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ABSTRAK 

 

 

MONOPSONI SEBAGAI KEGIATAN YANG MELANGGAR DAN TIDAK 

MELANGGAR DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA 

 

Oleh: 

 

 

Credho Dillaro 

 

 

Monopsoni adalah kegiatan menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli 

tunggal atas barang dan/atau jasa di suatu pasar yang dilarang dalam hukum 

persaingan usaha. Dugaan monopsoni dilakukan oleh PT. Astil adalah BUMD 

yang diputus melanggar karena menjadi pembeli tunggal rumput laut yang berasal 

dari para petani di Kabupaten Sumba Propinsi Nusa Tenggara Timur. Majelis 

Komisi KPPU dalam putusannya KPPU 21/KPPU-L/2015 menyatakan bahwa PT. 

Astil terbukti melakukan monopsoni yang melanggar Pasal 18 UU No.5 Tahun 

1999. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu menerima 

keberatan tersebut dan memutus bahwa PT. Astil melakukan monopsoni namun 

tidak melanggar ketentuan Pasal 18 UU No.5 Tahun 1999. Dengan adanya 

perbedaan atas putusan terhadap PT.Astil tersebut, maka yang menjadi 

permasalahan penelitian ini adalah bagaimana alasan dan pertimbangan hukum 

Majelis Komisi KPPU memutus PT. Astil  melanggar hukum persaingan usaha 

dan bagaimana alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Waingapu memutus PT Astil tidak melanggar hukum persaingan usaha.  

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang 

digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: bahan primer, bahan sekunder, 

dan bahan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. 

Selanjutnya diolah dengan tahapan pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan 

sistematisasi data. 

Hasil penelitian dan pembahasan menentukan bahwa alasan dan pertimbangan 

Majelis Komisi KPPU menyatakan bahwa PT. Astil terbukti melakukan kegiatan 

monopsoni yang melanggar didasarkan pada adanya perjanjian kerjasama yang 

memaksa para petani rumput laut untuk menjual rumput laut hanya kepada PT. 

Astil sehingga PT. Astil terbukti menguasai penerimaan pasokan atau menjadi  

pembeli tunggal, barang dalam pasar bersangkutan, dan perbuatan kerjasama 

tersebut telah mengakibatkan terjadinya praktek monopoli   dan/atau persaingan 



usaha tidak sehat yang memenuhi unsur-unsur Pasal 18 UU No.5 Tahun 1999. 

Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu  menyatakan bahwa PT. 

Astil melakukan monopsoni yang tidak melanggar hukum persaingan usaha 

karena hanya menguasai 40% pembelian  rumput laut yang tidak melebihi unsur 

ketentuan pembelian yang menimbukan persaingan usaha tidak sehat yaitu 

melakukan pembelian 50% dari pangsa pasar satu jenis barang sehingga Majelis 

Hakim PN. Waingapu membatalkan Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2015. 

 

Kata Kunci : Hukum Persaingan Usaha, KPPU, Monopsoni 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar  Belakang 

Persaingan antara pelaku usaha adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan 

usaha berupa produksi barang atau jasa.
1
 Dalam demokrasi ekonomi, iklim 

persaingan yang sehat mutlak perlu diciptakan dan tetap terpelihara, sedangkan 

suasana persaingan yang tidak sehat harus dihindarkan.Persaingan yang sehat 

adalah persaingan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing usaha melalui 

peningkatan produktivitas kerja, peningkatan mutu hasil produksi, peningkatan 

pelayanan kepada pembeli, dan pengembangan produk baru.  

Persaingan yang tidak sehat adalah persaingan yang bertujuan untuk mematikan 

pesaing dengan cara-cara yang tidak wajar, memperoleh keuntungan lebih, dan 

menutup kesempatan bagi pesaing-pesaing baru dengan berbagai cara sehingga 

menimbulkan kegiatan monopoli.
2
 Hukum persaingan usaha atau Competition 

Law menjadi alat ukur utama dalam menentukan perkembangan ekonomi suatu 

negara termasuk Negara Indonesia
3
 yang sangat membutuhkan regulasi untuk 

menjaga iklim perekonomian berupa hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, 

                                                           
 

1
Johanes E. Paendong, ”Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Kecil dalam Persaingan 

Usaha di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha”, Lex Privatum, Vol. 5, No. 4, 2017, hlm. 54. 
 

2
Ibid.hlm. 55. 

 
3
Rilda Murniati, Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan 

Sehat dalam Persaingan Usaha, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 1.  



2 
 

Pemerintah Indonesia membentuk UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4
 

UU Nomor 5 Tahun 1999  memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih 

mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
5
 Selain itu, undang-undang ini 

bertujuan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang 

sama bagi setiap pelaku usaha didalam upaya menciptakan persaingan usaha yang 

sehat. 

Pelaksanaan undang-undang ini diawasi oleh Komisi Pengawasan Persaingan 

Usaha (KPPU). KPPU sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk 

melakukan penegakan hukum persaingan usaha dan dapat memberikan jaminan 

kepastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha, dengan memberikan sanksi 

administratif sebagai kewenangannya. Selain itu, KPPU memiliki tugas 

melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan menyelesaikan perkara 

pelanggaran hukum persaingan usaha dan praktek monopoli. 

Praktek monopoli adalah kegiatan penguasaan atau produksi dan atau pemasaran 

barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu 

kelompok pelaku usaha. Penguasaan terhadap suatu kegiatan ekonomi tidak 

dilarang sepanjang kegiatan tersebut dilakukan pelaku usaha secara fair (natural 

monopoly). Namun, pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku 

                                                           
 

4
Muhammad Sadi Is, 2016, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Malang: Setara 

Press, hlm. 19. 
 

5
Ibid. hlm. 12. 
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usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang 

atau jasa tertentu dengan merugikan kepentingan umum adalah bentuk persaingan 

usaha tidak sehat.
6
 Pihak yang memiliki hak monopoli secara sepihak menguasai 

pengadaan penjualan dan pembelian barang serta menentukan harga barang dan 

tidak memasarkan barang tersebut pada suatu pasar di daerah tertentu. Hal ini 

berarti, harga sebuah barang ditentukan oleh satu pihak saja sehingga konsumen 

atau masyarakat tidak memiliki pilihan atas barang tertentu. Kondisi tersebut 

sangat merugikan masyarakat serta menghambat pengembangan kegiatan usaha 

suatu negara. Dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat meliputi pengaturan yang terdiri dari 

perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. 

Kegiatan yang dilarang diatur dalam bab tersendiri sebagaimana termuat dalam 

Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 UU No 5 Tahun 1999. Salah satu bentuk 

kegiatan yang dilarang adalah monopsoni. Monopsoni adalah kegiatan pelaku 

usaha yang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas 

barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat. Pengertian tersebut 

menjelaskan bahwa monopsoni hanya terdiridari seorang pembeli yang disebut 

dengan pembeli tunggal di dalam sebuah pasar.  

Pasar monopsoni biasanya menerapkan harga barang atau jasa yang cenderung 

lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar yang kompetitif. Dalam praktek 

kegiatan monopsoni tidak hanya dilakukan oleh perusahaan swasta melainkan 

                                                           
 

6
Suhasril, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di 

Indonesia, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 25. 
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dapat dilakukan oleh BUMD/BUMN. Salah satu kasus kegiatan usaha monopsoni 

di Indonesia yang dilanggar oleh pelaku usaha dan diputus oleh KPPU dengan 

Putusan No. 21/KPPU-L/2015 tentang pembelian rumput laut yang dilakukan oleh 

perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumba Timur bernama PT. 

Algae Sumba Timur Lestari (PT.Astil). 

Kronologis kasus kegiatan monopsoni ini berawal dari sistem tata niaga rumput 

laut di Sumba Timur yang menggunakan open market, dimana petani dapat 

menjual rumput laut kepada konsumen sesuai harga pasar. Hal ini menyebabkan 

PT. Astil mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan rumput laut mentah. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut, PT. Astil mengadakan kerjasama dengan 

petani rumput laut melalui perjanjian tertulis mengenai pembelian atau 

pengumpulan dan pemasaran rumput laut kering di wilayah hamparan budidaya 

Kabupaten Sumba Timur.  PT. Astil menetapkan kebijakan diskriminatif dan anti-

persaingan yaitu penambahan klausula yang mewajibkan penjualan rumput laut 

hanya kepada PT. Astil. Klausula perjanjian tersebut dianggap merugikan petani 

sehingga PT. Astil dilaporkan ke KPPU. 

Berdasarkan laporan tersebut maka KPPU melakukan pemeriksaan terhadap PT. 

Astil dan memutus bahwa PT. Astil terbukti melakukan kegiatan monopsoni yang 

melanggar hukum persaingan usaha melalui putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2015. 

Dengan putusan KPPU tersebut, PT. ASTIL mengajukan keberatan ke Pengadilan 

Negeri Waingapu. Kemudian Pengadilan Negeri Waingapu memeriksa dan 

memutus perkara tersebut dengan Putusan No. 18/Pdt.G.Bth/2016/PN.Wgp. yang 

menyatakan bahwa PT. Astil tidak terbukti melakukan kegiatan monopsoni dan 

membatalkan putusan KPPU. 
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Perbedaan putusan antara KPPU dengan Pengadilan Negeri Waingapu dalam 

perkara persaingan usaha yang dilakukan oleh PT. Astil menjadi ketertarikan 

peneliti untuk mengkaji alasan dan pertimbangan hukum majelis komisi KPPU 

yang menyatakan terbukti melanggar hukum persiangan usaha, serta alasan dan 

pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang menyatakan tidak 

terbukti melanggar hukum persaingan usaha, dengan judul skripsi “Monopsoni 

sebagai Kegiatan yang Dilarang dan Tidak Dilarang dalam Hukum 

Persaingan Usaha” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana alasan dan pertimbangan hukum Majelis Komisi KPPU dalam 

memutus PT. Astil melakukan kegiatan monopsoni yang melanggar hukum 

persaingan usaha? 

2. Bagaimana alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ini 

dalam memutus PT. Astil melakukan kegiatan monopsoni yang tidak 

melanggar hukum persiangan usaha? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

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

memperoleh gambaran lengkap, rinci, dan sistematis tentang: 
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a. Alasan dan pertimbangan hukum Majelis Komisi pada KPPU ini dalam 

 memutus PT. Astil melakukan kegiatan monopsoni yang melanggar hukum 

 persaingan usaha? 

b. Alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negri Waingapu ini dalam 

 memutus PT. Astil tidak melakukan kegiatan monopsoni yang tidak melanggar 

 hukum persiangan usaha? 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis 

Manfaat penelitian ini adalah dalam rangka pengembangan kemampuan berkerya 

ilmiah, daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu, khususnya ilmu di 

bidang hukum perdata yang berkenaan dengan hukum persaingan usaha dan 

memperluas cakrawala pandangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi kalangan praktisi 

hukum, khususnya yang bergerak dalam bidang penegakan hukum persaingan 

usaha dan memberikan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan refrensi. 

Selain itu, skripsi ini dapat digunakan untuk bahan penelitian lanjutan yang 

berkaitan dengan permasalahan dengan pokok bahasan mengenai peran KPPU 

dalam kerjasama yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. 
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D. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup pembahasan dan lingkup bidang 

ilmu. Lingkup pembahasan adalah membahas kegiatan monopsoni yang dilarang 

sebagaimana ditentukan dalam putusan KPPU No.21/KPPU-L/2015, putusan 

Pengadilan Negri Waingapu No.18/Pdt.G.Bth/2016/PN. Wgp., dan Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat. Peraturan Komisi KPPU No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Penanganan Perkara, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU. 

Sedangkan lingkup bidang ilmu adalah hukum perdata ekonomi khususnya 

hukum persaingan usaha. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sebagai bentuk penyusunan dan pengembangan penulisan skripsi yang mudah, 

maka diperlukan adanya kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika 

penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang dikategorikan sebagai berikut: 

 

I. Pendahuluan 

Bab ini merupakan bagian awal dari skripsi untuk mengantarkan pembaca kepada 

gambaran umum pokok permasalahan skripsi. Agar mewujudkan hal tersebut, bab 

ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.  
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II. Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan pengertian yang berlaku sebagai pembahasan pokok dalam 

skripsi. Selain itu, bab itu berperan sebagai landasan teori agar dapat 

memudahkan pembaca memahami hasil penelitian dan analisis data skripsi di bab 

IV. Adapun yang menjadi tinjauan pustaka bab ini adalah pengertian dari hukum 

persaingan usaha, KPPU, perjanjian, dan perseroan terbatas. 

 

III. Metode Penelitian 

Bab ini akan menjalasakan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi 

seiring dengan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, metode penelitian yang 

digunakan dikelompokkan menjadi beberapa bagianya itu berdasarkan jenis 

penelitian, pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan 

pengolahan data. 

 

IV. Pembahasan 

Bab ini merupakan pemaparan dari pemecahan permasalahan skripsi.Penyelesaian 

masalah skripsi dilakukan dengan membahas hasil penelitiansertaanalisis data 

sesuai dengan penulisan. 

 

V. Penutup 

Sebagai penutup dari skripsi ini, maka penulisan akan diakhiri dengan adanya 

kesimpulan dan saran-saran. Pengertian dari kesimpulan dalam bab ini adalah inti 

ataupun pernyataan umum dari keseluruhan pembahasan dan permasalahan 

penelitian skripsi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran terkait penelitian 

dan  penulisan diberikan sebagai acuan penulisan berikutnya. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Konsep dan Lingkup Hukum Persaingan Usaha 

 

1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha 

 

Hukum persaingan usaha memberikan aturan-aturan khusus mengenai persaingan 

usaha, akan tetapi hal tersebut belum mewakili pengertian hukum persaingan 

usaha secara lengkap. Menurut Arie Siswanto, yang dimaksud dengan hukum 

persaingan usaha (competition law) adalah instrumen hukum yang menentukan 

tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Pengertian ini memberikan 

penekanan terhadap aspek persaingan yang memiliki arti bahwa hukum ini 

mengatur persaingan sedemikian rupa agar tidak menjadi sarana mendapatkan 

monopoli.
7
 Selain itu, pengertian dari hukum persiangan usaha dipaparkan oleh 

Cristopher Pass dan Bryan Lowes dalam Kamus Lengkap Ekonomi yaitu bagian 

dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan 

pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik anti 

persaingan.
8
 

 

Hukum persaingan usaha mengatur semua jenis kegiatan pelaku usaha khususnya 

terhadap persaingan usaha yang tidak sehat. Menurut rumusan Pasal 1 ayat 6 

                                                           
 

7
Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta:  Kencana 

Prenada Media Group, 2008, hlm. 1. 
 

8
Ibid, hlm. 2. 
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Undang-Undang Anti Monopoli, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak 

sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi 

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

atau melawan hukum atau menghambat persiangan usaha. 

2. Sumber Hukum Persaingan Usaha 

 

Sumber hukum persaingan usaha di Indonesia adalah UU No. 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU No. 5 

Tahun 1999 merupakan dasar dari dua peraturan lanjutan yaitu Peraturan Komisi 

KPPU No. 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara dan Peraturan 

Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya 

Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU. Berikut ini adalah penjelasan dari 

Sumber Hukum Persaingan di Indonesia yang berlaku saat ini: 

a. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 

 Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Tujuan dibentuknya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah  menjaga 

kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai 

salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan 

iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persiangan usaha yang sehat, 

sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi 

pelaku usaha besar, pelaku ushaa menengah, dan pelaku usaha kecil, 

mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang 

ditimbulkan pelaku usaha, serta terciptanya efektivitas dalam kegiatan usaha.
9
 

                                                           
 

9
 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia, 

Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 28.  
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Materi muatan UU No. 5 Tahun  1999 mengandung enam bagian yaitu 

perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), penegakan hukum, dan ketentuan lain-

lain. 

b. Peraturan Komisi KPPU No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara penanganan 

 Perkara  

 Ruang Lingkup Peraturan Komisi KPPU, yaitu pengaturan proses 

 penanganan yang mengenai laporan, penyelidikan, pemberkasan, sidang 

 majelis komisi, dan putusan komisi. 

c. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan 

 Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU 

 Yaitu proses penanganan upaya hukum keberatan yang diajukan oleh  pelaku 

 usaha yang tidak puas dengan putusan KPPU. 

 

3. Lingkup Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

 Sehat 

 

Lingkup larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut UU 

No. 5 Tahun 1999, terbagi menjadi 3 macam larangan yaitu: 

a. Perjanjian yang dilarang 

Pasal 1 Ayat (7) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian adalah 

suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu 

atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik secara tertulis maupun 

tidak tertulis. Sedangkan Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 mengatur mengenai 

jenis-jenis perjanjian yang dilarang yaitu: 
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(1) Oligopoli, yaitu pelaku usaha yang melakukan penguasaan produksi sebesar 

75% pangsa pasar terhadap satu jenis barang/jasa tertentu. Pengertian dari 

oligopoli diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2). Ciri-ciri dari pasar oligopoli 

meliputi beberapa orang produsen dengan konsumen yang relatif banyak, 

hambatan masuk bagi produsen lain sehingga jumlah perusahaan akan 

cenderung konstan, adanya penguasaan pangsa pasar yang ditunjukkan 

dengan nisbah konsentrasi penjualan yang dihitung berdasarkan jumlah atau 

persentase Aktiva perusahaan terhadap total aktiva pasar.
10

 

(2) Penetapan harga yaitu, pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha lain untuk bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau 

pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik 

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pengertian dari penetapan 

harga diatur dalam Pasal 5 Ayat (1). 

(3) Pembagian wilayah yaitu, pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan 

pelaku usaha lainnya yang bertujuan untuk membagi wilayah, pemasaran, 

atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 

sehat. Pengertian dari pembagian wilayah diatur dalam Pasal 9. 

(4) Pemboikotan yaitu, pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan 

usaha yang sama baik dengan tujuan dalam negeri maupun luar negeri. 

Pengertian dari pemboikotan diatur dalam Pasal 10 Ayat (1). 

                                                           
 

10
Yenni Samri Juliati Nasution, 2012, “Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi 

Islam”, Jurnal Media Syari’ah, vol. 14, no. 1, hlm. 256. 
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(5) Trust yaitu, pelaku usaha yang 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 yang bertujuan untuk 

mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan jasa sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak 

sehat. Pengertian dari trust diatur dalam Pasal 12. 

(6) Oligopsoni yaitu, pelaku usaha yang 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 yang bersangkutan yang mengakibatkan terjadinya 

praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Pengertian oligopsoni 

diatur dalam Pasal 13 Ayat (1). 

(7) Integrasi vertikal yaitu, pelaku usaha yang 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 

menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Integrasi vertikal diatur dalam 

Pasal 14. 

(8) Perjanjian tertutup yaitu, pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau 

jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang atau jasa 



14 
 

tersebut kepada pihak tertentu dan/atau kepada tempat tertentu. Perjanjian 

tertutup diatur dalam Pasal 15 Ayat (1).  

(9)   Perjanjian dengan pihak luar negri yaitu, pelaku usaha yang membuat 

perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang 

dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat. Perjanjian dengan pihak luar negeri diatur dalam Pasal 16. 

 

b. Kegiatan yang dilarang 

Pengertian kegiatan tidak diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999, akan tetapi 

pengertian kegiatan dirumuskan seperti halnya pengertian dari perjanjian. Oleh 

karena itu kegiatan menurut UU No. 5 Tahun 1999 yaitu suatu aktifitas yang 

dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berkaitan dengan proses dalam 

menjalankan kegiatan usahanya. Kegiatan yang dilarang terdiri dari  

(1) Monopoli. Monopoli secara harfiah berarti di pasar hanya ada satupenjual. 

Frank Fisher menjelaskan kekuatan monopoli sebagai “the ability to act in 

unconstrained way” (kemampuan bertindak dalam menentukan harga dengan 

cara sendiri), sedangkan Besanko menjelaskan monopoli sebagai penjual 

yang menghadapi “little or no competition” (kemunginan kecil atau tidak 

adanya persaingan) di pasar.
11

 

(2) Monopsoni yaitu, pelaku usaha yang menguasai pembelian tunggal barang 

atau jasa yang bersangkutan yang dapat menyebabkan terjadinya praktik 

monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.Pengertian monopsoni diatur 

dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (2).  

                                                           
11

Yenni Samri Juliati Nasution, Op. Cit., hlm. 251. 
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(3) Penguasaan pasar yaitu, pelaku usaha yang melakukan satu atau beberapa 

kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat 

menyebabkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. 

Pengertian penguasaan pasar diatur dalam Pasal 19. 

(4) Persekongkolan yaitu, pelaku usaha yang bersekongkol dengan pihak lain 

untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pengertian 

persekongkolan diatur dalam Pasal 22. 

 

c. Posisi dominan  

Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing 

yang berarti dipasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang 

dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di 

pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan 

akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan 

pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
12

 Unsur-unsur suatu kelompok 

pelaku usaha dianggap memiliki posisi dominan, apabila memenuhi hal berikut ini 

yaitu, suatu pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau 

lebih pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu, atau dua atau tiga pelaku 

usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu 

jenis barang atau jasa tertentu. Bentuk-bentuk posisi dominan yaitu, posisi 

dominan bersifat umum, posisi dominan karena pemilikan saham mayoritas, dan 

posisi dominan karena penggabungan, peleburan serta pengambilalihan. 

 

                                                           
 

12
Hermasnyah, Op.Cit., hlm. 44. 
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B.  Monopsoni sebagai Kegiatan yang Dilarang 

 

1. Pengertian Monopsoni 

 

Konsep pasar monopsoni menganut dua jenis pola, yang pertama pengusaha dapat 

menentukan harga pembeliannya dan menunggu jumlah yang ditawarkan. Yang 

kedua pengusaha dapat menentukan jumlah yang ingin dibeli dan membiarkan 

petani saling bersaing untuk memperebut jumlah tersebut.
13

Kekuatan Monopsoni 

terletak pada elasitisitas penawaran pasar, jumlah penjual yang ada di pasar dan 

cara pembeli berinteraksi.  

 

Kegiatan monopsoni merupakan kegiatan yang dilarang dalam Pasal 18 UU No. 5 

Tahun 1999, yang menyatakan sebagai berikut: 

(1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli 

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

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 

sehat. 

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau 

menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) apabila satu 

pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% 

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

 

Pasal diatas menyatakan bahwa monopsoni adalah kondisi dimana kelompok 

pelaku usaha menguasai pasar besar untuk membeli satu produk sehingga 

menimbulkan potensi terjadinya persiangan usaha tidak sehat 

                                                           
 

13
Satia Negara Lubis, Teori Pasar II: Pasar Monopsoni, Bahan Diktat Fakultas Pertanian 

Universitas Sumatera Utara, 2006, hlm. 10. 
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Faktor-faktor kegiatan monopsoni pada umumnya disebabkan oleh undang-

undang, akan tetapi monopsoni dapat juga disebabkan karena adanya kartel 

pembeli seperti pada pembelian barang-barang pertanian, bahan baku produksi, 

bahan mentah untuk industri dan/atau dalam pasar tenaga kerja. Hal ini tidak 

berlaku jika monopsoni terjadi dengan terciptanya seorang pelaku monopsoni 

disebabkan tidak ditemukan pembeli lain dalam sebuah pasar karena hal itu terjadi 

secara alami atau natural monopsony.
14

 

 

2. Syarat Terjadinya Monopsoni dalam Kegiatan yang Dilarang 

 

Berdasarkan pada Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut dapat disimpulkan 

suatu kegiatan pelaku usaha akan dikatakan sebagai perbuatan atau kegiatan 

monopsoni bila memenuhi persyaratan dibawah ini: 

a. Dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha atau yang 

 bertindak sebagai pembeli tunggal 

b. Telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa 

 tertentu 

c. Paling penting kegiatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

 dan/atau persaingan usaha tidak sehat 

 

C. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

 

Pengertian KPPU dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat 18 UU No. 5 Tahun 1999, 

KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau 

                                                           
 

14
Ibid. hlm. 54 
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persaingan usaha tidak sehat. KPPU merupakan lembaga yang teoat untuk 

menyelesaikan persoalan persiangan usaha yang mempunyai peran multifunction 

dan keahlian sehingga dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses 

penanganan perkara.
15

 

 

1. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

 

Menurut Pasal 4 Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang KPPU, tugas 

dari KPPU adalah: 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 UU No. 5 tahun 1999: 

a. 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 

 UU No. 5 Tahun 1999. 

b. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi 

 dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli yang dapat 

 mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

 sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 UU No. 5 

 Tahun 1999. 

c. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur 

 dalam Pasal 36 UU No. 5 tahun 1999. 

d. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang 

 berkaitan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

                                                           
 

15
Muhamad Sadi Is, Hukum Persiangan Usaha di Indonesia: Sebagai Upaya Penguatan 

Lembaga Komisi Persaingan Usaha KPPU, Malang, Setara Press, 2016, hlm. 50. 
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e. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. 5 tahun 

 1999. 

f. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden 

 dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

 

2. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

 

KPPU memiliki kewenangan sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1999 

sebagaimana lembaga yudisial lainnya, kewenangan tersebut meliputi 

investigative authorithy, enforment authorithy, dan litigating authorithy. Secara 

prinsip KPPU sesungguhnya merupakan lembaga pengawas pelaksana undang-

undang dan KPPU bukan sebagai penegak hukum di bidang pidana seperti polisi, 

jaksa, dan hakim yang memiliki upaya paksa untuk menghadirkan tersangka 

dalam persidangan. Namun pemahaman terhadap rumusan Pasal 36 UU No. 5 

Tahun 1999 yang menyangkut kewenangan sebagai penyidik dan penyelidik yang 

dilakukan oleh KPPU merupakan wilayah hukum pidana, sehingga kerap 

dijadikan alasan yang dapat menjadi dasar bagi KPPU dalam mencari/menemukan 

kebenaran materiil, yaitu apakah pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap 

UU No. 5 Tahun 1999 atau tidak.
16

 

 

Tugas dan fungsi yang terpenting dari KPPU adalah dalam hal menjatuhkan 

putusan. Setelah melakukan penyidikan dan penyelidikan sehingga terbukti 

adanya pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU akan menjatuhkan 

putusan yang disertai pemberian sanksi untuk pelanggar. Putusan yang dijatuhkan 

                                                           
 

16
Rai Mantili, “Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam 

RangkaMenciptakan Kepastian Hukum”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH), vol. 3, No. 1, 

2016, hlm. 118. 
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KPPU bersifat final and binding, namun apabila pihak melanggar merasa 

keberatan dengan putusan tersebut maka pihak pelanggar dapat mengajukan upaya 

hukum berupa keberatan sehingga putusan akan dibatalkan di Pengadilan Negeri 

(PN) atau dilanjutkan oleh yang dikalahkan ke Mahkamah Agung (MA).
17

 

 

D.  Tinjauan Umum Penyelesaian Perkara Hukum Persaingan Usaha 

 

1. Penyelesaian Perkara Hukum Persaingan Usaha oleh KPPU 

 

Penyelesaian perkara hukum persaingan usaha oleh KPPU diatur dalam Perkom 

No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara penanganan perkara. Dalam peraturan ini 

pemeriksaan dilakukan secara terbuka untuk umum, hal ini dilakukan agar lebih 

transparan dan publik dapat mengawasi jalan pemeriksaan dalam KPPU. Selain 

itu, peraturan ini mengatur adanya proses cross examination, yaitu pihak terlapor 

dapat mengikuti jalannya pemeriksaan terhadap saksi dan ahli serta juga dapat 

mengajukan saksi dan ahli yang dianggap dapat meringankan terlapor. 
18

 

 

KPPU berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku 

usaha, saksi ataupun pihak lain, maka komisi dapat memulai pemeriksaan 

terhadap para pihak yang dicurigai melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, 

baik ada atau tidaknya laporan kepada KPPU. Komisi dapat memulai proses 

pemeriksaan berdasarkan fakta yang dilaporan (masyarakat, pelaku usaha) atau 

berdasarkan fakta yang dikumpulkan dan diteliti atas inisiatif komisi sendiri. 

Terhadap tiga tahap KPPU dalam menangani perkara yaitu: 

a. Pemeriksaan atas dasar laporan 

                                                           
 

17
Ibid. hlm. 22 

 
18

Rachmadi Usman, Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2013, hlm. 119. 
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 Pemeriksaan atas dasar pelaporan adalah pemeriksaan yang dilakukan karena 

 adanya laporan dari pelaku usaha yang merasa dirugikan ataupun dari 

 masyarakat atau konsumen. Laporan tersebut diperiksa oleh Majelis Komisi 

 KPPU. Penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor diatur dalam Pasal 11 

 Perkom No. 1 Tahun 2010 terdiri dari: Laporan, Klarifikasi, Penyelidikan, 

 Pemberkasan, Sidang Majelis Komisi, dan Putusan Komisi. 

b. Penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor dengan ganti rugi  

 penanganan terdiri dari: Laporan, Klarifikasi, Sidang, Sidang Majelis Komisi 

 dan Putusan Komisi. 

c. Pemeriksaan  atas dasar inisiatif KPPU  

 pemeriksaan yang dilakukan  atas adanya dugaan atau indikasi 

 pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Pemeriksaan ini terbagi menjadi 

 3 (tiga) tahap yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, dan 

 eksekusi putusan komisi 

 

Perkara hukum persaingan usaha dapat diputuskan melanggar atau tidak oleh 

KPPU melalui adanya sebuah putusan. Selanjutnya, putusan KPPU dapat diproses 

kepada tahap eksekusi keputusan komisi apabila keputusan menyatakan adanya 

bukti adanya pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Eksekusi tersebut 

memberikan kewenangan terhadap komisi untuk menjatuhkan sanksi administratif 

dalam bentuk-bentuk pembatalan perjanjian, perintah penghentian  suatu kegiatan, 

penghentian penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan merger, konsolidasi, 

akuisisi, maupun penetapan pembayaran ganti rugi dan denda. Tahap eksekusi ini 
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bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang dikenakan sanksi memenuhi 

kewajibannya.
19

 

 

Pengajuan Keberatan merupakan upaya hukum baru yang diperkenalkan oleh UU 

No. 5 Tahun 1999. Sebelumnya, hukum acara di Indonesia hanya mengenal 2 

jenis upaya hukum, yakni upaya hukum biasa yang meliputi banding dan kasasi, 

dan upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali.
20

 

 

2. Upaya Hukum keberatan dalam Penyelesaian Perkara Persiangan 

 Usaha 

 

Upaya hukum keberatan adalah upaya hukum  yang diajukan oleh pelaku usaha 

yang tidak puas dengan putusan KPPU. upaya hukum keberatan ini diatur dalam 

Perma No 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan 

Terhadap Putusan KPPU, terdapat 4 tahapan dalam mengajukan upaya hukum 

keberatan, yaitu: 

a. Tata cara pengajuan upaya hukum keberatan 

Tata cara pengajuan diatur dalam Pasal 4 Perma No. 3 Tahun 2005  yang  terdiri 

atas: 

(1) Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung 

 sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan di umumkan  

 melalui website KPPU 

 

                                                           
 

19
Muhamad Sad Is, Op. Cit., hlm. 62. 

 
20

Andi Fahmi Lubis dkk, Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks, Jakarta: 

R0V Creative Media, 2009, hlm. 332. 
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(2) Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negri yang 

 bersangkutan. 

(3) Dalam hal pengajuan lebih dari 1 pelaku usaha , maka memiliki kedudukan 

 hukum yang sama dan perkara tersebut di daftarkan dengan nomor yang sama 

(4) Dalam hal pengajuan lebih dari 1 pelaku usaha tetapi berbeda tempat 

 kedudukan hukumnya maka KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis 

 kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negri 

 salah satu pihak 

(5) Permohonan oleh KPPU ditembuskan kepada seluruh ketua pengadilan negri 

 yang menerima permohonan keberatan 

(6) Pengadilan Negri yang menerima tembusan permohonan tersebut harus 

 menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan Mahkamah Agung 

(7) Setelah permohonan di terima Mahkamah Agung dalam 14 (empat belas) hari 

 menunjuk Pengadilan Negri yang memeriksa keberatan tersebut 

(8) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah 

 Agung, Pengadilan Negri yanh ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara 

 

b. Tata Cara Pemeriksaan Keberatan 

Tata cara pemeriksaan keberatan  diatur dalam Pasal 5 Perma No. 3 Tahun 2005  

yang terdiri atas: 

(1) Setelah menerima keberatan, ketua Pengadilan Negri menunjuk Majelis 

 Hakim yang mempunyai pengetahuan yan cukup dibidang hukum persaingan 

 usaha 

(2) Dalam hal pelaku usaha mengajukan keberatan, KPPU wajib menyerahkan 

 putusan dan berkas kepada Pengadilan Negri 
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(3) Pemeriksaan dilakukan tanpa proses mediasi  

(4) Pemeriksaan keberatan dilakukan atas dasar putusan KPPU dan berkas 

 perkara 

(5) Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari 

 sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut 

(6) Jangka waktu pemeriksaan dihitung kembali sejak Majelis Hakim menerima 

 berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lain yang ditunjuk 

 Mahkamah Agung 

 

c. Pemeriksaan Tambahan 

Pemeriksaan Tambahan diatur dalam Pasal 6 Perma No. 3 Tahun 2005  yang 

terdiri atas: 

(1) Majelis Hakim perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela 

 memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan 

(2) Perintah yang memuat hal-hal yang harus diperiksa dengan alasan-alasan 

 yang jelas dan jangka waktu pemeriksaan tambahan yang diperlukan 

(3) Sisa waktu pemeriksaan keberatan ditangguhkan 

(4) Sidang lanjutan pemeriksaan keberatan harus sudah dimulai selambat-

 lambatnya 7 (tujuh) hari setelah KPPU menyerahkan berkas pemeriksaan 

 tambahan 

 

d. Pelaksanaan Putusan 

Pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 7 Perma No. 3 Tahun 2005  yang terdiri 

atas: 
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(1) Permohonan penetapan eksekusi atas putusan yang telah diperiksa melalui 

 prosedur keberatan. 

(2) Permohonan Penetapan eksekusi putusan yang tidak diajukan keberatan, 

 diajukan kepada Pengadilan Negri tempat kedudukan hukum pelaku usaha 

 

E. Kerangka Pikir 

Berdasarkan kerangka konsep dan teori yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dibuat bagan kerangka pikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT. Astil PT. Astil Petani 

melanggar 

Putusan KPPU 

No. 21/KPPU-

L/2015 

Dugaan 

Monopsoni 

Upaya Hukum 

Keberatan 

Putusan PN Waingapu No. 

18/Pdt.G/2016/PN. Wgp. tidak melanggar 

perjanjian 
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Monopsoni adalah kegiatan para pelaku usaha untuk menguasai penerimaan 

pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar 

bersangkutan. Monopsoni menjadi dilarang dalam terjadinya hambatan masuk 

bagi pembeli atau pelaku usaha lain untuk melakukan pembelian atas barang/jasa 

tersebut sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam  Pasal 18 Ayat (1) UU No. 

5 Tahun 1999. 

 

Dugaan praktik monopoli berupa adanya monopsoni yang dilarang terjadi dalam 

pembelian rumput laut di daerah Kabupaten Sumba Propinsi Nusa Tenggara 

Timur. Dugaan pelanggaran ini diawali adanya pembelian rumput lamput yang 

dilakukan oleh PT. Astil (BUMD) yang mengadakan perjanjian pembelian rumput 

laut dengan para petani setempat. Dengan kegiatan pembelian rumput laut 

tersebut, PT Astil patut diduga melakukan kegiatan usaha sebagai pembeli tunggal 

atas penjualan rumput laut dari para petani sehingga dilaporkan oleh masyarakat 

kepada KPPU. Berdasarkan laporan tersebut, KPPU melakukan identifikasi 

laporan selanjutnya memeriksa dan memutus dugaan pelangaran tersebut dalam 

putusan diputus KPPU No. 21/KPPU-L/2015. Putusan KPPU No. 21/KPPU-

L/2015 menyatakan PT Astil terbukti melakukan monopsoni yang melanggar UU 

No. 5 Tahun 1999. 

 

PT Astil keberatan atas putusan KPPU tersebut sehingga dilakukan upaya hukum 

keberatan ke Pengadilan Negeri Waingapu sebagaimana diatur dalam Perma No. 3 

Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap 

Putusan KPPU. Pengadilan Negeri Waingapu menerima permohonan keberatan 
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tersebut dan selanjutnya memeriksa dan memutusnya dalam Putusan No. 

18/Pdt.G/2016/PN. Wgp. Putusan Pengadilan Waingapu memutus berbeda atau 

menolak putusan KPPU dengan menyatakan PT Astil tidak melakukan monopsoni 

yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Dengan terjadinya perbedaan dalam 

putusan atas perkara tersebut maka menjadi hal yang menarik untuk mengkaji dan 

menguraikan serta menganalisis alasan dan pertimbangan hukum KPPU 

menyatakan PT Astil melakukan monopsoni yang melanggar. Selanjutnya 

membandingkan dengan alasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Waingapu 

menyatakan PT Astil tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam 

pembelian rumput dengan para petani.  
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III.   METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 
 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum  normatif (Normatif Law 

Research). Menurut Soerjono Soekanto, yang menjadi tolak ukur penelitian 

hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana 

disiplin diartikan sebagai sebuah sistem ajaran tentang kenyataan. Yang biasanya 

mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimya 

termasuk ke dalam disiplin prespektif jika hukum dipandang hanya mencakup 

segi normatifnya saja.
21

 Penelitian ini mengkaji mengenai kegiatan monopsoni 

PT. Astil kepada petani rumput laut yang melanggar Hukum Persaingan Usaha 

diputus oleh KPPU dan tidak melanggar menurut Pengadilan Negri Waingapu. 

 

B. Tipe Penelitian  

 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk memperoleh pemaparan secara lengkap, rinci dan sistematis 

tentang berbagai aspek yang diteliti pada undang-undang atau peraturan daerah 

atau naskah kontrak atau objek kajian lainya. Pemaparan dalam penelitian ini 

                                                           
 

21
  Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Krakteristik 

Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Jurnal Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1, Januri-

Maret 2014. 
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mengenai kegiatan monopsoni yang melanggar dan diputus oleh KPPU dengan 

putusan No. 21/KPPU-L/2015 dan tidak melanggar diputus Oleh Pengadilan 

Negri Waingapu dengan putusan No. 18/Pdt.G./2016/PN. Wgp. 

 

C. 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 tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang 

berkepentingan sehingga diselesaikan melalui putusan pengadilan. Penelitian ini 

mengkaji Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2015 dan Putusan Pengadilan Negri 

Waingapu  No. 18/Pdt.G./2016/PN. Wgp.  

 

D. Data dan Sumber Data 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh 

dari bahan pustaka yang meliputi: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundnag-undangan dan 

putusan pengadilan. Yang meliputi: 

a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

 Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
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b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 

 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan 

 KPPU. 

c. Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, 

 yang mengatur mengenai penyampaian laporan, pemeriksaan pendahuluan, 

 pemeriksaan lanjutan, dan putusan KPPU. 

d. Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2015 mengenai kegiatan monopsoni yang 

 dilakukan oleh PT. Astil 

e. Putusan Pengadilan Negri Waingapu No. 18/Pdt.G./2016/PN. Wgp. 

 Mengenai keberatan yang dilakukan PT. Astil dalam kegiatan Monopsoni 

 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum, hasil karya dari kalangan 

hukum, jurnal hukum dari lainnya yang berupa penelusuran, dan makalah, yang 

berhubungan dengan kegiatan monopsoni dalam hukum persaingan usaha. 

 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari internet dan 

informasi lainya yang berhubungan dengan penelitian kegiatan monopsoni yang 

dilarang dalam hukum persaingan usaha. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi 

kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data 

sekunder dengan cara mengumpulkan, kemudian mengutip literatur dan 

perundang- undangan yang mendukung dan berkaitan dengan masalah yang 

akan dibahas.  Penelitian ini mengkaji dan menganalisis Putusan KPPU No. 

21/KPPU-L/2015 dan Putusan Pengadilan Negri Waingapu No. 

18/Pdt.G./2016/PN. Wgp. mengenai kegiatan monopsoni yang melanggar  hukum 

persaingan usaha. 

 

F. Pengolahan Data 

 

Data yang telah terkumpul akan mengalami proses pengolahan data dengan tahap-

tahap sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan data (editing). Tahap pengolah data ini bertujuan untuk 

 mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar, dan sesuai 

 dengan masalah; 

2. Rekonstrusi data (reconstructing). Rekonstruksi data berarti menyusun ulang 

 data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah mudah dipahami  dan 

 diinterpretasikan; 

3. Sistematisasi data (sistematizing), yaitu menempatkan data menurut kerangka 

 sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah 
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G. Analisis Data 

 

Setelah proses pengolahan data telah dipenuhi, maka peneliti dapat melanjutkan 

dengan menganalisis data tersebut. Analisis terhadap data dilakukan dengan 

tujuan untuk mendapatkan fakta, alasan, dan argumen mengenai perbedaan hasil 

Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2015 dengan Putusan Pengadilan Negeri 

Waingapu No. 18/Pdt.G./2016/PN. Wgp., dimana Putusan KPPU No. 21/KPPU-

L/2015 menyatakan terbukti adanya kegiatan monopsoni yang melanggar, 

sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu No. 18/Pdt.G./2016/PN. Wgp., 

menyatakan tidak terbukti adanya perbuatan monopsoni yang melanggar hukum 

persaingan usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Hasil penelitian  dan pembahasan terhadap perkara monopsoni yang dilakukan 

oleh PT. Astil telah diputus berbeda oleh KPPU dan Pengadilan Negeri 

Waingapu. Pertimbangan hukum Majelis Komisi KPPU menyatakan PT.Astil 

terbukti  melakukan monopsoni yang melanggar sedangkan dalam pertimbangan 

hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu dinyatakan PT Astil 

melakukan monopsoni yang tidak melanggar. Untuk itu, berdasarkan pembahasan 

dan analisis dari kedua pertimbangan hukum tersebut, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Alasan dan pertimbangan hukum Majelis Komisi KPPU dalam Putusan 

 KPPU No. 21/KPPU-L/2015 menyatakan bahwa PT. Astil terbukti 

 melakukan  kegiatan monopsoni dalam pembelian rumput laut kepada petani 

 dan pengepul rumput laut di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan 

 monopsoni tersebut terbukti melanggar berdasarkan  alat bukti dan saksi. 

 Bukti utama yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis  Komisi 

 KPPU atas kegiatan monopsoni yang dilakukan oleh PT. Astil berupa  adanya 

 perjanjian kerjasama yang  memaksa para petani rumput laut untuk 

 menjual hasil rumput lautnya semata-mata hanya kepada PT Astil yang 
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 berakibat mematikan usaha dari para pengepul  dan petani yang ingin 

 menjual rumput laut selain kepada PT. Astil. Adanya bukti perjanjian yang 

 memaksa tersebut maka menjadi dasar pertimbangan  penting bagi Majelis 

 Komisi KPPU untuk menetapkan bahwa PT. Astil dinyatakan memenuhi 

 unsur-unsur Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu;  PT Astil sebagai pelaku 

 usaha, PT. Astil menguasai penerimaan pasokan atau menjadi  

 pembeli tunggal, barang dalam pasar bersangkutan, dan perbuatan 

 kerjasama  tersebut telah mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

 dan/atau  persaingan usaha tidak sehat. Dengan terpenuhinya unsur-unsur 

 Pasal 18 UU No.5 Tahun 1999 maka PT Astil oleh Majelis Komisi KPPU 

 dinyatakan  melakukan monopsoni yang melanggar hukum persaingan usaha. 

 

2. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu telah menerima 

 permohonan keberatan PT Astil atas putusan Majelis Komisi KPPU yang 

 menetapakan melakukan monopsoni yang melanggar. Selanjutnya, Majelis 

 Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu memeriksa dan memutus  

 keberatan dengan memberikan alasan dan pertimbangan hukum bahwa PT. 

 Astil dan petani atau pengepul tidak terbukti hingga setidaknya 40% 

 melakukan perjanjian dalam pembelian rumput laut. Dalam hal ini, 

 penguasaan pembelian oleh PT. Astil hanya sekitar 40% pangsa pasar satu 

 jenis barang (rumput laut) sehingga PT. Astil dapat dinyatakan tidak 

 memenuhi unsur-unsur Pasal 18 UU No.5 Tahun 1999 yaitu terjadinya 

 penguaasan pembelian paling sedikit 50% dari pangsa pasar satu jenis 

 barang. Sedangkan hasil pembuktian hanya mencapai 40% pangsa pasar  

 sehingga  perbuatan pembelian rumput laut oleh PT. Astil dari para petani 
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 atau pengepul tidak memenuhi unsur-unsur  Pasal 18 UU No. 5 Tahun 

 1999. Dengan demikian PT Astil dinyatakan melakukan kegiatan 

 monopsoni yang tidak melanggar hukum persaingan usaha 

 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian hasil skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. PT. Astil diharapkan mengadakan perjanjian yang transparan untuk 

 menghindari kegiatan monopsoni. 

2. Perusahaan di Indonesia diharapkan lebih berhati-hati dalam mengadakan 

 ssperjanjian dengan masyarakat untuk menghindari kegiatan monopsoni 

3. KPPU dengan Lembaga Peradilan di Indonesia diharapkan memiliki 

 penyelarasan terhadap interpretasi Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1999 yang 

 bersifat fakultatif. 
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