
1 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEKONGKOLAN PERDAGANGAN YANG MENGAKIBATKAN 

PENGUASAAN PASAR DALAM IMPORTASI BAWANG PUTIH 

SEBAGAI PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA  

(Studi Putusan Nomor 05/KPPU-I/2013) 

 

 

(Skripsi) 

 

Oleh: 

ANGGUN ARIENA RAHMAN 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

2017

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


i 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 
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(Studi Putusan Nomor 05/KPPU-I/2013) 

 

 

Oleh: 

Anggun Ariena Rahman 

 

Dugaan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dalam importasi bawang putih 

adalah perkara yang lahir dari inisiatif KPPU berdasarkan kewenangannya yang 

diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. KPPU memeriksa dan memutus dugaan 

perkara tersebut sebagai pelanggaran persekongkolan perdagangan yang 

mengakibatkan penguasaan pasar yang dilakukan oleh 19 (sembilan belas) pelaku 

usaha yang terafiliasi dan 2 (dua) instansi pemerintah di Indonesia yang terbukti 

melanggar Pasal 24 dan Pasal 19 huruf c UU No. 5 Tahun 1999, sebagaimana 

dimuat dalam putusan nomor 05/KPPU-I/2013. Penelitian ini akan mengkaji  dan 

membahas tentang alasan dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha, 

pertimbangan Majelis Komisi atas adanya dugaan pelanggaran, serta akibat 

hukum atas pelanggaran. 

 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif 

dan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan 

dengan tipe pendekatan judicial case study. Data yang digunakan adalah data 

sekunder dan pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi 

dokumen. Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa KPPU menetapkan alasan  

adanya dugaan persekongkolan perdagangan lahir dari penerbitan RIPH dan SPI 

oleh instansi pemerintah terkait yang mengakibatkan kerjasama tidak sehat berupa 

perpanjangn SPI untuk periode kedua kepada Dirjen Daglu RI melalui pihak yang 

sama secara bersamaan yang menimbulkan terjadinya penimbunan bawang putih 

di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sedangkan dugaan adanya penguasaan 

pasar lahir karena adanya hubungan afiliasi antar pelaku usaha sehingga mampu 

mengatur pasokan dan pemasaran bawang putih ke pasar dalam negeri. 

Pertimbangan hukum KPPU menentukan bahwa 19 (sembilan belas) pelaku usaha 



ii 

 

terbukti melakukan pelanggaran Pasal 24 dan Pasal 19 Huruf c, sedangkan 2 (dua) 

instansi pemerintah terkait hanya terbukti melakukan pelanggaran Pasal 24. Untuk 

itu, akibat hukum putusan KPPU sebagai sanksi atas pelanggaran tersebut adalah 

pengenaan denda di bawah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada 19 

(sembilan belas) pelaku usaha dan apabila tidak dilaksanakan maka dapat 

dilakukan penuntutan sanksi pidana. Sedangkan kepada 2 (dua) instansi 

pemerintah sanksi yang dikenakan berupa perbaikan kebijakan ke arah persaingan 

usaha sehat yang dilakukan dengan advokasi hukum melalui diskusi berkala 

antara KPPU dengan pemerintah serta melakukan pengawasan terhadap 

penerapan kebijakan yang berpeluang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. 
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MOTO 

 

 

 

Hai orang-orang yang beriman,  

janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

 kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku  

dengan suka sama-suka diantara kamu.  

Dan janganlah kamu membunuh dirimu;  

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

    

(Q.S.An-Nisa Ayat 29) 

 

 

A person who never make a mistake never tried anything new 

 

(Albert Einstein) 

 

 

Everything will come to those who keep trying with  

determination and patience  

 

(Edison)  
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I.   PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 
 

Persaingan dalam kegiatan usaha selaras dengan kegiatan usaha itu sendiri, yang 

hakekatnya merupakan conditio sine qua non (syarat mutlak) bagi 

terselenggaranya ekonomi pasar yang meliputi adanya produk, harga, dan 

transaksi jual beli. Hal tersebutlah yang menimbulkan prinsip bahwa setiap orang 

berhak menjual atau membeli barang atau jasa “apa” dengan “siapa”, “berapa 

banyak” serta “bagaimana cara” produksinya.
1
 Untuk itu, setiap pelaku usaha 

dalam menjalankan kegiatan usaha selalu berusaha meningkatkan jumlah 

produksinya, kualitas produk dan harga yang terjangkau agar merebut keinginan 

para pembelinya atau konsumen, di tengah bermunculannya pelaku usaha yang 

memiliki bidang usaha sejenis. Keinginan dan kebutuhan konsumen dalam 

pemenuhan kebutuhan ekonominya menjadi tolak ukur bagi pelaku usaha dalam 

meningkatkan jumlah dan kualitas produk barang dan jasa yang dimilikinya. Hal 

tersebut mengakibatkan pelaku usaha lain dengan bidang usaha sejenis 

bermunculan untuk berusaha saling mengungguli pelaku usaha dalam bidang 

usaha tersebut.  

 

                                                 

 
1
 Mustafa Kamal, Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 1. 
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Keinginan untuk mengungguli pelaku usaha lain dalam bidang usaha yang sejenis 

menjadi alasan lahirnya persaingan dalam usaha antar pelaku usaha di bidang 

ekonomi. Persaingan bidang ekonomi terjadi apabila beberapa pengusaha dalam 

bidang usaha yang sama, bersama-sama menjalankan suatu perusahaan, dalam 

daerah pemasaran yang sama dan masing-masing berusaha keras melebihi yang 

lainnya.
2
 Persaingan usaha tersebut secara positif dapat melahirkan produk barang 

yang lebih berkualitas, manajemen dan pelayanan yang lebih baik dengan tujuan 

memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, secara negatif adanya 

keinginan untuk mengungguli pelaku usaha lain, tanpa didukung oleh produk 

yang berkualitas dan manajemen yang professional dapat melahirkan persaingan 

curang dan persaingan tidak sehat (unfair competition). 

Persaingan dalam kegiatan usaha memiliki arti penting bagi kegiatan 

perekonomian suatu negara jika dilakukan secara sehat namun berdampak buruk 

jika dilakukan secara tidak sehat dan melawan hukum. Untuk itu, negara 

Indonesia memandang perlunya aturan bagi persaingan dalam usaha agar para 

pelaku usaha dalam meningkatkan usaha dengan saling bersaing secara positif dan 

sehat. Lahirnya aturan persaingan dalam usaha merupakan tuntutan dan ukuran 

untuk tetap dapat bersaing sehat dengan perusahaan lain di dunia. Untuk itu, atas 

desakan International Monetary Fund yang menjadi prasyarat lahirnya bantuan 

dari Bank Dunia atas krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada era 1996-an 

maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

                                                 

 
2
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2010, hlm. 285.  
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Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat UU 

No. 5 Tahun 1999).
3
 

UU No. 5 Tahun 1999 bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif 

melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat. UU No. 5 Tahun 1999 juga 

menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama bagi setiap 

pelaku usaha, serta mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 

sehat yang ditimbulkan oleh setiap pelaku usaha yang ada di Indonesia. 

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dibentuklah lembaga independen yang 

bertugas dan berwenang mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan menindak 

setiap pelanggaran yang patut diduga melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 

yaitu sebuah lembaga dengan nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(selanjutnya disingkat KPPU). KPPU dapat melakukan inisiatif sendiri atas 

lahirnya persaingan usaha tidak sehat yang terjadi dalam praktek kegiatan usaha, 

hal tersebut sebagaimana sesuai dengan amanat dari UU No. 5 Tahun 1999 itu 

sendiri. 

Salah satu penanganan perkara pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang lahir dari 

inisiatif KPPU, yaitu pada perkara yang dimuat dalam Putusan KPPU Nomor 

05/KPPU-I/2013 berkenaan dengan dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 

terkait adanya persekongkolan perdagangan dan penguasaan pasar yang dilakukan 

oleh beberapa pelaku usaha dalam realisasi impor bawang putih ke pasar dalam 

negeri secara terafiliasi. Importasi produk bawang putih yang dilakukan oleh 

beberapa pelaku usaha yang telah melahirkan adanya dugaan pelanggaran UU No. 

                                                 
 

3
 Rilda Murniati, Hukum Persaingan Usaha, cet. 1, Bandar Lampung: Justice Publisher, 

2014, hlm. 1.  
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5 Tahun 1999 tersebut, diduga dilakukan karena sehubungan dengan tingginya 

tingkat permintaan kebutuhan bawang putih di pasar Indonesia pada tahun 2013 

lalu. Untuk itu, beberapa pelaku usaha yang memiliki izin impor sepakat untuk 

melakukan impor bawang putih dari negara lain yang didukung pula dengan 

adanya importasi bawang putih tersebut. Importasi bawang putih oleh beberapa 

pelaku usaha dari negara lain yang dilakukan guna memenuhi tingginya tingkat 

permintaan kebutuhan bawang putih di dalam negeri tersebut, bersamaan dengan 

adanya kenaikan harga bawang putih. 

Adanya kenaikan harga bawang putih ditengah tingginya tingkat permintaan 

bawang putih di pasar dalam negeri melahirkan adanya dugaan telah terjadi 

praktek persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha dalam importasi tersebut. 

Berdasarkan inisiatif, KPPU melakukan pengkajian dan pengamatan atas kondisi 

pasar dalam perdagangan bawang putih tersebut. Hasil penelitian KPPU 

ditemukan dugaan terjadi persekongkolan perdagangan oleh 19 (sembilan belas) 

pelaku usaha, yaitu: CV Bintang, CV Karya Utama,CV Mahkota Baru, CV Mekar 

Jaya, PT Dakai Impex, PT Dwi Tunggal Buana, PT Global Sarana Perkasa, PT 

Lika Dayatama, PT Mulya Agung Dirgantara, PT Sumber Alam Jaya Perkasa, PT 

Sumber Roso Agro Makmur, PT Tritunggal Sukses, PT Tunas Sumber Rezeki, 

CV Agro Nusa Permai, CV Kuda Mas, CV Mulia Agro Lestari, PT Lintas Buana 

Unggul, PT Prima Nusa Lentera Agung, PT Tunas Utama Sari Perkasa. 

Persekongkolan tersebut patut diduga didukung oleh adanya kebijakan impor 

bawang putih yang diterbitkan oleh 3 (tiga) instansi pemerintah terkait, yaitu 

Badan Karantina Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Direktur Jendral 

Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu), dan Kementerian Perdagangan 
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Republik Indonesia (Kemendag RI). Instansi pemerintah tersebut telah 

mengeluarkan beberapa peraturan yang mendukung adanya importasi bawang 

putih, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/9/2012 

tentang Ketentuan Impor Produk Holtikultura. Selanjutnya, dikeluarkan pula 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 tentang 

Rekomendasi Impor Produk Holitikultura dan ditindaklanjuti oleh Balai Karantina 

Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan menerbitkan Surat KT 9 yang 

berisi persetujuan mengenai dokumen-dokumen untuk melakukan Impor Bawang 

Putih dari Luar Negeri.  

Hasil penelitian KPPU terhadap 19 (sembilan belas) pelaku usaha dan 3 (tiga) 

instansi pemerintah terkait penemuan bukti awal adanya peraturan berupa Surat 

Persetujuan Impor (SPI) dan Rekomendasi Produk Holtikultura (RIPH) yang 

diterbitkan oleh instansi pemerintah tersebut mendorong terjadinya kerjasama 

yang tidak sehat dalam importasi bawang putih dari negara lain secara bersamaan 

untuk dua periode sekaligus.  

Kerjasama tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha mengakibatkan 

bertambahnya quota impor bawang putih dan peningkatan persediaan bawang 

putih yang ada di Indonesia. Keadaan yang demikian, dimanfaatkan para pelaku 

usaha untuk melakukan persekongkolan perdagangan dari masing-masing 

kelompok afiliasi pelaku usaha untuk mengkordinasikan pasokan dan pemasaran 

bawang putih melalui penundaan realisasi waktu di pasaran dalam negeri. Hal 

tersebut mengakibatkan kelangkaan bawang putih sehingga berdampak pada 
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harga bawang putih yang menjadi mahal dan secara pasti merugikan 

masyarakat/konsumen.  

Langkanya bawang putih di pasar dalam negeri Indonesia akibat dari pengaturan 

waktu realisasi bawang putih tersebut patut diduga merupakan hasil 

persekongkolan perdagangan 19 (sembilan belas) pelaku usaha terafiliasi yang 

didukung pula oleh pengaturan yang diterbitkan oleh 3 (tiga) instansi pemerintah 

terkait. Untuk itu, dengan telah cukup ditemukannya alat bukti adanya dugaan 

pelanggaran tersebut maka KPPU berdasarkan kewenangannya yang ditentukan 

dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (selanjutnya 

disingkat Perkom No. 1 Tahun 2010) melakukan tahapan pemberkasan dan 

pemeriksaan pendahuluan sebagai kelanjutan dari penanganan atas dugaan 

pelanggaran tersebut. Dugaan pelanggaran ini didukung pula dengan adanya 

kondisi yang telah melahirkan adanya penguasaan pasar dan market power oleh 

19 (sembilan belas) pelaku usaha importasi bawang putih. Market power adalah 

sebuah kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga pasar dan/atau 

mengalahkan pesaing.
4
  

KPPU patut menduga, terjadinya market power lahir sebagai akibat dari 

penguasaan pasar terhadap komoditas bawang putih di pasar dalam negeri yang 

terjadi melalui persekongkolan perdagangan impor bawang putih yang dilakukan 

oleh 19 (sembilan belas) pelaku usaha yang didukung dengan kebijakan yang 

diterbitkan dari 3 (tiga) Instansi Pemerintah tersebut.  

                                                 

  
4
 Douglas F. Greer, Industrial Organizattion and Public Policy, 1992, hlm.92. 
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Kekuatan pelaku usaha menguasai pasar melahirkan diskriminasi terhadap salah 

satu pelaku usaha lain, yaitu PT Indobaru Utama yang termuat dalam Perkara 

KPPU Nomor 05/KPPU-I/2013. Diskriminasi terhadap PT Indobaru Utama 

diduga oleh KPPU dilakukan dengan tidak diperbolehkannya PT Indobaru Utama 

untuk melakukan pengurusan perpanjangan SPI periode kedua, yaitu Januari-28 

Februari 2013 sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa pelaku usaha 

lainnya. Ketimpangan kebijakan dalam pemberian perizinan perpanjangan SPI 

mengakibatkan PT Indobaru Utama tidak dapat melakukan impor bawang putih 

untuk periode termin kedua. 

Atas penemuan bukti-bukti yang telah diuraikan di atas maka KPPU dalam 

laporan hasil penelitian terhadap dugaan adanya pelanggaran UU No. 5 Tahun 

1999 yaitu Pasal 24 tentang persekongkolan perdagangan dan  Pasal 19 Huruf c 

tentang penguasaan pasar yang sebagaimana dimuat dalam berkas laporannya 

melakukan tindaklanjut dalam pemeriksaan lanjutan dan sidang Majelis Komisi. 

Berdasarkan Sidang Majelis Komisi dalam proses pembuktiannya secara terang 

dan jelas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 19 (sembilan belas) pelaku 

usaha yang terafilasi menjadi beberapa kelompok pelaku usaha dan 2 (dua) 

instansi pemerintah terkait terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 

kegiatan persekongkolan perdagangan yang mengakibatkan adanya penguasaan 

pasar tersebut yang sebagaimana dimuat dalam Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-

I/2013. 

Dengan adanya uraian-uraian di atas, menjadikan dasar pertimbangan bagi penulis 

untuk melakukan penelitian mengenai adanya pelanggaran terhadap UU No. 5 
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Tahun 1999 dalam importasi bawang putih yang dilakukan oleh para pelaku usaha 

yang menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan telah diputus dalam Putusan 

KPPU Nomor 05/KPPU-I/2013. Hasil penelitian akan dirumuskan dalam bentuk 

skripsi dengan judul “Persekongkolan Perdagangan Impor Bawang Putih 

yang Mengakibatkan Penguasaan Pasar dalam Importasi Bawang Putih 

sebagai Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan Nomor 

05/KPPU-I/2013)”. 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah alasan dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha dalam realisasi 

impor bawang putih dari luar negeri ke pasar dalam negeri? 

2. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Komisi atas adanya pelanggaran 

persekongkolan perdagangan yang mengakibatkan penguasaan pasar dalam 

Putusan Nomor 05/KPPU-I/2013? 

3. Apakah akibat hukum dari adanya Putusan Nomor 05/KPPU-I/2013 terhadap 

para pelaku persekongkolan perdagangan? 

C. Ruang Lingkup 
 

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian. 

Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan ekonomi, 

khususnya hukum persaingan usaha. Sedangkan lingkup kajian penelitian ini 

adalah suatu hal yang menyangkut Putusan Nomor 05/KPPU-I/2013. 
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D. Tujuan Penelitian  
 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Memperoleh analisis lengkap, rinci, dan sistematis mengenai alasan hukum 

dugaan pelanggaran persekongkolan perdagangan. 

2. Memperoleh analisis lengkap, rinci, dan sistematis mengenai pertimbangan 

Majelis Komisi atas adanya pelanggaran persekongkolan perdagangan yang 

mengakibatkan adanya penguasaan pasar. 

3. Memperoleh analisis lengkap, rinci, dan sistematis mengenai akibat hukum 

terhadap pelaku yang melalukan persekongkolan perdagangan. 

E. Kegunaan Penelitian 
 

Kegunaan penelitian ini mencakup manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoretis 

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah memperluas pengetahuan tentang 

hukum persaingan usaha terkait persekongkolan yang mengakibatkan penguasan 

pasar dalam importasi bawang putih sebagai pelanggaran hukum persaingan usaha 

pada putusan KPPU. Penelitian ini juga dapat menjadi sumbangan pemikiran 

dalam pengembangan ilmu hukum perdata ekonomi khususnya mengenai hukum 

persaingan usaha. 
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2. Kegunaan Praktis 

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah: 

a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai 

hukum persaingan usaha, khususnya persekongkolan perdagangan yang 

mengakibatkan penguasan pasar dalam importasi bawang putih sebagai 

pelanggaran hukum persaingan usaha pada Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-

I/2013. 

b. Sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pihak yang membutuhkan referensi 

sekaligus dapat digunakan untuk penelitian terkait persekongkolan 

perdagangan yang mengakibatkan penguasan pasar dalam importasi bawang 

putih sebagai pelanggaran hukum persaingan usaha pada putusan KPPU.  

c. Sebagai salah satu syarat akademis bagi penulis untuk memperoleh gelar 

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. 
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II.   TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Hukum Persaingan Usaha  
 

1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha dan Dasar Hukumnya 
 

Persaingan Usaha adalah hal penting dalam dunia usaha, dimana sebuah praktek 

persaingan usaha akan menjadi masalah di dalam dunia usaha apabila didalamnya 

terdapat persaingan usaha tidak sehat, implikasi dari persaingan usaha tidak sehat 

adalah tidak kompetitifnya sebuah pasar sehingga mengakibatkan daya saing 

pelaku usaha semakin lemah. 

Persaingan Usaha atau Competition Law oleh Webster diartikan sebagai: 

“A struggle or contest between two or more person for the same objects”.
5
 

Pengertian persaingan usaha selain yang diartikan oleh Webster, bila didasarkan 

pada UU No. 5 Tahun 1999 yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (6), 

yaitu “Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi 

dan/atau pemasaran barang dan jasa”. Persaingan merupakan strategi untuk 

memajukan perusahaan dengan menghasilkan produk dengan kualitas yang baik 

melalui penemuan-penemuan baru dan cara menjalankan perusahaan lebih baik, 

namun persaingan usaha kadang pula dijalankan secara tidak wajar, melanggar 

hukum, dan dapat merugikan pesaiang. 

                                                 

 
5
 Merriam Webster, Dictonary, sebagaimana dikutip dari Arie Suswanto, 2016, hlm. 12. 
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Meperhatikan definisi di atas maka dalam setiap persaingan akan terdapat unsur-

unsur sebagai berikut
6
: 

a. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli; dan 

b. Ada kehendak diantara mereka untuk mencapai tujuan yang sama. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum 

persaingan usaha adalah suatu regulasi yang dibentuk untuk mengatur setiap 

kegiatan usaha yang dijalankan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan bidang 

usahanya, dalam hal ini di bidang perdagangan ataupun jasa, yang kemudian 

apabila terdapat pelanggaran dalam melakukan kegiatan tersebut maka akan 

dikenakan sanksi bagi pelaku usahanya.  

Hukum persaingan usaha yang digunakan untuk menghukum para pelaku usaha 

yang melakukan pelanggaran terhadap regulasi yang telah dibuat, diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga pembentuk 

undang-undang, yang mengatur mengenai persaingan usaha di Indonesia, yaitu 

peraturan yang meliputi:  

(1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan  

Usaha Tidak Sehat; 

(2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan 

Perkara; 

(3) Keputusan KPPU Nomor 22/KPPU/KEP/I/2009 tentang Kode Etik 

Anggota KPPU. 

                                                 
 

6
 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 2.  
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b. Perjanjian atau Kontrak, yaitu harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian 

yang sebagimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian-

perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian tersebut maka dapat 

dikenakan sanksi yang sebagaimana telah disepakati dalam klausul-klausul di 

dalam perjanjian dan kontrak tersebut antar kedua belah pihak. 

c. Yurisprudensi, yaitu putusan hakim terdahulu yang memiliki sebuah hukum 

tetap dan dapat dijadikan dasar dalam memberikan putusan kepada pelaku 

usaha yang melakukan pelanggaran. Yurisprudensi yang dimaksud dalam hal 

ini adalah Putusan KPPU. 

d. Kebiasaan yang berkembang dalam dunia bisnis, seperti MoU (Memorandum 

of Understanding) yang merupakan sebuah kesepakatan yang didapatkan dari 

kebiasaan yang sering dilakukan oleh para pelaku usaha dalam dunia bisnis 

atau dunia perekonomian.  

Pengaturan mengenai persaingan usaha di atas, diharapkan dapat memberikan rasa 

aman di dalam melakukan kegiatan perdagangan maupun jasa baik bagi pelaku 

usaha maupun konsumen. Kebijaksanaan menegakkan persaingan yang wajar dan 

sehat dalam dunia usaha ditujukan untuk menjamin persaingan usaha dengan 

tujuan untuk pencapaian ekonomi yang efesien di bidang kegiatan perdagangan 

dan jasa, menjamin kesejahteraan kosumen, melindungi kepentingan konsumen, 

membuka peluang pasar yang seluas-luasnya dan menjaga agar tidak terjadi 

penguasaan kekuatan ekonomi pasar pada kelompok tertentu. 
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2. Lingkup Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat 
 

Pasal 1 Angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa persaingan usaha 

tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan 

produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak 

jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan usaha 

tidak sehat dalam parakteknya sesuai dengan lingkup hukum persaingan usaha di 

dalam UU No. 5 Tahun 1999 secara tegas mengatur bentuk-bentuk praktek 

monopoli dan kegiatan persaingan usaha tidak sehat yang dimana bentuk-bentuk 

tersebut melipiuti, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, serta 

penyalahgunaan posisi dominan.  

a. Perjanjian yang Dilarang 

 
Selama melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha dilarang melakukan sebuah 

perjanjian yang telah dilarang di dalam undang-undang untuk dilakukan,  

beberapa perjanjian tersebut diantaranya meliputi: 

(1)  Oligopoli 

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. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara 

bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang 

dan/atau jasa, apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku 
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usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis 

barang atau jasa tertentu.
7
 

(2) Penetapan Harga 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk 

menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh 

konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Ketentuan tersebut 

tidak berlaku bagi:  

a. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau 

b. Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.
8
 

(1) Perjanjian yang diizinkan; 

(2) Perjanjian harga yang dibuat dalam joint venture; dan 

(3) Perjanjian harga langsung.  

Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1999 merumuskan 4 (empat) 

jenis perjanjian penetapan harga yang dilarang
9
, yaitu: 

a. Penetapan harga antar pelaku usaha; 

b. Penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan/atau jasa yang sama; 

c. Penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain; dan 

d. Penetapan harga jual kembali. 

(3) Pembagian Wilayah 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang 

bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang 

                                                 

 
7
 Mustafa Kamal , Hukum Persaingan Usaha , Jakarta:  Rajwali Pers, 2012, hlm. 89.  

 
8
 Mustafa Kamal, Op. Cit., hlm. 98.  

 
9
 Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 48.  
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dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak sehat. 

Larangan pembagian wilayah pemasaran yang dilarang dalam Pasal 9 UU No. 5 

Tahun 1999 merupakan sebagian saja dari pelarangan pembagian pasar seperti 

yang umum dilarang oleh hukum anti monopoli. Hukum anti monopoli dikenal 

berbagai macam pembagian pasar (secara horizontal) yang secara yuridis 

dilarang
10

, yakni: 

a. Pembagian pasar teritorial; 

b. Pembagian pasar konsumen; 

c. Pembagian pasar fungsional; 

d. Pembagian pasar produk. 

(4) Pemboikotan 

Boikot adalah suatu tindakan bersama (concerted action) yang dilakukan oleh 

sekelompok pengecer yang menolak membeli produk pelaku usaha tertentu 

karena alasan yang tidak mereka sukai.
11

 Pasal 10 Ayat (1) dan (2) mengatur:  

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, 

yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang 

sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. 

(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, 

untuk menolak menjual setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain 

sehingga perbuatan tersebut: 

a. Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau  

                                                 

 
10

 Adi Susanti, Pengaturan Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta: Puslitbang/Diklat 

Mahkamah Agung, 2001, hlm. 39. 

 
11

 Ari Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: Ghalia Indonesia,  2002,  hlm. 45. 
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b. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang 

dan/atau jasa dari pasar bersangkutan. 

(5) Kartel 

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 

praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana hal tersebut 

diatur di dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. 

(6) Trust 

Pasal 12 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa, pelaku usaha dilarang membuat 

perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan 

membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap 

menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan 

atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau 

pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 

(7) Oligopsoni 

Pasal 13 Ayat (1) dan (2) mengatur mengenai dua hal, yaitu diantaranya: 

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang 

bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan 

pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam 

pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 
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(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai 

pembelian atau penerimaan pasokan 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. 

(8) Integrasi Vertikal 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang 

bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam 

rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian 

produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu 

rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat. 

(9) Perjanjian Tertutup  

Perjanjian tertutup di dalam Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 berisikan sebagai 

berikut: 

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang 

memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya 

akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut 

kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu. 

(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat 

persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus 

bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. 

(3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan 

harga tertentu atas barang dan/atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa 
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pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha 

pemasok: 

a. Harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha 

pemasok; atau  

b. Tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari 

pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. 

(10) Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri 
 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang 

memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 

5 Tahun 1999. 

b. Kegiatan yang Dilarang 

 
UU No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan definisi mengenai kegiatan, untuk itu 

maka berdasarkan KBBI mengartikan bahwa kegiatan adalah sebuah aktivitas, 

usaha yang dilakukan. Adapun jika dikaitkan dengan hukum persaingan usaha 

kegiatan yang dilarang dapat didefinisikan sebagai aktivitas atau usaha yang 

dijalankan oleh para pelaku usaha yang dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun 

bersama-sama yang mana usaha atau aktifitas tersebut melanggar ketentuan UU 

No. 5 Tahun 1999. 

Adanya pemaparan perjanjian yang dilarang dalam rangka persaingan usaha maka 

membuat pemerintah juga melarang kegiatan-kegiatan yang menyebabkan 

persaingan usaha menjadi tidak sehat. Kegiatan yang menyebabkan Persaingan 

usaha yang tidak sehat tersebut diantaranya, yaitu: 
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(1) Monopoli 

Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran 

barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 

/atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap 

melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa 

apabila: 

a. Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau 

b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam 

persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama; atau 

c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% 

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

(2) Monopsoni 

Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli 

tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 

sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan 

atau menjadi pembeli tunggal apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok 

pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu 

jenis barang atau jasa tertentu. 

(3) Penguasaan Pasar 

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri 

maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa: 
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a. Menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan 

kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau 

b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak 

melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau 

c. Membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar 

bersangkutan; atau 

d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. 

Pihak yang dapat melakukan pengusaan pasar adalah para pelaku usaha yang 

mempunyai market power, yaitu pelaku usaha yang dapat mengusai pasar 

sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan. 

Kriteria penguasaan pasar yang dapat diindikasikan memiliki market power, yaitu 

pengusaan pasar sebesar 50% (lima puluh persen) sampai 75% (tujuh puluh lima 

persen). 

(4) Persekongkolan 

Secara yuridis pengertian persekongkolan usaha atau conspiracy diatur dalam 

Pasal 1 Angka 8 UU No. 5 Tahun 1999, yakni bentuk kerja sama yang dilakukan 

oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai 

pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. 

Persekongkolan tidak harus dilakukan dengan adanya perjanjian, tetapi bisa dalam 

bentuk lain yang tidak perlu diwujudkan dalam bentuk pernjanjian atau tertulis. 

Kegiatan persekongkolan itu sendiri terdiri dari 3 (tiga) bentuk, diantaranya 

sebagai berikut: 
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a. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur 

dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan 

terjadinya persaingan usaha tidak sehat; 

b. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan 

informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia 

perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak 

sehat; 

c. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat 

produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya 

dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di 

pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun 

ketepatan waktu yang dipersyaratkan. 

c. Penyalahgunaan Posisi Dominan 

 
Posisi dominan berdasarkan Pasal 1 Angka 4 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. Adapun 

kemudian, posisi dominan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 memiliki 

beberapa bentuk, yaitu diantaranya: 
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(1)  Jabatan Rangkap 

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. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau 

b. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan/atau jenis usaha; atau 

c. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan/atau jasa tertentu, 

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak sehat. 

(2) 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 pelaku 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. 

(3) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang 

dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha 

tidak sehat. Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan 
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lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Penggabungan atau peleburan badan usaha, 

atau pengambilalihan saham 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. 

B. Kegiatan Perdagangan Internasional 
 

Kegiatan perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan 

antara satu dengan lainnya, karena kegiatan perdagangan yang utama adalah 

membawa barang-barang dari produsen (penghasil) ketempat-tempat konsumen 

(pemakai).
12

 Kegiataan perdagangan dapat dimulai dari unit terkecil hingga antar 

negara. Perdagangan dalam tingkat antar negara atau dikenal dengan nama 

perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilaksanakan para pedagang 

antar negara yang berbeda sehingga mengakibatkan timbulnya valuta asing yang 

mempengaruhi neraca perdagangan negara yang bersangkutan.
13

 Perdagangan 

beda negara yang mempengaruhi neraca perdagangan negara tersebut memiliki 

peranan yang penting dalam kemajuan suatu negara, seperti salah satunya, yaitu 

pendapatan suatu negara. Pendapatan suatu negara akan bertambah banyak ketika 

perdagangan antar negara ini ditingkatkan secara signifikan.  

Perdagangan antar negara yang meningkat secara signifikan mampu memperbesar 

kapasitas konsumsi suatu negara, meningkatkan output dunia, serta menyajikan 

                                                 

 
12

 Gunawan Widjaja, Jual Beli, Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 7.  

 
13

 Simorangkir, O.P. Kamus Perbankan, Jakarta:  Bina Aksara, 1989, hlm. 128. 
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akses ke sumber-sumberdaya yang langka dan pasar-pasar internasional yang 

potensial untuk berbagai produk yang hasilnya merupakan bekal utama dalam 

kehidupan perekonomian nasionalnya.
14

 Perdagangan antar negara juga dapat 

membantu semua warga negara dalam menjalankan usaha-usaha pembangunan 

mereka melalui promosi serta pegutamaan sektor-sektor ekonomi yang 

mengandung keuntungan komperatif.
15

 Bentuk dari perdagangan intrenasional 

atau perdagangan antar negara yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan 

negara, yaitu adalah kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor di 

suatu negara apabila berjalan dengan tidak seimbang, maka ada negara yang 

dirugikan, dalam arti pengeluaran untuk impor yang besar dan pemasukan yang 

kecil untuk ekspor. Adanya ketidakseimbangan tersebut dapat membuat suatu 

negara harus bekerja keras agar memperoleh hasil maksimal guna 

menyeimbangkan neraca perdagangannya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk 

kegiatan perdangangan internasional yang berpengaruh besar terhadap kemajuan 

perekonomian negara adalah kegiatan ekspor dan impor yang dimana kegiatan 

tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya.  

1. Bentuk Perdagangan Internasional 
 

Kegiatan ekspor dan impor merupakan suatu kegiatan yang tak terlepas dari 

perdagangan internasional. Kegiatan ekspor impor memiliki dinamika yang sangat 

menarik untuk dicermati. Pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa yang 

                                                 

 
14

 Michael P Todara dan Stephen Smith, Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Erlangga, 

2006, hlm 57.  

 
15

 http://repository.usu.ac.id  
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semakin meningkat telah menciptakan sistem perdagangan yang lebih luas dan 

bervariasi dengan melibatkan lebih banyak pihak, mekanisme dan prosedur serta 

penanganan yang lebih kompleks.
16

 Pemenuhan kebutuhan akan suatu barang dan 

jasa bagi konsumen serta kebutuhan produsen akan cakupan pasar yang lebih 

besar menciptakan kesalingtergantungan (interdependensi) antar negara-negara 

yang terlibat. Adapun dengan adanya hal tersebut maka kinerja ekspor yang 

dianggap sebagai faktor yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan 

pertumbuhan ekonomi harus terus dioptimalkan guna meningkatkan pendapatan 

devisa dan menciptakan surplus neraca perdagangan nasional. Sebaliknya, 

kontribusi impor harus pula terus diupayakan diminimalisasi baik dengan 

substitusi produk impor maupun proteksi berupa penerapan tarif dan kuota.  

a.  Kegiatan Ekspor 

 
Kegiatan ekspor menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 

2009 yang didalamnya berisi Undang-Undang Kepabeanan No. 17 Tahun 2006 

tentang perubahan atas Undang- Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, dimana barang yang 

dimaksud terdiri dari dalam negeri (daerah pabean). Barang dari luar negeri (luar 

daerah pabean), barang bekas atau baru (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

No. 2 Tahun 2009). Adapun dalam melakukan kegiatan ekspor ada beberapa 

tahapan yang harus dilakukan, yaitu diantaranya
17

: 

 

 

                                                 

 
16

 http://lib.ui.ac.id 

 
17

 Hamdani, Seluk-Beluk Perdagangan Ekspor-Impor, Jakarta Timur: Yayasan Bina 

Usaha Niaga Indonesia,  2007,  hlm .50. 

http://lib.ui.ac.id/
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(1)  Korespondensi 

Eksportir mengadakan korespondensi dengan importir luar negeri untuk 

menawarkan dan menegosiasikan komoditi yang akan dijualnya. Pada surat 

penawaran kepada importir harus dicantumkan jenis barang, mutunya, harganya, 

syarat-syarat pengiriman, dan sebagainya. 

(2) Pembuatan Kontrak Dagang 

Apabila importir menyetujui penawaran yang diajukan oleh eksportir maka 

importir dan eksportir membuat dan menandatangani kontrak dagang, selanjutnya 

setelah adanya kontrak dagang dicantumkan hal-hal berbagai persyaratan dan 

ketentuan yang disepakati bersama. 

(3) Penerbitan Letter of Credit (L/C) 

Kontrak dagang ditandatangani maka importir membuka L/C
18

 melalui bank 

koresponden di negaranya dan meneruskan L/C tersebut ke bank devisa Negara 

eksportir, kemudian bank devisa yang ditunjuk memberitahukan diterimanya L/C 

atas nama eksportir kepada eksportir. 

(4) Eksportir Menyiapkan Barang Ekspor 

Adanya eksportir yang telah menyiapkan barang ekspor yang dilanjutkan dengan 

disediakannya L/C oleh eksportir guna mempersiapkan guna barang-barang yang 

dipesan importir. Keadaan barang-barang yang dipersiapkan harus sesuai dengan 

persyaratan yang tercantum dalam kontrak dagang dan L/C. 

 

  

                                                 
 

18
 Letter of Credit (L/C) adalah suatu pernyataan tertulis dari bank atas permintaan 

nasabah untuk menyediakan dan menyelesaikan suatu jumlah kewajiban tertentu bagi kepentingan 

pihak ketiga, dengan syarat-syarat yang ditentukan. 
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(5) Eksportir Mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)  

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 557/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor, 

pemberitahuan ekspor barang adalah dokumen pabean yang digunakan untuk 

pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas 

formulir atau media elektronik. Eksportir mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor 

Barang (PEB) ke bank devisa dengan melampirkan surat sanggup bayar apabila 

barang ekspornya terkena pajak.  

(6) Pemesanan Barang ke Pelabuhan 

Eksportir sendiri dapat mengirim barang ke pelabuhan. Pengiriman dan 

pengurusan barang ke pelabuhan dapat juga dilakukan oleh perusahaan jasa 

pengiriman barang (freight forwarding
19

). Dokumen-dokumen ekspor disertakan 

dalam pengiriman barang ke pelabuhan dan ke kapal. 

(7) Pengiriman Barang ke Pelabuhan 

Eksportir sendiri dapat mengirim barang ke pelabuhan. Pengiriman dan 

pengurusan barang ke pelabuhan dan ke kapal dapat juga dilakukan oleh 

perusahaan jasa pengirim barang (freight forwarding atau EMKL/U). Dokumen-

dokumen ekspor disertakan dalam pengiriman barang ke pelabuhan dan ke kapal. 

(8) Pemeriksaan Bea Cukai 

Pada saat di pelabuhan, dokumen ekspor diperiksa oleh bea cukai. Apabila 

diperlukan barang-barang yang akan di ekspor diperiksa juga oleh bea cukai. 

                                                 
 

19
 Freight Forwarding atau yang dikenal sebagai Ekspedisi Muatan Kapal Laut/Udara 

(EMKL/U) adalah layanan yang digunakan oleh perusahaan yang berurusan dengan impor 

internasional atau multi-nasional dan ekpor. 
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Apabila barang dan dokumen telah sesuai dengan ketentuan maka bea cukai 

menandatangani pernyataan peretujuan muat yang ada pada PEB. 

(9) Pemuatan Barang ke Kapal 

Pihak bea cukai menandatangani PEB maka barang telah dapat dimuat ke atas ka-

pal. Segera setelah barang dimuat kapal, pihak pelayaran menerbitkan Draft Bill 

of Lading (B/)
20

 yang diserahkan pada eksportir. Setelah itu, eksportir menukar-

kan mate‟s receipt dengan master bill of lading atau house bill of lading. 

(10) Surat Keterangan Asal Barang (SKA) 

Eksportir sendiri (freight forwarding atau EMKL/U) pemuatan barangnya dan 

mengajukan permohonan ke Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan atau Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk 

memperoleh SKA apabila diperelukan. 

(11) Pencairan Letter of Credit 

Apabila barang sudah dikapalkan maka eksportir dapat ke bank untuk mencairkan 

L/C. Dokumen-dokumen L/C yang diserahkan adalah B/L, Commercial Invoice, 

Packing List, dan PEB dan lain-lain. 

(12) Pengiriman Barang ke Importir 

Barang dikirin dengan kapal dari Negara eksportir ke pelabuhan di negara 

importir sesuai dengan yang diperjanjikan atau disepakati antara para pihak dari 

negara eksportir dan negara importir. 

                                                 
 

20
 Bill of Lading (B/L) adalah surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal 

laut yang juga merupakan tanda bukti kepimilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak 

atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. 
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Adanya tahapan diataslah yang merupakan tahapan untuk melakukan ekspor 

barang dan/atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri yang harus dilakukan dan 

dijalankan oleh para eksportir jika ingin melakukan ekspor kepada pihak di luar 

negeri. Adapun selain kegiatan ekspor barang yang dilakukan oleh beberapa 

negara maka adapula kegiatan impor barang oleh beberapa negara yang dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan akan barang di dalam negeri. 

b. Kegiatan Impor  

 
Kegiatan Impor menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 

2009 yang didalamnya berisi Undang-Undang Kepabeanan No. 17 Tahun 2006 

tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Adapun dalam 

melakukan impor ada dokumen-dokumen yang harus dipenuhi diantaranya, yaitu 

Letter Of Credit (L/C), Bill Of Lading (B/L), Faktur, serta dokumen pendukung 

lainnya sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan impor 

barang/komoditas. Kegiatan impor tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

akan barang yang ada di pasar dalam negeri, akibat dari adanya kelangkaan yang 

terjadi di dalam negeri, namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara dalam 

melakukan kegiatan impor tentu akan meminimalisir impor tersebut dan 

sebaliknya setiap negara ingin meningkatkan ekspor dinegaranya, adapun 

langkah-langkah yang digunakan untuk meminimalisir impor barang ke luar 

negeri, yaitu sebagai berikut
21

:  

a. Kuota. Pembatasan yang dilakukan pemerintah atas sejumlah unit atau nilai 

total dari produk tertentu yang boleh diimpor; 
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 Ibid.,hlm.60. 
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b. Kebijakan diskriminasi pembelian. Berupa aturan pemerintah dan regulasi 

administratif yang mendiskriminasi pemasok asing; 

c. Prosedur bea masuk (custom procedure). Prosedur disebabkan oleh adanya 

perbedaan klasifikasi produk dan penentuan nilai komoditi di berbagai negara 

yang berbeda; 

d. Kebijakan diskriminasi kurs mata uang. Misalnya, Cina yang menjadikan mata 

uang yuan sebagai weak currency sehingga membuat produk produk Cina 

menjadi lebih kompetitif daripada produk asing; 

e. Pembatasan administratif dan peraturan teknis. Pembatasann tersebut 

dilakukan dengan pembentukan peraturan anti-dumping serta peraturan ukuran 

dan kandungan bahan baku. Dimana didalamnya termasuk, keselamatan dan 

kesehatan, contoh lain adalah aliansi negara untuk membentuk pasar tunggal, 

seperti, EU (European Union) dan AFTA (ASEAN Free Trade Area). 

Berdasarkan langkah-langkah di atas maka suatu negara dapat melakukan 

minimalisasi terhadap kebiasaan impor barang yang selalu dilakukan untuk 

memenuhi kebutahan pasar dalam negeri tersebut, sehingga dengan adanya 

minimalisasi tersebut dapat menimbulkan keseimbangan terhadap ekspor dan 

impor itu sendiri dan akhirnya pendapatan negara dapat meningkat secara 

signfikan. Adapun untuk melakukan proses dari hal-hal itu, tentu tidak terlepas 

dari pihak-pihak yang melakukan kegiatan perdagangan intrenasional tersebut.  

2. Pihak-Pihak dalam Kegiatan Perdagangan Internasional 
 

Kegiatan ekspor dan impor yang tak terlepas dari perdagangan internasional, 

mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya, hal tersebut dikarenakan 
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kegiatan ekspor dan impor merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi 

permintaan akan pasar di sebuah negara. Negara pengekspor mendapat 

kemudahan memperoleh pasar, sedangkan bagi negara pengimpor, memperoleh 

kemudahan mendapatkan barang. Adapun pihak-pihak yang terdapat di dalam 

proses kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh sebuah negara tersebut, 

antara lain, yaitu: 

a. Importir 

 
Importir dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Perdagangan diartikan sebagai 

orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 

hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan kegiatan impor, dengan 

kata lain importir adalah seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatan 

memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri untuk diperdagangkan.  

b. Eksportir 

 
Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha atau instansi 

yang melakukan kegiatan penjualan, pengiriman dan/atau pengeluaran barang 

atau produk dari batas wilayah suatu negara ke negara yang lain. Disebutkan 

dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Perdagangan, eksportir diartikan 

sebagai orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk 

badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan kegiatan ekspor. 

c. Pemerintah 

 
Pemerintah adalah sekelompok otoritas individu yang diberikan kewenangan 

untuk melaksanakan kekuasaan atau sekelompok individu yang memiliki dan 

melaksanakan otoritas yang sah untuk melindungi serta melakukan peningkatan 
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tehadap kualitas hidup bangsa serta negaranya, melalui penerapan tindakan dan 

keputusan pemerintah yang dibuat berdasarkan hukum, namun meskipun 

pemerintah sebagai regulator, pemerintah tidak dapat bertindak semena-mena, 

oleh karena sebab itu bentuk kebijakan ekspor dan impor yang dapat dibuat oleh 

pemerintah sebagai regulator diantaranya, yaitu
22

: 

(1) Kebijakan Ekspor  

a. Diskriminasi harga, adalah suatu tindakan dalam penetapan harga barang 

yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lainnya. Untuk barang 

yang sama, harga untuk negara yang satu lebih mahal atau lebih murah 

daripada negara lainnya. Hal ini dilakukan atas dasar perjanjian atau dalam 

rangka perang aktif. 

b. Pemberian premi (subsidi). Kebijakan pemerintah untuk memajukan 

ekspor adalah dengan memberi premi kepada badan usaha yang 

melakukan ekspor. Pemberian premi (subsidi) itu antara lain berupa 

bantuan biaya produksi serta pembebasan pajak dan fasilitas lain, dengan 

tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri.  

c. Dumping adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan 

menetapkan barang ekspor (harga barang di luar negeri) lebih murah 

daripada harga di dalam negeri. Cara ini hanya dapat dilakukan bila pasar 

dalam negeri dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintah.  

d. Politik dagang bebas merupakan suatu kebijakan dimana masing-masing 

pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor.  

                                                 

 
22

 R. Paul Krugman dan Obstfeld Maurice, Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan, 

Jakarta: PT. Indeks, Jilid 5. 2004. 
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e. Larangan ekspor merupakan kebijakan atas suatu negara untuk melarang 

ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Penyebabnya bisa karena 

alasan ekonomi, politik, sosial dan budaya.  

(2) Kebijakan Impor  

a. Pengenaan bea masuk/tarif, merupakan kebijakan pembebanan pajak atas 

barang-barang impor atau barang yang masuk ke Indonesia. Kebijakan ini 

ditetapkan untuk meningkatkan sumber penerimaan negara dalam bentuk 

devisa.  

b. Kuota impor, kebijakan kuota impor dilakukan untuk membatasi 

masuknya barang impor dalam negeri. Pemerintah dapat menentukan 

jumlah atau jenis barang impor yang akan masuk kedalam negeri, hal ini 

akan membantu produsen dalam negeri untuk memproduksi barang yang 

dirasa mampu bersaing dengan barang impor yang dijual di pasar dalam 

negeri.  

c. Pengendalian devisa, dalam pengendalian devisa, jumlah devisa yang 

disediakan untuk membayar barang impor dijatah dan dibatasi sehingga 

importir mau tidak mau juga membatasi jumlah barang impor yang akan 

dibeli.  

d. Kebijakan subsitusi impor, kebijakan mengadakan subsitusi impor 

ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri dengan 

mendorong produsen luar negeri agar dapat membuat sendiri barang-

barang yang di impor dalam negeri. 
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e. Devaluasi, kebijakan berupa devaluasi merupakan kebijakan pemerintah 

untuk menurunkan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing 

dengan sengaja. Adanya devaluasi menyebabkan harga barang impor 

menjadi lebih mahal, sehingga akan mengurangi pembelian barang impor.  

Berdasarkan beberapa kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam 

kegiatan ekspor impor barang dan/atau jasa sebagaimana telah dipaparkan di atas, 

maka apabila kebijakan tersebut dijalankan sesuai dengan apa yang telah diatur 

dalam sebuah peraturan dan dijalankan dengan baik dan benar, akan membawa 

dampak positif bagi negara, dan sebaliknya bila kebijakan tersebut dijalankan 

dengan ketidaksesuaian dan melanggar peraturan perundang-undangan maka akan 

membawa dampak negatif, yaitu misalnya akan terjadinya inflasi yang tinggi yang 

nantinya hal tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi negara. Adapun salah 

satu contoh dari kebijakan yang tidak sesuai dan melanggar peraturan perudang-

undangan, yaitu kebijakan impor bawang putih yang dilakukan melalui 

persekongkolan perdagangan secara terafiliasi yang berakibat terjadinya 

penguasaan pasar oleh beberapa pelaku usaha saja. 

C. Hubungan Afiliasi antar Pelaku Usaha 
 

Perusahaan Afiliasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

perusahaan yang secara efektif dikendalikan oleh perusahaan lain, atau tergabung 

dengan perusahaan atau beberapa perusahaan lain karena kepentingan atau 

pemilikan atau pengurus yang sama. Perusahaan yang berada dalam suatu sistem 

perusahaan induk atau suatu Perusahaan dikatakan sebagai Perusahaan Afiliasi 

(Affiliated Company) dengan perusahaan lain apabila: 
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(1)  Salah satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau 

komisaris suatu perusahaan, ternyata juga menjabat sebagai direktur atau 

pejabat setingkat dibawah direktur atau komisaris di perusahaan lain. 

(2)  Salah satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau 

komisaris suatu perusahaan, ternyata juga mempunyai hubungan keluarga 

dengan direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris di 

perusahaan lain.  

(3)  Salah satu pihak perusahaan dapat memberhentikan direktur atau pejabat 

setingkat di bawah direktur atau komisaris suatu perusahaan maka dua atau 

lebih perusahaan tersebut dikatakan mempunyai hubungan afiliasi atau sebagai 

perusahaan afiliasi. 

(4)  Salah satu pihak perusahaan dapat mengendalikan perusahaan lainnya. 

Hubungan afiliasi bisa terjadi melalui banyak faktor, yang paling menonjol adalah 

adanya hubungan afiliasi karena pertalian darah, baik vertikal ataupun horizontal. 

Hubungan darah secara vertikal misalnya adalah hubungan antara orang tua 

dengan anak, kakek dengan cucu, serta antara paman dengan keponakan, selain itu 

hubungan afiliasi juga terbentuk akibat adanya hubungan kepemilikan saham pada 

perusahaan tertentu atau memiliki posisi atau jabatan pada perusahaan tertentu, 

selanjutnya terbentuk pula karena posisi atau jabatan tertentu seseorang di satu 

atau lebih perusahaan.
23

 

 

                                                 

 
23

 http://news.okezone.com/read/2012/05/21/226/632525/hubungan-afiliasi/diakses pada 

Senin, 21 Mei 2012-11:25 WIB. 

http://news.okezone.com/read/2012/05/21/226/632525/hubungan-afiliasi/


37 

D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Hukum Acara Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha 
 

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
 

a. Pembentukan KPPU  

 
UU No. 5 Tahun 1999 mengamanatkan pembentukan KPPU sebagai lembaga 

yang mengawasi jalannya undang-undang tersebut. Setelah terbentuknya UU No. 

5 Tahun 1999 maka tepat pada tanggal 5 Maret 1999 terbentuklah KPPU yang 

bertujuan untuk mengefektifkan jalannya undang-undang tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam rangka mewujudkan 

amanat dari UU No. 5 Tahun 1999. 

KPPU terbentuk berdasarkan Pasal 30 UU No. 5 Tahun 1999. KPPU dalam 

menjalankan tugasnya sebagai sebuah lembaga yang terbentuk dari amanat UU 

No. 5 Tahun 1999 tersebut, dapat bertindak sebagai lembaga independen yang 

terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Kemudian 

KPPU mempertanggungjawabkan kinerja dalam menajalankan tugsanya kepada 

Presiden Republik Indonesia, oleh sebab karena alasan itulah maka untuk 

mengatur lebih lanjut amanat UU No. 5 Tahun 1999 mengenai pembentukan 

KPPU tersebut, dikeluarkanlah Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tanggal 8 Juli 1999 yang ditandatangani 

oleh Presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie. Keppres tersebut 

diatur mengenai pembentukan KPPU dan penegasan bahwa KPPU sebagai 

lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah 

serta pihak lain. 
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KPPU sebagai lembaga independen yang mengawasi jalannya UU No. 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 

berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan memiliki bebarapa 

kantor cabang diperwakilan ibukota provinsi yang bertujuan untuk mengawasi 

kegiatan perdagangan yang ada di daerah perawakilan ibukota provinsi. 

b. Tugas dan Wewenang KPPU 

 
KPPU dalam mengawasi UU No. 5 Tahun 1999, sebagai lembaga independen 

yang terbentuk dari adanya amanat UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat maka KPPU mempunyai tugas yang meliputi: 

(1) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan 

terjadinya  praktek 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 praktek monopoli dan/atau persaingan 

usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24; 

(3) 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;  

(4) Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang sebagaimana diatur dalam 

Pasal 36; 

(5) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap komisi kebijakan pemerintah 

yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 

sehat; 
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(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.  

Adapun dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan sebuah pengawasan dan 

pengefektifan guna menjalankan amanat UU No. 5 Tahun 1999, KPPU memiliki 

beberapa kewenangan, yaitu sebagai berikut: 

(1) Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan 

terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;  

(2) Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau 

tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;  

(3) 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 komisi sebagai 

hasil dari penelitiannya; 

(4) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau 

tidak adanya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; 

(5) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan undang-undang ini; 

(6) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang 

dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; 
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(7) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi 

ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Huruf e dan Huruf f, 

yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;  

(8) Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan 

penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan undang-undang ini;  

(9) Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain 

guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; 

(10)  Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian pihak pelaku   

usaha lain atau masyarakat;  

(11)  Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga  

melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;  

(12)  Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang 

melanggar ketentuan undang-undang ini.  

Berdasarkan pemaparan mengenai tugas dan wewenang KPPU di atas maka 

KPPU yang merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan amanat 

UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 diharapkan mampu 

mengoptimalkan tugas dan wewenangnya dalam meretas permasalahan-

permasalahan di bidang perdagangan maupun jasa, agar kegiatan praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat diminimalisir di Negara 

Republik Indonesia.  
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2. Hukum Acara Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
 

Adanya pembentukan KPPU di dalam UU No. 5 Tahun 1999 juga diatur 

mengenai aspek hukum acara dari penegakan hukum persaingan usaha materiil. 

Hukum acara tersebut menyangkut penegakan hukum persaingan sampai pada 

tingkat Mahkamah Agung. 

KPPU yang merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh undang-undang, 

mempunyai pengaturan mengenai hukum acara tersendiri yang merupakan 

penjabaran lebih lanjut tentang pengaturan hukum acara KPPU dalam UU No. 5 

Tahun 1999. Pengaturan tersebut merupakan aturan internal yang dikeluarkan 

oleh KPPU. Adapun secara garis besar prosedur kerja KPPU dalam memeriksa 

dan menangani perkara terdiri dari beberapa tahap, yaitu:  

a. Monitoring Pelaku Usaha/Penelitian dan Klarifikasi Laporan  

 
Berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) Jo. Ayat (2) Jo. Pasal 40 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 

1999, maka KPPU dapat melakukan penanganan perkara pelanggaran terhadap 

UU No. 5 Tahun 1999, berdasarkan laporan dari masyarakat, pihak yang 

dirugikan, maupun atas inisiatif KPPU sendiri. Untuk permulaan tindakan, KPPU 

akan memonitoring pelaku usaha yang diduga atau patut diduga melakukan 

pelanggaran berdasarkan data dan informasi yang berkembang di masyarakat. 

Monitoring tersebut dilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dan 

dapat diperpanjang hingga 60 (enam puluh) hari. Apabila KPPU mendapat 

laporan secara tertulis yang ditandatangani oleh pelapor maka KPPU dapat 

melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap laporan tersebut. Penelitian dan 

klarifikasi ini dilakukan guna menemukan kejelasan dan kelengkapan tentang 
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dugaan pelanggaran. Laporan yang telah memenuhi ketentuan selanjutnya 

dilakukan pemberkasan untuk gelar laporan. Sedangkan yang tidak memenuhi 

ketentuan dimasukkan ke dalam buku daftar penghentian pelaporan. Kegiatan 

penelitian dan klarifikasi laporan ini dilakukan dalam jangka waktu 60(enam 

puluh) hari dan dapat diperpanjang hingga 30(tiga puluh) hari. 

b. Pemberkasan  

 
Kegiatan Pemberkasan resume laporan atau resume monitoring dilakukan untuk 

menilai layak atau tidaknya dilakukan gelar laporan. Pemberkasan dilakukan 

paling lama 30 (tiga puluh) hari. 

c. Gelar Laporan 

 
Gelar Laporan kegiatan yang dilakukan adalah memaparkan sebuah laporan 

adanya dugaan pelanggaran. Berdasarkan Gelar Laporan, KPPU akan menilai 

layak atau tidaknya dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Gelar Laporan 

dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak selesainya 

pemberkasan. 

d. Pemeriksaan Pendahuluan  

 
Pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan pengakuan terlapor yang 

berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan dan/atau mendapatkan 

bukti awal yang cukup mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 

terlapor. Hasil dari pemeriksaan pendahuluan, yaitu menyimpulkan pengakuan 

terlapor dan/atau bukti awal yang cukup terhadap dugaan pelanggaran yang 

dituduhkan. Hasil dari laporan pemeriksaan pendahuluan akan ditetapkan tindak 
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lanjut dalam rapat KPPU. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam jangka 

waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya pemeriksaan pendahuluan. 

e. Pemeriksaan Lanjutan  

 
Pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk menemukan ada tidaknya bukti 

pelanggaran. Sebelum berakhirnya pemeriksaan lanjutan, tim pemeriksa lanjutan 

menyimpulkan ada tidaknya bukti telah terjadi pelanggaran. Kesimpulan tersebut 

disusun berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Pemeriksaan lanjutan 

dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 

30 (tiga puluh) hari. 

f. Sidang Majelis KPPU  

 
Untuk memutuskan telah terjadi atau tidak pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 

1999 maka dibentuklah sebuah Majelis Komisi yang sekurang-kurangnya terdiri 

dari 3 (tiga) orang Anggota KPPU dan salah satunya adalah Anggota KPPU yang 

telah menangani perkara yang bersangkutan dalam proses Pemeriksaan Lanjutan. 

Sidang Majelis ini bertujuan untuk menilai, menyimpulkan, dan memutuskan 

perkara berdasarkan bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya 

sebuah pelanggaran. Penilaian terjadi atau tidaknya pelanggaran oleh Sidang 

Majelis Komisi, maka majelis menggunakan alat-alat bukti berupa:  

(1) Keterangan Saksi  

(2) Keterangan Ahli  

(3) Surat dan/atau dokumen  

(4) Petunjuk 

(5) KeteranganTerlapor 
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Dalam menentukan nilai pembuktian maka Majelis Komisi dapat mengambil 

keputusan berdasarkan dua alat bukti yang sah. Keputusan Majelis Komisi 

disusun dalam bentuk Putusan KPPU. Pengambilan Putusan KPPU dilakukan 

melalui mekanisme musyarawah mufakat dan apabila tidak mencapai mufakat, 

maka dilakukan pengambilan suara terbanyak. Putusan tersebut harus dibacakan 

dalam suatu Sidang Majelis Komisi yang terbuka untuk umum. 

g. Pelaksanaan Putusan  

 
Petikan putusan KPPU berikut salinannya, segera setelah pembacaan putusan oleh 

Sidang Majelis Komisi, disampaikan kepada pihak terlapor. KPPU setelah itu 

akan melakukan monitoring pelaksanaan putusan untuk mengetahui apakah pihak 

terlapor telah menjalankan atau belum, sanksi yang dijatuhkan. Apabila KPPU 

beranggapan bahwa ternyata pihak terlapor tidak melaksanakan putusan KPPU 

maka KPPU dapat mengajukan permohonan penetapan eksekusi ke Pengadilan 

Negeri atau diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan dengan 

putusan KPPU sebagai bukti awal yang cukup. 

Adapun selain beberapa prosedur kerja KPPU dalam memeriksa dan menangani 

perkara di atas yang diatur di dalam hukum acara internal yang dibuat oleh KPPU, 

secara eksternal Mahkamah Agung juga mengeluarkan Perma No. 3 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU 

dalam melakukan pemeriksaan dan penanganan perkara. Perma ini mengatur lebih 

lanjut aspek hukum acara dari perkara keberatan atas Putusan KPPU di 

Pengadilan Negeri. 
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Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

Alasaan Dugaan 

Pelanggaran Hukum 

Persaingan Usaha 

dalam Realisasi Impor 

Bawang Putih dari 

Luar Negeri ke Pasar 

dalam Negeri 

Pertimbangan Majelis 

Komisi atas Adanya 

Pelanggaran 

Persekongkolan 

Perdagangan yang 

Mengakibatkan 

Penguasaan Pasar 

Akibat Hukum 

terhadap Para Pelaku 

Persekongkolan 

Perdagangan 

E. Kerangka Pikir 

Berdasarkan kerangka konsep dan teori yang telah dikaji di atas, maka yang 

menjadi kerangka pikir dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

Keterangan: 

KPPU merupakan lembaga independen yang memiliki tugas mengawasi jalannya 

UU No. 5 Tahun 1999 dan menyelesaikan perkara hukum bagi pelaku usaha yang 

melakukan pelanggaran terhadap UU tersebut. Berdasarkan hal itu maka KPPU 

dapat melakukan penanganan perkara atas laporan dan inisiatif sendiri. Untuk itu, 

atas inisiatif sendiri KPPU melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran 

persekongkolan perdagangan dan penguasaan pasar oleh 19 (sembilan belas) 

pelaku usaha dan 3 (tiga) instansi pemerintah terkait, dalam hal peredaran hasil 

impor bawang putih putih ke pasar dalam negeri Indonesia.  

Penanganan Perkara atas Inisiatif KPPU 

Peredaran Hasil Impor Bawang Putih di Indonesia 

Dugaan Persekongkolan Perdagangan dan Pengusaan Pasar 

Tahapan Penyelesaian Perkara oleh KPPU 

Putusan Nomor 05/KPPU-I/2013 
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Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan terhadap dugaan pelanggaran 

persekongkolan perdagangan dan penguasaan pasar tersebut, KPPU selanjutnya 

melakukan serangkaian tahapan penyelesaian perkara mulai dari kajian, 

penelitian, penyelidikan, pemberkasan sampai penetapan laporan dugaan 

pelanggaran yang menetapkan bahwa dugaan pelanggaran persekongkolan 

perdagangan dan penguasaan pasar telah memenuhi syarat sebagai dugaan 

pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh 19 (sembilan belas) 

pelaku usaha yang terafiliasi kedalam beberapa kelompok pelaku usaha dan hanya 

2 (dua) instansi pemerintahan saja. Setelah laporan dugaan pelanggaran ditetapkan 

oleh Ketua KPPU maka selanjutnya dilakukan Sidang Majelis Komisi untuk 

menentukan apakah realisasi impor bawang putih ke pasar dalam negeri Indonesia 

yang dilakukan oleh terlapor telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran terhadap 

UU No. 5 Tahun 1999.  

Berdasarkan Sidang Majelis KPPU yang telah dilakukan, Majelis KPPU 

menetapkan bahwa 19 (sembilan belas) pelaku usaha yang memiliki hubungan 

afiliasi dalam kelompok afiliasinya dan 2 (dua) instansi pemerintah terkait 

terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 24 tentang persekongkolan 

perdagangan dan Pasal 19 Huruf c tentang penguasaan pasar dalam realisasi 

impor bawang putih ke pasar dalam negeri di Indonesia pada Putusan KPPU 

Nomor 05/KPPU-I/2013. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan menganalisis tentang 

dugaan pelanggaran pada perkara persekongkolan perdagangan dan penguasaan 

pasar dalam realisasi bawang putih ke pasar dalam negeri di Indonesia dan 
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pertimbangan hukum KPPU pada perkara persekongkolan perdagangan dan 

penguasaan pasar serta akibat hukum adanya pelanggaran unsur Pasal 24 tentang 

persekongkolan perdagangan dan Pasal 19 Huruf c tentang penguasaan pasar UU 

No. 5 Tahun 1999 dalam importasi bawang putih dari negara lain  ke pasar dalam 

negeri. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta 

hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.
24

 

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau 

menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh 

sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti 

memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji 

kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragu-ragukan 

kebenarannya.
25

 

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan 

dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa 

dapat dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan 

konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu 

                                                 

 
24

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, 

hlm.39.  

 
25

 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Salatiga: Ghalia Indonesia, 1982, 

hlm, 15.  
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kerangka tertentu.
26

 Tujuan dari penelitian diantaranya mendapatkan pengetahuan 

tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah dan dapat merumuskan 

hipotesa, untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik suatu keadaan dan 

prilaku, memperoleh data mengenai hubungan gejala dengan gejala lainnya dan 

dapat menguji hipotesa yang berhubungan dengan sebab akibat.
27

 

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga 

tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif- empiris atau 

normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.
28

 

A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian 
 

1. Jenis Penelitian 
 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut 

juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena 

tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.
29

 Penelitian ini dilakukan 

dengan cara mengkaji isi Putusan Nomor 05/KPPU-I/2013, bahan-bahan pustaka 

dan perundang-undangan terkait dengan alasan dugaan pelanggaran hukum 

persaingan usaha dalam peredaran hasil impor bawang putih dari luar negeri ke 

pasar dalam negeri, pertimbangan Majelis Komisi atas adanya pelanggaran 

persekongkolan perdagangan yang mengakibatkan penguasan pasar dalam 

Putusan Nomor 05/KPPU-I/2013, dan akibat hukum dari adanya Putusan Nomor 

                                                 

 
26

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 

2010, hlm 42. 

 
27

 Ibid., hlm. 9.  

 
28

 Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2004, hlm. 52.  
29

 Ibid., hlm. 102. 
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05/KPPU-I/2013 terhadap para pelaku persekongkolan perdagangan yang 

mengakibatkan penguasan pasar.  

2. Tipe Penelitian 
 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu 

penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran 

(deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan 

pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum 

tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
30

 Penelitian ini diharapkan mampu 

memberi informasi secara lengkap dan jelas mengenai alasan dugaan pelanggaran 

hukum persaingan usaha dalam peredaran hasil impor bawang putih dari luar 

negeri ke pasar dalam negeri, pertimbangan Majelis Komisi atas adanya 

pelanggaran persekongkolan perdagangan yang mengakibatkan penguasan pasar 

dalam Putusan Nomor 05/KPPU-I/2013, dan akibat hukum dari adanya Putusan 

Nomor 05/KP PU-I/2013 terhadap para pelaku persekongkolan perdagangan yang 

mengakibatkan penguasan pasar .  

B. Pendekatan Masalah  
 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif-terapan dengan tipe judicial case study yaitu pendekatan studi kasus 

hukum karena suatu konflik yang dapat diselesaikan melalui putusan 

                                                 
30

 Ibid, hlm. 50. 
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pengadilan.
31

 Penelitian ini mengkaji Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013 

berkenaan dengan pelanggaran persekongkolan perdagangan dan penguasaan 

pasar dalam peredaran hasil impor bawang putih dari luar negeri ke pasar dalam 

negeri di Indonesia yang dilarang oleh Hukum Persaingan Usaha. 

C. Data dan Sumber Data  
 

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka 

penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data 

sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara 

mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. Data sekunder yang digunakan terdiri dari:
32

 

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan meliputi: 

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia; 

c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/9/2012 tentang 

Ketentuan Impor Produk Holtikultura; 

d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 tentang 

Rekomendasi Impor Produk Holtikultura; 

e. Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan 

Perkara;  

                                                 
31

 Ibid.,hlm. 150. 
32

Ibid.,hlm. 82. 
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f. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pedoman Tindakan Administratif;  

g. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 

h. Keputusan Komisi Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara 

Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap UU 

Persaingan Usaha; dan 

i. Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013 mengenai Persekongkolan 

Perdagangan Impor Bawang Putih yang Mengakibatkan Penguasaan Pasar. 

2. Penelitian bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur, serta berbagai 

artikel yang masih berhubungan dengan masalah Persaingan Usaha Tidak 

Sehat. 

3. Penelitian bahan hukum tersier, yaitu tulisan-tulisan ilmiah non hukum yang 

berkaitan dengan judul skripsi. 

D. Metode Pengumpulan Data 
 

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data-data sekunder 

dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut: 

1. Studi Kepustakaan 

Studi Pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal 

dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam 

penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data 

sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara 
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membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 

2. Studi Dokumen 

Studi dokumen, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak 

dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi 

dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013. 

E. Metode Pengolahan Data 
 

Metode pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
33

 

1. Pemeriksaan Data, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari 

berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi Putusan Perkara Nomor 

05/KPPU-I/2013. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan 

masalah; 

2. Rekonstruksi Data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis 

sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan; 

3. Sistematika Data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahasan berdasarkan urutan masalah. 

F. Analisis Data 
 

Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dan 

lengkap. Analisis secara kualitatif maksudnya menguraikan data secara bermutu 

dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif 

                                                 
33
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sehingga memudahkan pembahasan, serta intepretasi data guna memperoleh 

jawaban dan penarikan kesimpulan terhadap permasalahan
34

. Adapun data yang 

digunakan adalah seluruh data yang terkait dengan persekongkolan perdagangan 

impor bawang putih yang mengakibatkan penguasaan pasar berdasarkan Putusan 

Nomor 05/KPPU-I/2013. 
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V. KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka keseimpulan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Alasan investigator KPPU menetapkan adanya 2 (dua) dugaan pelanggaran 

dalam perdagangan impor bawang putih berdasarkan bukti awal yang cukup 

dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai inisiatif KPPU yaitu dugaan 

pelanggaran Pasal 24 tentang persekongkolan perdagangan dan Pasal 19 Huruf 

c tentang penguasaan pasar. Alasan investigator KPPU menetapkan dugaan 

pelanggaran Pasal 24 yaitu karena adanya bukti awal diterbitkannya RIPH dan 

SPI oleh Kementan dan Kemendag RI sehingga mendorong adanya kerjasama 

yang tidak sehat berupa pengurusan perpanjangan SPI untuk periode kedua 

kepada Dirjen Daglu RI melalui pihak yang sama secara bersamaan. 

Sedangkan alasan investigator KPPU menetapkan pelanggaran Pasal 19 Huruf 

c yaitu karena adanya hubungan afiliasi antar pelaku usaha sehingga mampu 

mengatur pasokan dan pemasaran bawang putih ke pasar dalam negeri dan 

pelaku usaha mampu melakukan penguasaan pasar terhadap komoditas bawang 

putih. Hal tersebut, menimbulkan dampak berupa diskriminasi terhadap PT 

Indobaru Utama. Adanya dugaan Pasal 24 tentang persekongkolan 

perdagangan dan Pasal 19 Huruf c tentang penguasaan pasar tersebut 
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melahirkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat diantara para pelaku usaha 

importir bawang putih di Indonesia dan mengakibatkan kerugian bagi 

konsumen/masyarakat. 

2. Pertimbangan hukum Majelis Komisi ditetapkan berdasarkan Sidang Majelis 

Komisi yang mengkaji dan membuktikan terpenuhi atau tidak terpenuhinya 

unsur-unsur rumusan pasal yang diduga dilanggar berdasarkan alat bukti yang 

telah diperoleh dan sesuai dengan tata cara penanganan perkara yang diatur 

dalam Perkom No. 1 Tahun 2010. Untuk itu, dari 2 (dua) dugaan pelanggaran 

yang ditetapkan KPPU terkait dugaan pelanggaran Pasal 24 tentang 

persekongkolan perdagangan, Majelis Komisi memutuskan 19 (sembilan belas) 

pelaku usaha dan 2 (dua) instansi pemerintah terkait terbukti melakukan 

pelanggaran karena terpenuhinya seluruh unsur Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999 

berupa pelaku usaha yang bersekongkol dengan 2 (dua) instansi pemerintah 

terkait yang menimbulkan hambatan masuk bagi pelaku usaha lain sehingga 

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat pada pasar bersangkutan. Hal itu 

dilihat dari adanya fakta hubungan afiliasi diantara pelaku usaha sehingga 

dapat melakukan pengurusan perpanjangan SPI secara bersamaan melalui 

pihak yang sama kepada Dirjen Daglu RI. Sedangkan terkait adanya dugaan 

pelanggaran Pasal 19 Huruf c tentang penguasaan pasar, Majelis Komisi 

memutuskan hanya 19 (sembilan belas) pelaku usaha saja yang terbukti 

melakukan pelanggaran terhadap unsur pasal tersebut. Adapun  untuk 2 (dua) 

intstansi pemerintah terkait Majelis Komisi memutuskan tidak terbukti 

melakukan pelanggaran Pasal 19 Huruf c UU No. 5 Tahun 1999 dikarenakan 
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tidak terpenuhinya unsur, yaitu sebagai pelaku usaha dan tidak tergabung ke 

dalam kelompok afiliasi pelaku usaha. 

3. Akibat hukum Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2013 atas pelanggaran yang 

dilakukan oleh 19 (sembilan belas) pelaku usaha yang telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan melanggar Pasal 24 dan Pasal 19 Huruf c UU No. 5 Tahun 

1999 adalah 19 (sembilan belas) pelaku usaha wajib melaksanakan isi putusan 

KPPU berupa denda di bawah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan 

dalam hal sanksi tersebut tidak dilaksanakan maka KPPU berwenang 

menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan 

lebih lanjut agar dapat dilakukan penuntutan sanksi pidana. Sedangkan, untuk 

2 (dua) instansi pemerintah terkait yang hanya terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan pelanggaran Pasal 24 tentang persekongkolan 

perdagangan, akibat hukum atas sanksi KPPU berdasarkan Pasal 35 Huruf e  

UU No. 5 Tahun 1999 kepada instansi pemerintah tersebut, yaitu KPPU 

melakukan perbaikan kebijakan ke arah persaingan usaha sehat yang dilakukan 

dengan advokasi hukum melalui diskusi berkala antara KPPU dengan 

pemerintah serta melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan yang 

berpeluang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. 
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