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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Dunia usaha sangat identik dengan persaingan. Memasuki era globalisasi 

berarti pula memasuki era perdagangan bebas, yang menuntut setiap pelaku 

usaha untuk lebih meningkatkan keunggulan kompetitifnya bila ingin tetap 

eksis dalam pasar global. Oleh karena itu, persaingan usaha semakin ketat. 

Seluruh pelaku usaha mau tidak mau harus mempersiapkan diri bila ingin 

tetap sukses dalam era perdagangan bebas. 

Persaingan atau competition dapat diartikan sebagai suatu proses sosial, 

dimana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing, mencari 

keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu 

menjadi pusat perhatian umum (baik perseorangan maupun kelompok 

manusia) dengan cara menarik perhatian atau dengan mempertajam prasangka 

yang ada tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan.
1
 

Persaingan dalam dunia usaha menimbulkan/mewujudkan efisiensi yang 

tinggi, maksudnya adalah efisiensi yang berkaitan dengan kombinasi paling 

efektif dari faktor-faktor produksi tenaga kerja, modal dasar dan modal nyata 

pada suatu saat tertentu.
2
 Persaingan menimbulkan efek dinamis dalam 

perkembangan dunia usaha, karena para pelaku usaha berlomba-lomba 

menciptakan formula yang lebih baik dari pesaingnya. 
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Persaingan usaha sangat menghargai efisiensi dan efektivitas dari pelaku 

usaha, karena pelaku usaha yang dapat melakukan hal tersebut maka dapat 

dikatakan ialah pemegang dalam persaingan tersebut. Persaingan memberi 

imbalan kepada penemuan-penemuan produk baru dan terobosan-terobosan 

yang terkait dengan penurunan biaya, pemanfaatan kombinasi bahan produksi 

baru, penciptaan jalur-jalur distribusi yang lebih baik, dan pembukaan pasar 

baru, dimana keuntungan yang dihasilkan dilihat dari sudut pandang ekonomi 

nasional mempunyai fungsi sinyal tertentu.
3
 

World Trade Organization (untuk selanjutnya disebut “WTO”) adalah 

sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengawasi dan liberalisasi 

perdagangan internasional. Organisasi ini resmi dimulai pada tanggal 1 

Januari 1995, berdasarkan Perjanjian Marrakesh, menggantikan Perjanjian 

Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT), yang dimulai pada tahun 

1948.
4
 Organisasi ini berfungsi sebagai forum bagi kerjasama internasional 

dalam hal kebijakan perdagangan antarnegara. 

Karenanya dalam pelaksanaan tugasnya ini, WTO berupaya untuk 

membangun skema perekonomian yang sehat bagi semua negara anggota 

dengan cara membentuk kerangka kebijakan perdagangan yang dapat 

memfasilitasi kepentingan setiap negara dalam hal perdagangan internasional. 

Kerangka untuk mengatur kebijakan perdagangan ini tertuang dalam prinsip-

prinsip WTO yang menjadi dasar dari sistem perdagangan multilateral.  
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Dasar prinsip non-diskriminasi dari WTO telah mempertimbangkan 

kondisi-kondisi yang mungkin terjadi terutama pada negara miskin dan 

berkembang, dalam rangka menciptakan perdagangan yang adil, terbuka dan 

menghindari persaingan yang tidak sehat. Hukum persaingan usaha sebagai 

salah satu hukum nasional dalam suatu negara memiliki tujuan yang sama 

dengan prinsip dari WTO. Hingga saat ini juga sudah banyak negara yang 

mengadopsi/mengimplementasikan hukum dan kebijakan persaingan usaha 

dalam negaranya masing-masing. 

Persaingan usaha yang sehat telah menjadi acuan bagi para pelaku usaha 

semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya 

disebut “UU No. 5 Tahun 1999”). Dalam perjalanan UU No. 5 Tahun 1999, 

sejumlah pelaku usaha telah dihukum oleh Komisi Pengawasan Persaingan 

Usaha (selanjutnya disebut “KPPU”), bahkan ke pengadilan hingga tingkat 

Mahkamah Agung.
5
 

Ada putusan yang telah tepat diterapkan kepada para pelaku usaha, namun 

ada juga putusan yang kurang sesuai. Putusan yang dibuat pun terkadang ada 

yang memunculkan kaidah hukum baru. Ini semua memberi warna dan 

dinamika bagi hukum persaingan usaha di Indonesia.
6
 

Warna dan dinamika dari putusan diharapkan menjadi sejarah bagi 

sempurnanya hukum persaingan di Indonesia. Harus diakui 10 tahun lebih 
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semenjak UU No. 5 Tahun 1999 diundangkan, hukum persaingan di Indonesia 

masih belum sempurna.
7
 

Di Indonesia banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap persaingan usaha 

tidak sehat. Salah satu kasus pelanggaran yang terkenal adalah kasus 

penetapan tarif layanan Short Message Service (SMS) yang dilakukan oleh 

enam perusahaan seluler. Keenam perusahaan operator seluler tersebut 

diantaranya PT. Excelcomindo Pratama Tbk (XL), PT. Telkomsel, PT. 

Telkom, PT. Bakrie Telecom Tbk, PT. Mobile-8 Telecom Tbk, dan PT. Smart 

Telecom. Pasalnya berdasarkan perhitungan Badan Regulasi Telekomunikasi 

Indonesia, ongkos produksi SMS hanya Rp. 76 (tujuh puluh enam rupiah).  

Namun tarif inter dan antaroperator seluler yang diterapkan mencapai Rp 250 

(dua ratus lima puluh rupiah) sampai Rp 350 (tiga ratus lima puluh rupiah) per 

SMS. Dengan kata lain, konsumen harus membayar tarif SMS tiga kali lebih 

mahal.
8
  

Dengan adanya perjanjian penetapan harga sebagai bukti bahwa para 

operator seluler menyepakati tarif SMS dikisaran Rp.250 s/d Rp.350 (dua 

ratus lima puluh rupiah sampai dengan tiga ratus lima puluh rupiah) sekali 

kirim, maka berdasarkan perjanjian tersebut KPPU menetapkan bahwa ke 

enam operator seluler tersebut telah melanggar Pasal 5 ayat 1 UU No. 5 Tahun 

1999 secara meyakinkan. KPPU pun melakukan perhitungan kerugian 

konsumen berdasarkan selisih penerimaan harga kartel dengan penerimaan 

                                                           
7
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harga kompetitif SMS off-net setidak-tidaknya sebesar Rp.2.827.700.000.000,- 

yaitu masing-masing PT. Telkomsel sebesar Rp. 2.193.100.000.000 (dua 

triliun seratus sembilan puluh tiga miliar seratus juta rupiah), PT. 

Excelcomindo Pratama Tbk (XL) sebesar Rp. 346.000.000.000 (tiga ratus 

empat puluh enam miliar rupiah), PT. Mobile-8 Telecom Tbk sebesar Rp. 

52.300.000.000 (lima puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah), PT. Telkom 

sebesar Rp. 173.300.000.000 (Seratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus juta 

rupiah), PT. Bakrie Telecom Tbk sebesar Rp. 62.900.000.000 (enam puluh 

dua miliar sembilan ratus juta rupiah), dan PT. Smart Telecom sebesar Rp. 

100.000.000 (seratus juta rupiah).
9
  

Pada akhirnya KPPU berhasil membuktikan pelanggaran Pasal 5 UU No. 

5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh enam perusahaan telepon seluler. Putusan 

KPPU atas perkara nomor 26/KPPU-L/2007 tersebut menghukum PT. 

Excelkomindo Pratama., Tbk dan PT. Telkomsel masing-masing membayar 

denda sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah), PT. 

Telkom, Tbk membayar denda sebesar Rp. 18.000.000.000 (delapan belas 

miliar rupiah), PT. Bakrie Telecom Tbk membayar denda sebesar Rp. 

4.000.000.000 (empat miliar rupiah), dan PT.Mobile-8 Telecom, Tbk 

membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).  

Dalam putusan KPPU, PT. Smart tidak dikenakan denda karena PT. Smart 

merupakan new entrance yang terakhir masuk ke pasar sehingga memiliki 
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posisi tawar yang paling lemah. Namun hingga sampai saat ini, kerugian 

konsumen yang mencapai Rp 2.827.700.000.000 (dua triliun delapan ratus dua 

puluh tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah) tersebut belum bisa ditemukan cara 

pengembalian ganti kerugiannya. 

Di lain sisi, di negara Singapura juga terdapat beberapa kasus sehubungan 

dengan persaingan usaha tidak sehat. Salah satunya adalah kasus penetapan 

harga tiket bus wisata yang dilakukan oleh 16 (enam belas) operator bus 

wisata bersamaan dengan asosiasi perdagangannya yaitu Express Bus 

Agencies Association (untuk selanjutnya disebut “EBAA”). CCS (Competition 

Commission of Singapore), yaitu Komisi Kompetisi Singapura telah 

memutuskan bahwa 16 (enam belas) operator bus wisata bersama-sama 

dengan EBAA tersebut, telah bersepakatan melakukan penetapan harga tiket 

wisata dan FIC (Fuel and Insurance Charges atau disebut pengenaan biaya 

bahan bakar dan asuransi beban) bepergian antara Singapura dan tujuan di 

Malaysia dari tahun 2006 sampai 2008. Penetapan harga demikian telah 

mengantongi lebih dari SGD 3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu 

dolar singapura) dari penjualan FIC. Yang pada akhirnya Competition 

Commission of Singapore mengenakan denda pidana sebesar SGD 1.690.000 

(satu juta enam ratus sembilan puluh ribu dolar singapura) kepada 16 operator 

bus wisata tersebut dan EBAA. 
10
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Dalam hal ini dapat dilihat bahwa negara Indonesia dan Singapura sama-

sama memiliki aturan hukum dalam mencegah adanya persaingan usaha tidak 

sehat. Terdapat beberapa persamaan akan pengaturan mengenai perjanjian 

yang dilarang yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, akan 

tetapi juga terdapat perbedaan mengenai aturan sanksi atau penjatuhan 

hukuman sebagai pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha. Sebagaimana 

sebuah kasus nyata yang diuraikan di atas, PT. Telkomsel yang mendapatkan 

keuntungan atas adanya perjanjian penetapan harga telah merugikan 

masyarakat sebesar Rp. 2.193.100.000.000 (dua triliun seratus sembilan puluh 

tiga miliar seratus juta rupiah) namun hanya dikenakan pidana denda sebesar 

Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar). Yang dengan lain kata, pidana 

denda yang dikenakan pada PT. Telkomsel adalah maksimum denda pidana 

yang diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999, yang hanya 

mencapai 1,13 % (satu koma satu tiga persen)  dari kerugian yang diderita 

masyarakat.  

Berbeda dengan negara Indonesia, dalam setiap putusan kasus price fixing 

maupun kasus pelanggaran persaingan yang lainnya, Komisi Kompetisi 

Singapura selalu dihitung dengan mempertimbangkan hal-hal seperti 

keseriusan pelanggaran, omset bisnis usaha di Singapura untuk relevan dengan 

produk dan pasar geografis, faktor lain yang memberatkan atau meringankan 

dan lainnya. Seperti yang diuraikan pada kasus di atas, 16 (enam belas) 

operator bus wisata dan EBAA yang diberikan hukuman mencapai SGD 

1.690.000 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu dolar singapura), 
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Competition Commission of Singapore dalam putusannya telah 

memperhitungkan secara masing-masing denda yang cukup untuk dikenakan 

kepada pelanggar berdasarkan perhitungan omset dari bisnis perusahaan itu 

masing-masing. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan antara negara Indonesia dan Singapura dalam menetapkan sanksi 

atas pelanggaran persaingan usaha.  

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan melakukan perbandingan hukum di negara 

Indonesia dan negara Singapura dengan mengangkat skripsi yang berjudul: 

“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA 

ATAS PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DITINJAU DARI 

UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI 

INDONESIA DAN SINGAPURA”.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa 

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain : 

1. Bagaimana konsepsi perjanjian penetapan harga di Indonesia dan 

Singapura? 

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan 

perjanjian penetapan harga ditinjau dari Undang-Undang persaingan usaha 

tidak sehat di Indonesia dan Singapura? 

3. Sistem hukum mana yang lebih baik dalam mengatur pertanggungjawaban 

pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari Penulisan skripsi dengan judul 

Perbandingan Hukum Persaingan Usaha Khususnya Mengenai Perjanjian 

yang dilarang dalam suatu persaingan usaha di Indonesia dan Singapura 

adalah sebagai berikut : 

a. Memaparkan dan menganalisa konsepsi perjanjian penetapan harga di 

Indonesia dan Singapura berdasarkan Undang-Undang persaingan 

usaha di negaranya masing-masing. 

b. Memaparkan dan menganalisa bentuk pertanggungjawaban pelaku 

usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga ditinjau dari 

Undang-Undang persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dan 

Singapura. 

c. Memaparkan dan menganalisa sistem hukum negara yang lebih baik 

dalam mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan 

perjanjian penetapan harga ditinjau dari Undang-Undang persaingan 

usaha tidak sehat. 

2.  Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi 

semua pembaca, khususnya : 

a. Bagi Pemerintah 
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Pemerintah khususnya badan legislatif yang mempunyai kuasa untuk 

membuat hukum. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat menjadi 

bahan bagi pemerintah untuk mengkaji dan membuat aturan yang lebih 

baik dalam hal mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha yang 

melakukan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. 

b. Bagi Pelaku Usaha 

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

maupun pengetahuan kepada pelaku usaha baik pelaku usaha besar 

maupun pelaku usaha kecil mengenai pertanggungjawaban pelaku 

usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat. 

c. Bagi Akademisi 

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu 

pengetahuan kepada akademisi, baik mahasiswa maupun dosen 

sehingga dapat menambah wawasan khususnya tentang 

pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan perjanjian 

penetapan harga sebagai salah satu perjanjian persaingan usaha tidak 

sehat di Indonesia dan Singapura. 
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