Penanganan Perkara (Perkom No.1/2010) mulai diatur 

secara rinci tentang tahapan-tahapan penyelidikan beserta kewenangannya.
22

 

Kewenangan KPPU tidak sebatas monitoring, penyelidikan, pemeriksaan 

terhadap kasus dugaan monopoli persaingan usaha tidak sehat yang 

dilaporkan masyarakat atau pelaku usaha atau inisiatif sendiri, melainkan 

dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan 

monopoli persaingan usaha tidak sehat. Titik lemah lembaga KPPU adalah 

tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi perdata atau pidana yang 

merupakan kewenangan badan peradilan.
23

 Apabila dalam kasus ini pelaku 

usaha tidak menerima keputusan KPPU, maka dapat mengajukan keberatan 

                                                                 
20 Syamsul Maarif,”Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia,” (Jurnal Hukum 

Bisnis,2002), hal 19. 

21 Johny Ibrahim,” Hukum Persaingan Usaha : Filosofi, Teori, dan Implikasinya di Indonesia,”, (Malang: 
Bayu Media Publishing, 2007), hal 269. 

22 BP Lawyers  https://bplawyers.co.id/2017/04/17/poin-penting-penyelidikan-perkara-persaingan-usaha/ 
diakses pada 10 Oktober 2018 pukul 20.30. 

23 Rachmadi Usman, ”Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia,” (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 
200. 

https://bplawyers.co.id/2017/04/17/poin-penting-penyelidikan-perkara-persaingan-usaha/
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ke pengadilan negeri.
24

 Maka keputusan KPPU tidak bersifat final dan 

mengikat (not final and binding), sehingga apabila terlapor (pelaku usaha) 

yang tidak puas terhadap putusan KPPU mereka berhak untuk mengajukan 

keberatan melalui pengadilan negeri.
25

 

Kasus yang telah penulis paparkan merupakan gambaran kecil 

pelanggaran-pelanggaran dalam praktik perjanjian tertutup dan penguasaan 

pasar yang terjadi di lapangan. Hal ini menjadi fokus penulis karena hak dari 

pelaku usaha yang dirugikan karena pelanggaran persaingan usaha yang tidak 

sehat hingga menganalisa seberapa besar perlindungan hukum yang dimiliki 

oleh pelaku usaha yang terlanggar atas perjanjian-perjanjian yang dilarang 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya pelanggaran terhadap 

Praktik perjanjian tertutup dan penguasaan pasar. Penelitian yang diambil 

tetap akan mengacu pada keputusan KPPU terkait konsistensi penjatuhan 

hukuman. Penelitian juga meliputi terkait aspek-aspek apa saja yang membuat 

perjanjian tertutup dan penguasaan pasar itu dilarang hingga apa yang 

menjadikan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman menggunakan 

Pasal 15 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta bukti-

bukti yang menguatkan putusan tersebut. 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan oleh penulis, maka penulis 

menilai bahwa kasus-kasus dan teori yang telah dipaparkan terkait perjanjian 

                                                                 
24 Siti Anisah,”Permasalahan Seputar Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU”, (Jakarta: 
Jurnal Hukum Bisnis Vol 24, No.2)  hal 4. 

25 Binoto Nadapdap, ” Hukum Acara Persaingan Usaha”, cet 1,(Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hal. 75. 
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tertutup dan penguasaan pasar ini menaik untuk dapat dikaji lebih lanjut, 

analisis kasus terkait praktik perjanjian tertutup dan penguasaan pasar ini 

menjadi permasalahan yang penting dan harus segera ditemukan titik terang 

serta jalan keluarnya karena berkaitan langsung dengan eksistensi 

perlindungan hukum bagi pelaku usaha di Indonesia. Dalam aspek-aspek yang 

lebih detail penulis akan melakukan beberapa penelitian terkait pelanggaran 

praktik perjanjian tertutup dan penguasaan pasar dengan memperhatikan 

aspek-apek hukum beserta bagaimana perlindungan hukumnya yang akan 

dituangkan ke dalam bentuk tugas akhir  yang berjudul : “ANALISIS 

PENGATURAN PERJANJIAN TERTUTUP DAN PENGUASAAN 

PASAR SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI PELAKU USAHA 

DALAM MENGHADAPI PRAKTIK MONOPOLI” 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan 

garis besarnya diatas, penulis merumuskan dua pokok permasalahan yang 

akan dibahas lebih detail dalam kajian dan pembahasan penelitian ini, yaitu : 

1.2  Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha 

terkait perjanjian tertutup dan penguasaan pasar terhadap Praktik monopoli 

produk di Indonesia? 

2.2  Bagaimana konsistensi putusan KPPU dalam menghadapi permasalahan 

perjanjian tertutup dan penguasaan pasar yang berdimensi Praktik monopoli ? 

3. Tujuan Penelitian 
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Penulisan penelitian ini difokuskan untuk menganalisis mengenai regulasi 

persaingan usaha dan lembaga-lembaga terkait serta berkompeten untuk 

menangani perkara-perkara persaingan usaha. Sebelum membahas tentang 

tujuan dan manfaat lebih jauh, harus ada pemahaman yang sama terkait 

tentang arti pengertian dari monopoli agar tidak terjadi multitafsir, sehingga 

terjamin adanya kesamaan pengertian monopoli dengan semua implikasi 

operationalnya. Analisis tentang teori-teori yang digunakan sebagai ukuran 

dalam menemukan perilaku atau tindakan yang dapat merusak persaingan 

usaha. Tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.1 Untuk dapat mengetahui pengaturan dan menganalisis pengaturan perjanjian 

tertutup dan penguasaan pasar sebagai perlindungan bagi pelaku usaha dalam 

menghadapi Praktik monopoli. 

3.2 Untuk dapat mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum KPPU dalam 

memutus  perkara perjanjian tertutup dan penguasaan pasar yang berdimensi 

Praktik monopoli. 

4. Manfaat Penelitian 

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat, seperti : 

4.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian penulis ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan yakni 

sarana untuk mengembangkan Ilmu Hukum Bisnis khususnya dibidang 

hukum persaingan usaha yang berhubungan dengan perlindungan pelaku 

usaha. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 
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kajian hukum khususnya terhadap pengaturan regulasi dan penegakan hukum 

terkait perlindungan pelaku usaha dalam persaingan usaha tidak sehat. 

4.2 Manfaat Praktis 

4.2.1 Lembaga Penegak Hukum  

Mengembangkan dan meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum dalam 

melindungi pelaku usaha dalam persaingan usaha tidak sehat. Dapat melihat 

secara komprehensif dan konservatif kasus monopoli produk agar melindungi 

hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha. Diharapkan menjadi bahan evaluasi 

dan masukan dalam pemberian sanksi bagi yang melanggar. 

4.2.2 Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Menjadi salah salah satu upaya untuk menjalankan tujuannya yaitu sebagai 

organ khusus yang dibentuk oleh pemerintah sebagai pengawas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang bertugas untuk menciptakan ketertiban 

dalam persaingan usaha serta memelihara iklim persaingan usaha yang 

kondusif. 

4.2.3 Masyarakat 

Memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai perlindungan pelaku 

usaha terhadap Praktik monopoli produk dalam persaingan usaha tidak sehat 

yang berlaku di Indonesia berdasarkan hukum positif yang berlaku. 

5. Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian, merupakan bagian dari susunan materi penelitian 

yang disajikan untuk dapat ditulis dengan sesuai dan aturan menurut 
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karakteristiknya. Pembuatan sistematikan penelitan memilik fungsi untuk 

dapat memudahkan penulis dalam menyusun pembahasan dalam penelitian 

yang dilakukan. Hal ini menjadikan penulisan diuraikan secara singkat 

tentang bagian-bagian apa saja yang akan diuraikan per bab selanjutnya 

dengan memiliki tujuan untuk memudahkan para pembaca dalam memahami 

esensi dari penelitian. Maka dari itu penulis akan membahas dan mengkaji 

penelitian ini dengan cara menguraikannya dalam 5 (lima) bab, antara lain : 

BAB I   : PENDAHULUAN  

Dalam bab pendahuluan ini penulis akan mengkaji dan membahas beberapa hal 

yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat 

Penulisan, dan Sistematika Penulisan. Pendahuluan dibatasi isu-isu hukum 

tertentu yang bertujuan untuk dapat menguji validitas norma hukum melalui studi 

kasus yang dikaji sehingga dapat membuka ruang untuk analisis.  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Tinjauan Pustaka, yang isinya 

terdiri dari landasan teori dan konseptual yang meliputi tinjauan umum tentang 

Hukum Persaingan Usaha berisi tentang pengertian persaingan usaha, ruang 

lingkup hukum persaingan usaha, urgensi hukum persaingan usaha, serta tinjauan 

umum tentang Praktik Monopoli yang dimungkinkan dapat menghambat 

persaingan usaha yang sehat. Tinjauan tersebut berisi tentang sejarah 

perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia, pengertian dan ruang 

lingkup persaingan usaha tidak sehat, macam-macam dan aspek persaingan usaha 

tidak sehat, perjanjian, larangan, kegiatan,dalam hukum persaingan usaha tidak 
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sehat, Tinjauan Umum Perjanjian Tertutup, Tinjauan Umum Penguasaan Pasar, 

Aspek hukum perjanjian tertutup dan penguasaan pasar, Pengertian Perjanjian 

Tertutup. 

BAB III  : METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang metode penelitian, yang terdiri dari  

jenis penelitian, pengertian metode penelitian, jenis penelitian hukum, prosedur 

pengumpulan bahan penelitian, metode pendekatan, sifat analisis, hambatan 

dalam penulisan beserta penanggulangannya. 

BAB IV : ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN  

Bab ini penulis menguraikan tentang analisis dan hasil penelitian dari perumusan 

masalah dengan menggunakan teori serta menerapkan teori dan juga analisis 

terhadap permasalahan hukum yang diuraikan dengan memperhatikan rasio legis 

serta menguji konsepsi pengaturan. Membahas pokok perkara dengan mengangkat 

isu-isu hukum yang terjadi pada masyarakat dengan melihat kronologi kasusnya 

serta memperhatikan duduk perkara, fakta hukum, pertimbangan hakim, putusan, 

dan hal-hal terkait lainnya Hal-hal yang dibahas meliputi: hasil penelitian dan 

analisis tehadap jawaban berkaitan dengan hal-hal yang menjadi pokok masalah 

seperti perlindungan hukum pelaku usaha. 

BAB V : KESIMPULAN & SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir yang memberikan kesimpulan dari keseluruhan isi 

dari permasalahan yang telah dibahas penulis. Bab ini juga berisi saran dari 

penulis yang relevan dengan objek penelitian ini.  




