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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk dalam negara berkembang 

dikawasan Asia Tenggara dengan tingkat populasi yang tinggi, sehingga 

perekonomian Indonesia dituntut selalu baik guna mensejahterakan penduduknya. 

Dalam menggerakan perekonomian di Indonesia serta untuk memperoleh 

keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, maka 

orang akan menjalankan kegiatan usaha baik sejenis atau tidak sejenis sehingga 

akan selalu bermunculan pelaku – pelaku usaha baru. Dengan adanya kegiatan 

usaha ini maka akan melahirkan persaingan usaha  diantara pelaku – pelaku usaha. 

Para pelaku usaha selalu mencari celah untuk dapat memiliki posisi yang 

menguntungkan bagi usahanya. Tidak jarang para pelaku usaha menerapkan 

strategi – strategi persaingan yang tidak selamanya menghasilkan persaingan 

sehat bagi  pelaku usaha satu dan lainnya. Pelaku usaha harus bersaing secara 

sehat dengan pelaku usaha lain agar dapat bertahan di dalam pasar bersangkutan. 

Persaingan dalam dunia usaha adalah hal yang sudah biasa. Persaingan usaha 

bisa saja sehat dan bisa juga tidak sehat. Persaingan usaha yang sehat akan 

menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, 

produktivitas, inovasi dan kualitas produk yang dihasilkannya, selain itu 

konsumen juga diuntungkan karena ada beragam pilihan, harga dan adanya 
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peningkatan kualitas produk. Berbanding terbalik dengan persaingan usaha yang 

tidak sehat yang berakibat negatif bagi para pelaku usaha dan juga konsumen.  

Semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan pada saat ini, 

mempermudah banyak hal misalnya komunikasi, pemasaran produk dan banyak 

lagi. Tak jarang kemudahan – kemudahan yang terbentuk saat ini disalah gunakan 

oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya, salah satu akibatnya adalah 

persaingan usaha yang tidak sehat. Sebagai contoh ada pelaku usaha yang 

menjalin hubungan sangat erat dengan pemerintah sehingga selalu mendapatkan 

kemudahan yang berlebih, hal ini menimbulkan adanya perbedaan perlakuan antar 

pelaku usaha. 

Dengan contoh tersebut seharusnya dilakukan penataan kembali kegiatan 

usaha di Indonesia karena penguasa sering memberikan perlindungan kepada 

pelaku bisnis tertentu sebagai bagian dari praktik – praktik kolusi, korupsi, kroni 

dan nepotisme. Sebelum terbentuknya Undang – Undang Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat (Selanjutnya disebut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999), 

perekonomian di Indonesia dikuasai oleh keluarga atau partai tertentu, sehingga 

menyingkirkan pelaku usaha lainnya dengan cara mempengaruhi penyusunan 

undang – undang dan pasar keuangan. Pada masa ini diperlukan kebijakan 

ekonomi yang memberi perlindungan pada persaingan usaha supaya kesediaan 

barang dan jasa bagi konsumen optimal serta mencegah tindakan antipersaingan1, 

																																																													
 

1 Arie Siswanto , Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, h.31 
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yaitu tindakan yang digunakan oleh pelaku usaha yang ingin memegang posisi 

tunggal dalam suatu industri dengan mencegah calon pesaing atau menyingkirkan 

pesaing secara tidak wajar. Sebenarnya saat itu sudah ada naskah akademik 

Rancangan Undang – Undang tentang Persaingan sehat dibidang perdagangan, 

tetapi tidak mendapat tanggapan yang positif dari elit politik yang berkuasa untuk 

mengatur masalah persaingan usaha. Mengingat Indonesia telah menandatangani 

Perjanjian Marrakesh yang telah diratifikasi dengan Undang – Undang Nomor 7 

tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 

Organization, yang mengharuskan Indonesia membuka diri dan tidak boleh 

memberikan perlakuan diskriminatif antara lain berupa pemberian proteksi 

terhadap entry barrier suatu perusahaan, dan adanya desakan IMF, maka mau 

tidak mau Indonesia akhirnya mengeluarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 

1999. 

Dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, 

dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang 

sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha, dengan cara mencegah 

timbulnya praktik – praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat 

lainnya. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan membawa 

perubahan supaya pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan 

usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan 

antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum2 (alat kontrol sosial), 
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sehingga iklim usaha yang kondusif bisa tercipta (alat rekayasa sosial), dan setiap 

pelaku usaha dapat bersaingan secara wajar dan sehat serta Undang – Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 ini dapat mengatur persaingan usaha di Indonesia secara 

komperhensif. 

Dampak positif apabila Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 

diberlakukan secara optimal antara lain3 : 

a. Terciptanya pasar yang tidak terdistorsi, sehingga menciptakan peluang usaha 

yang semakin besar bagi para pelaku usaha. Keadaan ini memaksa pelaku 

usaha untuk lebih inovatif dalam menciptakan dan memasarkan produk, 

apabila tidak dilakukan, maka konsumen akan beralih pada produk lain yang 

lebih baik yang lebih berkualitas, pelayanan yang lebih baik dan harga yang 

kompetitif. 

b. Mampu mengikat pemerintah untuk bersikap lebih objektif dan profesional 

dalam membentuk dan mengatur dunia usaha di Indonesia. Mengikat 

pemerintah dalam hal ini untuk tidak mengeluarkan peraturan yang bersifat 

memberikan kemudahan dan fasilitas istimewa kepada para pelaku usaha 

tertentu yang bersikap monopolistik. 

c. Dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap 

Indonesia sehingga mereka akan tertarik untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia. Peningkatan kepercayaan ini disebabkan adanya jaminan untuk 

berkompetisi secara sehat. 

																																																																																																																																																																							
 

2 Pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
 

3  Rachmadi Usman , Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Selanjutnya disebut 
Rachmadi 1), Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.14-15 

 



5	
 ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ... NI LUH TANZILA 

Tujuan dibentuknya undang – undang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat ini adalah4 : 

a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional 

sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; 

b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha 

yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang 

sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha 

kecil; 

c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang 

ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan 

d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 

Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1999, harus dapat mewujudkan struktur 

ekonomi sesuai yang dicantumkan dalam pasal 33 UUD NRI 1945 yang dalam 

penjelasannya menyatakan “Ekonomi diatur oleh kerjasama berdasarkan prinsip 

gotong royong”. Sehingga terbentuknya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 

diharapkan mencegah timbulnya liberalisme perjuangan bebas yang pada yang 

pada masa sebelumnya melemahkan kedudukan Indonesia dalam ekonomi 

internasional, sistem penganggaran belanja yang menghambat kemajuan dan 

perkembangan ekonomi, dan sistem pengkonsentrasian kekuatan ekonomi, oleh 

karena segala monopoli akan merugikan rakyat5. Pelaksanaan Undang – Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 yang efektif diharapkan dapat memupuk budaya berbisnis 

																																																													
 

4 Pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

 

5 Andi Fahmi Lubis et al, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, 2009, h. 

16. 
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yang jujur dan sehat sehingga dapat terus menerus mendorong dan meningkatkan 

daya saing diantara pelaku usaha. 

Apabila sudah terpupuk budaya berbisnis yang jujur dan sehat, maka akan 

terbentuk pasar persaingan sempurna. Ciri – ciri pasar persaingan sempurna 

adalah sebagai berikut6 : 

1. Banyak penjual dan pembeli; 

2. Produknya homogen; 

3. Bebas masuk keluar pasar; 

4. Informasi sempurna. 

Secara umum, materi dari Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini 

mengandung 6 bagian pengaturan yang terdiri dari7 : 

1. Perjanjian yang dilarang; 

2. Kegiatan yang dilarang; 

3. Posisi dominan; 

4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 

5. Penegakan hukum; 

6. Ketentuan lain – lain. 

Keberadaan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasti memerlukan 

pengawasan dalam rangka implementasinya. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 

1999 telah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya 

disebut KPPU 8 . KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk 

																																																													
 

6 Ibid h.30 

7 Penjelasan umum atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. 
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mengawasi pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999.  Langkah dasar 

dalam melakukan pengawasan adalah melakukan penilaian terhadap perjanjian, 

kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha, dan ada atau tidaknya penyalah 

gunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

dan atau persaingan usaha tidak sehat9.  Dalam pasal 30 ayat (2)  Undang – 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa komisi adalah suatu lembaga 

independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak 

lain. Jadi dapat diartikan KPPU dalam menangani, memutuskan atau melakukan 

penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik 

pemerintah maupun pihak lain yang memiliki conflict of interest10. 

Otoritas dan kompetensi yang dimiliki KPPU didasarkan pada fungsinya 

adalah sebagai berikut11 : 

a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi 

dominan; 

b. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan; 

c. Pelaksanaan administrasi. 

																																																																																																																																																																							
  
8 Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2003, h.101 
 

9 Jurnal Hukum Bisnis, Volume – No.2 Tahun 2006. 
 

10  Hermansyah, Pokok – Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Kencana, 
Jakarta, 2009. h. 73. 

 

11 L. Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Selanjutnya disebut L. 
Budi Kagramanto 1), Laros, Sidoarjo, 2012. h. 259. 
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Sampai saat ini masih tetap saja terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para 

pelaku usaha di Indonesia. Salah satunya pada pengadaan sarana peningkatan 

mutu pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa 

Timur tahun anggaran 2012. Dalam perkara tersebut terjadi persekongkolan 

horizontal dan vertikal, dan telah diputus dengan putusan KPPU Nomor 

16/KPPU-L/2014.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas bisa dirumuskan beberapa rumusan masalah 

yaitu : 

1. Apakah dampak dari persekongkolan tender pengadaan sarana peningkatan 

mutu pendidikan SD/SLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa 

Timur Tahun Anggaran 2012 ? 

2. Apakah terdapat perlindungan hukum bagi pelaku usaha peserta tender yang 

dirugikan akibat persekongkolan yang terjadi pada perkara pengadaan sarana 

peningkatan mutu pendidikan SD/SLB di Dinas Pendidikan Kabupaten 

Probolinggo, Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 ? 

 

1.3 Metode Penelitian 

1.3.1 Tipe Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini digunakan tipe penelitian hukum (legal research). 

Penelitian hukum adalah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum 

yang dihadapi. 

1.3.2 Pendekatan Masalah 
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Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

pendekatan undang – undang (statute approach), pendekatan kasus (case 

approach), konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan 

(comparative approach). Pendekatan undang – undang atau statute approach 

adalah menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang sedang ditangani12. Selanjutnya pendekatan kasus atau 

case approach yaitu menelaah kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang 

dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap 13 , pendekatan konseptual atau conceptual approach adalah 

pendekatan yang beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin 

yang berkembang di dalam ilmu hukum14 dan yang terakhir adalah pendekatan 

perbandingan atau comparative approach adalah membandingkan hukum suatau 

negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan 

hukum dari waktu yang lain15. 

1.3.3 Sumber Bahan Hukum 

a. Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah peraturan perundang – undangan yang terkait, yaitu Undang – 

Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
																																																													
 

12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005. h.133 

13 Ibid. h.134 

14 Ibid. h.135 

15 Ibid 173 
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b. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku dan jurnal hukum serta 

artikel – artikel yang relevan. 

1.3.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum  

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah dilakukan dengan mencari bahan hukum yang terkait dengan rumusan 

masalah yang ada. Setelah bahan hukum tersebut diperoleh, maka dilakukan studi 

kepustakaan dengan cara mempelajari dan menganalisa sumber bahan hukum 

primer dan sumber bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan rumusan 

masalah yang terdapat dalam skripsi ini. 

1.3.5 Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan 

mengkasifikasikan bahan hukum secara sistematis sehingga akan menghasilkan 

pembahasan skripsi yang mudah dipahami. 

1.4 Pertanggung Jawaban Sistematika 

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku 

Usaha Peserta Tender Yang Dirugikan Akibat Persekongkolan (Analisis Putusan 

KPPU Nomor 16/KPPU-L/2014” ini terbagi menjadi beberapa sub bab agar 

penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih terarah, sistematis dan mudah dipahami. 

Dalam Bab I skripsi ini berisi latar belakang yang relevan dengan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta 

pertanggung jawaban sistematika. 
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Bab II skripsi ini berisi pembahasan rumusan masalah yang pertama yaitu 

dampak negatif persekongkolan tender. Bab II ini dibagi dalam empat sub bab 

yaitu Larangan – Larangan Dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, 

Konsep Persekongkolan Tender, Unsur – Unsur Dalam Ketentuan Pasal 22 

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Dampak Negatif Persekongkolan 

Tender. 

Bab III skripsi ini berisi amar putusan KPPU Nomor 16/KPPU-L/2014 dan 

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha peserta tender dan perbandingan dengan 

persekongkolan tender di negara Amerika Serikat, sedangkan bab IV berisi 

kesimpulan dari bab – bab sebelumnya beserta saran. 

	

 




