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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada tanggal 5 Maret 1999 Pemerintah dan DPR Republik Indonesia 

telah melahirkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang No. 5 

Tahun 1999 ini, meskipun telah di undangkan pada tahun 1999, namun berlaku 

efektif satu tahun kemudian atau tanggal 5 Sepetember 2000. Sejalan dengan 

reformasi politis dan ekonomi yang sedang berjalan, Undang-Undang tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini diharapkan 

dapat membangkitkan kembali gairah dunia usaha Indonesia untuk mulai 

menjalankan kembali sector riil perekonomian Indonesia, yang sempat 

“mandeg”, kalau tidak ingin dikatakan mundur. 

kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada 

setiap pelaku usaha dalam berusaha, dengan eara meneegah timbulnya praktik-

praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya dengan 

harapan dapat meneiptakan iklim usaha yang kondusif, di mana setiap pelaku 

usaha dapat bersaingan secara wajar dan sehat. Untuk itu diperlukan aturan 
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hukum yang pasti dan jelas yang mengatur larangan praktik monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat lainnya. 

Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai tool of social 

control and a tool of social engineering. Sebagai "alar kontrol sosial", Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 berusaha menjaga kepentingan umum dan 

meneegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat . Seianjutnya 

sebagai "alat rekayasa sosial", Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berusaha 

untuk rneningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang 

kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, dan berusaha 

meneiptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.1 

Monopoli telah memberikan suatu kesan bagi masyarakat luas, yang 

secara konotatif tidak baik dan merugkan kepentingan banyak orang. Banyaknya 

persepsi yang ada, tidak hanya dikalangan masyarakat awam, melainkan juga 

dikalangan dunia usaha, telah membuat makna monopoli bergeser dari 

pengertian semulanya. Perkataan “monopoli” seringkali menghantui benak kita 

dengan suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang melakukan 

penguasaan atas suatu bidang kegiatan tertentu secara mutlak tanpa memberikan 

kesempatan kepada orang lain untuk turut serta mengambil bagian. Dengan 

memonopoli sautu bidang, berarti kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang 

sebesar-besarnya untuk kepentingan kantong sendiri. 

                                                             
1 Ayudha D. Prayoga et al. (Ed.), 2000:52-53 



3 
 

 
 

Di sini monopoli bagai suatu kekuasaan untuk menentukan tidak hanya 

harga, melainkan juga kualitas dan kuantitas suatu kegiatan atau produk yang 

ditawarkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk 

menentukan pilihan, baik mengenai harga, mutu, maupun jumlah. Kalau mau 

silahkan, dan kalau tidak mau tidak ada pilihan lain.2 Hal tersebut di atas, 

langsung tidak langsung dapat menimbulkan kecemburuan sosial, yang pada 

akhirnya mengakibatkan distorsi ekonomi secara nasional, yang merugikan 

kepentingan masyarakat banyak dan negara. 

Pertanyaan yang paling mendasar bagi masyarakat luas adalah apakah 

dengan adanya hukum yang mengatur mengenai larangan praktek curang dalam 

menjalankan usaha (anti monopoli) berarti kesejahteraan konsumen akan dengan 

sendirinya meningkat. Secara teoritis hukum persaingan usaha akan 

menguntungkan konsumen di satu pihak dan mengembangkan iklim usaha yang 

lebih baik bagi pelaku usaha di pihak lainnya. Dalam perspektif konsumen 

dengan adanya larangan monopoli maka konsumen memperoleh dua keuntungan 

yaitu pertama kemudahan untuk memilih alternatif barang atau jasa yang 

ditawarkan dan kedua adalah harga barang atau jasa akan cenderung lebih murah 

dengan kompetisi diantara pelaku usaha. 

Pada dasarnya dalam dunia bisnis, upaya untuk memperoleh keuntungan 

yang sebesar-besarnya merupakan perilaku yang wajar, akan tetapi langkah-

                                                             
2 Gunawan Widjaya, Merger dalam perspektif monopoli, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 15 
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langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut harus tetap dalam koridor 

yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi 

ini tentunya tidak hanya membatasi perilaku sektor swasta saja akan juga berlaku 

untuk negara dalam hal negara bertindak sebagai pelaku usaha seperti dalam 

kasus BUMN. Meskipun demikian tentunya ada sektor-sektor tertentu yang oleh 

undang-undang memang diberikan monopoli kepada negara karena menyangkut 

hajat hidup orang banyak.  

Dalam era globalisasi dan transparansi seperti sekarang ini tentunya 

monopoli yang dipegang oleh negara harus kembali dikaji, jangan sampai dengan 

alasan untuk kepentingan umum suatu sektor dimonopoli oleh negara akan tetapi 

hasilnya justru hanya menguntungkan orang-orang tertentu atau kelompok 

tertentu saja. Adanya undang-undang persaingan usaha ini pada dasarnya 

merupakan salah satu syarat bagi suatu negara yang akan memberlakukan 

ekonomi pasar. Oleh karenanya ekonomi pasar tanpa adanya aturan main yang 

jelas akan menimbulkan kesewenang-wenangan, dimana pelaku usaha besar akan 

mematikan pelaku usaha kecil yang merupakan saingannya. Pasar persaingan 

sempurna, merupakan struktur pasar yang paling ideal dalam suatu negara yang 

menganut sistem mekanisme pasar. 

Dalam pasar persaingan sempurna, produsen memiliki kemampuan yang 

sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga agar dia dapat tetap bertahan 

atau lebih unggul dari produsen sejenisnya maka dia harus mempu menciptakan 



5 
 

 
 

inovasi atau terobosan baru. Sebagai akibatnya ekonomi pasar yang ditandai 

dengan adanya persaingan antar pelaku usaha akan menciptakan efisiensi-

efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Seorang pelaku usaha 

yang tidak dapat menjalankan usahanya secara efisien pasti pada akhirnya akan 

tergilas oleh pesaingnya. 

     Dengan adanya persaingan antar pelaku usaha, maka konsumen 

memperoleh keuntungan berupa penawaran harga yang lebih murah dan semakin 

banyaknya alternatif pilihan barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam melihat 

sejauhmana pengaruh competition policy terhadap perlindungan konsumen di 

Indonesia, maka perlu dilihat faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap 

tingkah laku konsumen (consumer behaviour). Pada dasarnya terdapat tiga faktor 

yang berpengaruh yaitu (i) utility maximisation; (ii) steble preferences; dan (iii) 

optimal information.3 

Mengingat hukum persaingan usaha masih merupakan hal yang baru, 

maka banyak pihak yang belum begitu menyadari peran, fungsi dan aturan main 

dari undang-undang ini. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut 

KPPU) adalah suatu lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi 

pelaksanaan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU 

Antimonopoli) dan menyelesaikan perkara persaingan usaha. Salah satu wujud 

                                                             
3  The Consumer Guide to Competition; Apractical Handbook, Phil Evans, Consumers International, 

page 25 
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pelaksanaan tugas KPPU adalah memeriksa dan memutus pelanggaran terhadap 

pelanggaran di dunia usaha termasuk hal – hal yang tersebut di atas. 

KPPU sebagai lembaga independen yang mempunyai kewenangan untuk 

menegakan hukum persaingan usaha seringkali menemui hambatan baik dari 

kalangan swasta maupun dari kalangan pemerintah sendiri. Hal ini antara lain 

terlihat dari masih adanya peraturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pejabat 

negara justru bertentangan dengan prinsip persaingan usaha. Selain itu dengan 

telah diberlakukannya undang-undang otonomi daerah membawa pengaruh 

terhadap struktur pasar yang ada pada saat ini. Salah satunya adalah memutus 

dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Carrefour Indonesia terhadap 

akuisisinya yakni PT Alfa Retailindo. 

Dalam kasusnya, PT Carrefour adalah perusahaan ritel pembawa adat 

trading terms4 atau persyaratan perdagangan di indonesia. Pada tahun 2005 lalu, 

Carrefour telah diputus melakukan monopoli dengan pemberlakuan trading 

terms yang di perkuat oleh Mahkamah Agung. Semenjak adanya trading terms, 

posisi tawar Carrefour dari tahun ke tahun meningkat, perusahaan tersebut 

membuat cost untuk segala jenis jasa yang dbebankan kepada pemasoknya. 

Carrefour adalah perusahaan ritel nomor satu di Indonesia, yang kemudian 

                                                             
4 Trading terms atau persyaratan perdagangan adalah sebuah bentuk pembuatan persyaratan 
perdagangan sepihak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang memiliki kekuatan yang besar 
dipasarnya. 
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menjadi tolok ukur bagi peritel lain. Oleh karena itu, apapun kebijakan yang 

diambil oleh Carrefour rata-rata dilakukan juga oleh peritel lain. 

Sebelum melakukan akusisi dengan PT. Alfamart, market power5 atau 

kekuatan pasar yang dimiliki oleh PT Carrefour Indonesia sebesar 42.3%. 

kemudian setelah akusisi angka tersebut berubah menjadi 50%.6 Melalui 

akusisinya, Carrrefour kembali melakukan pemberlakuan trading terms bagi para 

pemasok Alfamart, hal ini dapat dilakukan karena Carrefour adalah pemegang 

saham mayoritas. Sehingga Carrefour memiliki dua posisi dominan dalam 

pemberlakuan trading terms, yang pertama sebagai owner Carrefour dan yang 

kedua sebagai pemegang saham mayoritas Alfamart. Oleh karena posisi dominan 

akibat akuisisi tersebut telah menimbulkan dugaan monopoli, maka persaingan 

usaha ini sudah tidak seharusnya dilanjutkan. 

Pemberlakuan trading terms tersebut, tidak hanya merugikan para 

pemasok dan para pesaingnya saja, melainkan juga masyarakat banyak sebagai 

konsumen. Hal ini karena akan menyebabkan konsumen kesulitan mencari 

barang. Jikapun harus memilih, maka pilihan akan jatuh terhadap Carrefour yang 

harganya jauh lebih murah di bandingkan peritel lain. 

Perkara tersebut telah diperiksa dan diputus oleh KPPU dalam Putusan 

KPPU No. 09/KPPU-L/ 2009. Pelanggaran tersebut oleh KPPU dikategorikan 
                                                             
5 Market power atau kekuatan pasar adalah sebuah kemampuan suatu pelaku usaha untuk 
mengendalikan keadaan pasar. 
6  Hasil analisis lapangan dalam putusan KPPU No.9/KPPU-L/2009 
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sebagai pelanggaran terhadap Pasal Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf 

a UU Antimonopoli. 

Namun, pihak Carrefour Indonesia tidak menerima putusan tersebut 

hingga mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan 

KPPU tersebut dibatalkan oleh PN Jakarta Selatan dan menyatakan bahwa PT. 

Carrefour Indonesia tidak melakukan monopoli. Kemudian dengan modal 

keyakinan bahwa Mahkamah Agung akan membenarkan putusannya maka 

KPPU pun mengajukan banding pada tanggal 1 Maret 2010 lalu. Hal ini terkait 

dengan putusan MA akan menguatkan putusan KPPU mengingat dengan isu 

yang sama yaitu terkait dengan penerapan trading terms berdasarkan 

yurisprudensi Mahkamah Agung No. Ol K/KPPU/2006 MA telah menguatkan 

putusan KPPU atas carrefour No.02/KPPU-L/2005. 

Trading terms hasil yurisprudensi MA tersebut ternyata tidak 

membuahkan hasil bagi KPPU, karena majelis hakim di Mahkamah Agung 

dalam putusannya menolak kasasi yang diajukan oleh KPPU tersebut. Amar 

putusannya tolak perbaikan. Untuk itulah, penulis berkeinginan meneliti dan 

membahas mengenai perbandingan kedua putusan tersebut dalam penulisan 

karya ilmiah skripsi yang berjudul : “ANALISIS PUTUSAN KOMISI 

PERSAINGAN USAHA NOMOR 09/KPPU-L/2009  DAN PUTUSAN 

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/Pdt.Sus/2010 TENTANG 

DUGAAN KASUS MONOPOLI  DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK 

SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH PT CARREFOUR INDONESIA”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka rumusan permasalahannya adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah analisis terhadap putusan KPPU nomor 09/KPPU-L/2009 yang 

telah menyatakan bahwa PT Carrefour Indonesia telah melanggar UU anti 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ? 

2. Bagaimanakah analisis terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 502 

K/Pdt.Sus/2010 yang telah menyatakan bahwa PT Carrefour Indonesia tidak 

terbukti telah melanggar UU anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan ini secara khusus adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap putusan KPPU nomor 

09/KPPU-L/2009 yang telah menyatakan bahwa PT Carrefour Indonesia telah 

melanggar UU anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap putusan Mahkamah Agung 

nomor 502 K/Pdt.Sus/2010 yang telah menyatakan bahwa PT Carrefour 

Indonesia tidak terbukti telah melanggar UU anti monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat 
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D. Kegunaan Penulisan 

Penulisan hasil penelitian ini juga diharapkan mempunyai kegunaan-kegunaan, 

antara lain : 

1. Untuk kepentingan teoritis : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta 

mengembangkan teori-teori dalam aspek ilmu hukum berkenaan dengan 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang banyak merugikan berbagai 

pihak di dunia usaha. 

2. Untuk kepentingan praktis 

Hasil dari penulisan ini diharapkan mampu bermanfaat bagi penulis dan 

masyarakat untuk melatih sikap kritis dalam menghadapi fenomena hukum 

serta sebagai wahana untuk melatih diri memecahkan serta mencari 

penyelesaian alternatif persoalan secara rasional dan komprehensif. 

Disamping itu, penulisan ini diharapkan berguna bagi penulis secara subyektif 

dalam hal pemenuhan syarat kelulusan serta guna menambah wawasan dan 

mempertajam analisis berfikir tentang masalah hukum sebagai bekal untuk 

hidup, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagi pemerintah terkait, 

seperti Departmen Perdagangan dan Dinas Perijinan dalam hal tata letak ritel 

dengan pasar tradisional agar menjaga persaingan usaha yang sehat. 
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E. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh hasil yang diharapkan penulis maka metode yang 

akan  digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pendekatan 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus, yaitu  

pendekatan yang meneliti alasan-alasan hakim untuk sampai dalam 

putusannya terhadap suatu kasus.7 Selain itu juga menggunakan pendekatan 

konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak 

dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau 

tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.8 

2. Sumber Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini, jenis-jenis bahan hukum yang digunakan adalah 

bahan-bahan sekunder yaitu bahan yang erat kaitannya dengan masalah yang 

diteliti seperti putusan KPPU, putusan MA, pendapat ahli, sarjana, buku-buku 

referensi, surat kabar, media internet, jurnal maupun dokumen.9 Kemudian 

terbagi dalam dua bagian : 

a). Bahan Hukum Primer 

Yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah bahan hukum 

yang diperoleh dari hukum positif atau bahan hukum yang mempunyai 
                                                             
7 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian hukum, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hal. 
119 
8 Ibid, hal. 137 
9 Soerjono soekanto dan sri mamuji, 2001 “ penelitian hokum normatif : suatu tinjauan singkat” 
PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.13 
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kekuatan mengikat, bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan 

KPPU No. 09/KPPU-L/2009 , Putusan MA No. 502 K/Pdt.Sus/2010 serta 

Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. 

b). Bahan Hukum Sekunder 

Adalah bahan hokum yang erat hubungannya dengan bahan hukum 

primer yang bersifat menunjang sehingga membantu dalam menganalisis 

dan memahami bahan hokum primer. Dalam hal ini, yang digunakan 

penulis adalah buku-buku, jurnal, majalah, internet, artikel, dan bahan-

bahan lain yang berhubungan dengan topik bahasan. 

3. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum 

Tehnik pengumpulan bahan hukum adalah suatu prosedur yang sistematis 

dan standar untuk memperoleh bahan hokum yang diperlukan, maka dalam 

penelitian ini penulis menggunakan tehnik Kepustakaan 

Studi kepustakaan (library research), yakni pengkajian informasi tertulis 

mengenai hokum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara 

luas, serta dibutuhkan dalam penelitian. Kepustakaan yang dimaksud adalah 

berupa buku-buku ilmu hukum, artikel hukum, jurnal hukum, media cetak 

dan/atau media elektronik, yang berkaitan dalam menentukan jawaban atas 

permasalahan dalam penelitian ini. 
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4. Tehnik Analisa Bahan Hukum 

Dalam analisa bahan hukum dipenelitian ini, penulis menggunakan 

analisa perbandingan (comparative analysis) yaitu analisa yang 

membandingkan penggunaan pendekatan rule of reason dan per se ilegal 

secara mendalam dan kritis dalam hal ini terhadap putusan KPPU No. 

09/KPPU-L/2009 dengan Putusan MA No. 502 K/Pdt.Sus/2010   atas 

pertimbangan hukum terhadap pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 25 Ayat (1) huruf a 

sehingga penulisan hukum ini terarah sesuai dengan tujuan studi analisis yang 

dimaksud. Sehingga dari telaah tersebut peneliti dapat menemukan titik 

pangkal sengketa (issue of dispute).10 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penulisan 

skripsi ini, maka penulis menyusun rangkain sistematika penulisan adalah 

sebagai berikut : 

BAB I          : Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan  penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

                                                             
10 Ibid. Hal, 197 
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BAB II          :  Dalam bab ini berisi pengertian tentang tinjauan umum dan 

kajian pustaka mengenai pengertian – pengertian, pendapat para ahli tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan. 

BAB III : Dalam bab ini akan dijabarkan data-data hasil analisa 

penulisan berkenaan dengan permasalahan yang dimaksud. 

BAB IV :  Merupakan bab terakhir atau penutup dalam penulisan skripsi 

yang berisi kesimpulan dan saran- saran yang berhubungan dengan hal-hal 

yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 


