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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pulau Batam merupakan salah satu pulau yang berada di antara perairan

Selat Malaka dan Selat Singapura. Pulau yang merupakan bagian dari Kepulauan

Riau ini memiliki banyak nilai tambah yang dapat mendorong pertumbuhan sektor

ekonomi dan pariwisatanya. Dalam rangka melaksanakan visi dan misi untuk

mengembangkan Batam, maka dibangun berbagai insfrastruktur modern yang

berstandar internasional serta berbagai fasilitas lainnya, sehingga diharapkan

mampu bersaing dengan kawasan serupa di Asia Pasifik.1 Adapun faktor-faktor

pertimbangan ditetapkannya kawasan Batam sebagai salah satu Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), antara lain karena:2

1. Letaknya yang strategis berbatasan dengan negara tetangga seperti

Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam sehingga memiliki potensi

yang besar dalam pengembangan industri, investasi dan pariwisata;

2. Tersedianya infrastruktur yang memadai (Jalan, Pelabuahan Laut,

Pelabuahan Udara, Hotel, Telekomunikasi, dll.);

3. Tersedia Kawasan Industri dan lahan yang cukup luas (saat ini terdapat 28

Kawasan Industri dengan luas 14.000 Ha);

1 BP Batam. Sejarah Batam. http://www.bpbatam.go.id/ini/batamGuide/batam_history.jsp (diakses
pada tanggal 18 April 2012)
2 Jon Arizal. Special Economic Zone (SEZ) dan Aspek Kelembagaan. Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, hal. 9. Disampaikan pada tanggal 15 April 2007 di Kantor
Gubernur, Tanjung Pinang.
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4. Pengalaman Batam yang pernah ditetapkan sebagai Kawasan

Berikat/Bonded Zone (defacto pelaksanaannya sudah sebagai Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas), yaitu dengan pemberlakuan

pembebasan Bea Masuk (BM) , Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak

Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Cukai;

5. Adanya investor-investor asing yang berinvestasi di Singapura termasuk

investor Singapura sendiri ingin berekspansi dan mencari kawasan yang

kompetitif untuk menanamkan modalnya dan berbisnis di luar Singapura;

6. Memiliki kualifiyed Traning Center (Batam Politeknik); dan

7. Komitmen dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan

Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

Adapun dasar penetapan Kota Batam sebagai KPBPB diatur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan

Perppu No.1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2000 Tentang Penetapan Penetapan Perppu No.1 Tahun 2000 Tentang

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.3

Pelabuhan utama di Batam adalah Batam Center, Sekupang, Waterfront

City, Nongsapura dan Telaga Punggur.4 Harbour Bay sekarang adalah pelabuhan

feri internasional utama bagi mereka yang ingin menuju Nagoya, menggantikan

pelabuhan yang lama, yaitu terminal feri Batu Ampar.5 Terminal feri Batam

Center adalah terminal feri dengan frekuensi perjalanan yang paling tinggi menuju

3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
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ke atau dari Singapura dan Johor Bahru.6 Pelabuhan Sekupang, dengan feri dari

Singapura adalah yang terbaik digunakan untuk melakukan perjalan domestik

sambungan menuju daratan Sumatera dan kepulauan Karimun.7 Waterfront City

Nongsapura dan kebanyakan melayani sekitar resort sementara Telaga Punggur

adalah terminal utama untuk kapal feri dari dan ke Bintan.8

Kota Batam yang berdampingan langsung dengan negara tetangga

Singapura, secara tidak langsung juga berdampak pada tingginya jumlah

wisatawan yang melintas dari Batam ke Singapura maupun sebaliknya. Guna

meningkatkan pelayanan serta memberikan rasa aman kepada wisatawan yang

berkunjung ke Kota Batam dengan menggunakan transportasi laut, maka

Pemerintah atau dalam hal ini Otorita Batam, mewajibkan setiap penumpang atau

wisatawan untuk mendapatkan perlindungan asuransi selama berada di Kota

Batam.

Dengan modal penyediaan fasilitas jalur pelayaran internasional serta jarak

dengan negara Singapura yang hanya terpaut 12.5 mil laut atau sekitar 20

kilometer, maka untuk memacu perkembangan di wilayah nusantara dari semua

aspek kehidupan, khususnya dibidang ekonomi, maka Pemerintah Indonesia

mengembangkan Pulau Batam menjadi Otorita Pengembangan Daerah Industri

Pulau Batam (OPDIPB).9

6 Ibid.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Syamsul Bahrum. Indigenous People In a Dependent Economy. http://pn-batam.go.id/profil-
daerah/45-pemerintahan-kota-batam/81-sejarah-pulaubatam.html?tmpl=component&print=
1&page= (diakses pada tanggal 12 April 2012)
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Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang

Penetapan Kedudukan dan Kelembagaan, pembangunan Batam dipercayakan

kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Industri Pulau

Batam atau sekarang dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

Definisi dari Badan Pengusahaan Kawasan sendiri yakni adalah suatu lembaga

atau badan yang dibentuk oleh Dewan Kawasan yang mempunyai tugas dan

wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan fungsi-fungsi

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.10

Dasar dari pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan ini daitur dalam

Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2007 tanggal 1 November 2007 tentang

Penetapan Perppu No.1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No. 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Penetapan Perppu No.1 Tahun 2000

Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang.11

Meningkatnya jumlah penumpang kapal feri yang berangkat dari Batam

menuju ke Singapura dan sebaliknya, memicu perkembangan-perkembangan

dalam bidang penjualan tiket feri di pelabuhan Kota Batam. Pemerintah Kota

Batam melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Otorita Batam Nomor

10/SKEP/KA/IV/90 tentang Jaminan Asuransi Kecelakaan Diri Wisatawan

mewajibkan semua biro perjalanan umum atau cabang yang beroperasi di daerah

10 Ibid.
11 Ibid.
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industri Batam untuk memberikan jaminan asuransi kecelakaan wisatawan, guna

melindungi keamanan penumpang kapal feri yang berlayar di jalur tersebut.

Namun, beberapa perusahaan jasa asuransi rupanya melakukan tindakan-

tindakan yang diduga sebagai praktek persaingan usaha tidak sehat, yang memicu

terjadinya pelaporan atas dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat. Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan

perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya untuk menciptakan

persaingan usaha yang sehat.12

Salah satu kasus yang pernah terjadi, antara lain ialah adanya laporan

suatu pihak yang dirugikan ke KPPU, atas dugaan terjadinya praktek monopoli

dalam penjualan asuransi oleh BP Batam. Kasus ini melibatkan Badan

Pengusahaan Batam (BP Batam) sebagai salah satu pihak Terlapor, beserta

dengan perusahaan-perusahaan jasa asuransi yang diduga memonopoli

perdagangan asuransi jiwa di terminal-terminal feri Kota Batam, seperti Terminal

Ferry Internasional Sekupang, Terminal Ferry Internasional Batam Center, dan

Terminal Ferry Internasional Teluk Senimba.

Adanya tindakan dari Para Terlapor dinilai melakukan penguasaan atas

produksi dan atau penguasaan barang dan atau jasa yang mengakibatkan

persaingan usaha tidak sehat, serta mengakibatkan perusahaan jasa asuransi

12 Penjelasan Umum UU Nomor 5 Tahun 2009
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lainnya terdiskriminasi, akibat ketiadaannya informasi mengenai penyelenggaraan

asuransi kecelakaan diri bagi penumpang atau wisatawan.

Untuk menganalisis kasus tersebut, Penulis mempersandingkannya dengan

ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang merupakan ketentuan

perundang-undangan yang telah menunjuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha

(KPPU) sebagai lembaga independen untuk mengawasi pelaksanaan Undang-

Undang tersebut. Mengenai rinci dari kasus berikut analisisnya, akan Penulis

sajikan sebagai salah satu hasil analisis dari rumusan masalah yang terdapat dalam

Bab IV skripsi ini.

Dalam pembelaan atau tanggapan oleh pihak Otorita Batam sebagai

Terlapor I dalam Sidang Majelis, dinyatakan bahwa Otorita Batam menetapkan

kebijakan mengenai penerapan asuransi bagi wisatawan dengan alasan bahwa

terhadap wisatawan maupun perusahaan perkapalan asing belum terpayungi oleh

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964. Adapun Asuransi Wisatawan diadakan

untuk tujuan memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke

Batam, sekaligus sebagai salah satu media promosi guna meningkatkan kunjungan

wisatawan.

Ditetapkannya premi asuransi sebesar Singapura $1,00 (satu dolar

Singapura), merupakan kesepakatan segenap Biro Perjalanan Umum (BPU) dan

Cabang Biro Perjalanan Umum (CBPU). Besaran tarif premi ini dianggap telah

sesuai berdasarkan standar ekonomi Singapura, serta tidak memberatkan

wisatawan atau Warga Negara Indonesia yang membayar nilai ausransi tersebut.
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Mencuatnya kasus mengenai praktek persaingan usaha tidak sehat,

khususnya dalam hal monopoli perdagangan dan praktek diskriminasi

sebagaimana yang terjadi dalam kasus asuransi feri yang dikelola oleh Badan

Pengusahaan Batam, menjadi salah satu alasan Penulis untuk mengangkat judul

“DAMPAK PUTUSAN KPPU TERHADAP PENJUALAN ASURANSI

PENUMPANG DI PELABUHAN KOTA BATAM”. Dalam penulisan tugas

akhir ini, Penulis hendak menganalisis dan mencari penyelesaian atau solusi

hukum terhadap isu hukum ini, dan menganalisis lebih mendalam mengenai

peran-peran serta hambatan dan tantangan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)

dalam mengelola asuransi perjalanan dari Batam ke Singapura.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, rumusan

masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kewenangan Badan Pengusahaan Batam dalam mengelola

asuransi perjalanan feri dari Batam ke Singapura?

2. Bagaimanakah hambatan dan tantangan Badan Pengusahaan Batam dalam

pengelolaan asuransi perjalanan feri dari Batam ke Singapura pasca Putusan

KPPU?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan

jawaban dari permasalahan yang ada dalam rumusan masalah, yaitu:
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1. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis kewenangan Badan

Pengusahaan Batam dalam mengelola asuransi perjalanan feri dari Batam ke

Singapura.

2. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis hambatan dan tantangan

Badan Pengusahaan Batam dalam pengelolaan asuransi perjalanan feri dari

Batam ke Singapura.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari tulisan ini terdiri dari dua

segi, yaitu segi akademis dan segi praktis hukum. Adapun penjabaran dari kedua

segi tersebut dapat dijelaskan seperti di bawah ini:

1.4.1 Segi Akademis

Manfaat penelitian dilihat dari segi akademis adalah untuk memberikan

wacana tambahan bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya mengenai

kewenangan, hambatan, dan tantangan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)

dalam mengelola asuransi perjalanan feri dari Batam menuju Singapura.

1.4.2 Segi Praktis

Manfaat penelitian dari segi praktisnya ialah sebagai pertimbangan untuk

penelitian selanjutnya, sehubungan dengan praktek monopoli dan persaingan

usaha tidak sehat dalam penjualan asuransi bagi penumpang feri, serta sebagai

informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengetahui kesesuaian

peraturan mengenai kewenangan suatu instansi pemerintah, yaitu Badan
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Pengusahaan Batam (BP Batam) dengan praktek pengelolaan asuransi bagi

penumpang feri yang telah dijalankannya, serta bagaimana BP Batam harus

menyesuaikan kewenangannya dengan peraturan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dari hasil penelitian hukum ini, dibagi menjadi lima bab yang

berkaitan erat antara satu bab dengan yang lainnya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama dalam penulisan tugas akhir ini adalah pendahuluan, yang

akan menguraikan mengenai latar belakang masalah praktek persaingan usaha

tidak sehat, pokok permasalahan atau rumusan masalah yang akan menjadi titik

tumpu dan basis penelitian, tujuan penelitian yang merupakan pencapaian dari

penelitian ini, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini, dikemukakan landasan teori dan landasan

konsepsional. Landasan teori akan membahas dari aturan hukum mengenai

konsepsi serta filosofi Hukum Persaingan Usaha dan persaingan usaha tidak sehat

berdasarkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan perundang-undangan terkait
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lainnya. Landasan konsepsional sendiri berisi mengenai definisi dari terminologi

yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian yang digunakan

dalam penelitian, yang di dalamnya memberikan pengertian metode penelitian,

penelitian kualitatif, jenis penelitian normatif dengan mengumpulkan dan

menganalisis data sekunder yang telah memenuhi kriteria ilmiah dan dapat

dipertanggungjawabkan. Selanjutnya juga akan diuraikan perihal sifat analisis,

hambatan penelitian, dan penanggulangannya.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Pada BAB IV akan dibahas mengenai hasil penelitian beserta analisis

Penulis mengenai peran serta hambatan dan tantangan Badan Pengusahaan Batam

dalam mengelola asuransi perjalanan feri dari Batam ke Singapura pasca putusan

KPPU, yang akan memberikan jawaban atas isu hukum yang dijadikan

permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Isi dari BAB V ini merupakan kesimpulan berdasarkan hasil pemikiran

dan penelitian Penulis terhadap rumusan masalah dan saran yang diberikan untuk

pemenuhan manfaat penelitian hukum normatif.

 


