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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

1. Kriteria monopoli yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah jika 

produksi barang atau jasa tersebut mempunyai kedudukan yang menentukan 

bagi negara, merupakan kebutuhan untuk kehidupan bangsa, jumlah pasokan 

terbatas serta merupakan komoditas vital dan juga berkaitan dengan 

pertahanan dan keamanan negara. Jika dilihat dari fungsinya maka produksi 

barang atau jasa tersebut untuk dapat dikatakan sebagai hajat hidup orang 

banyak harus memiliki fungsi alokasi, distribusi serta stabilisasi. Hanya pada 

kriteria dan fungsi tersebut BUMN dapat dikecualikan untuk melakukan 

tindakan monopoli. 

2. Bentuk penyalahgunaan hak monopoli oleh BUMN masih sering dilakukan, 

seperti pelanggaran terhadap pasal 17 UU nomor 5 tahun 1999 mengenai 

monopoli, pasal 19 UU nomor 5 tahun 1999 mengenai penguasaan pasar, 

serta pasal 25 UU nomor 5 tahun 1999 tentang posisi dominan, seperti yang 

telah dijelaskan dalam contoh kasus tentang monopoli PT Angkasa Pura I 

(persero) dan PT PELINDO II (persero). BUMN memang diperbolehkan 

melakukan monopoli oleh pasal 51 UU nomor 5 tahun 1999 tetapi tetap 
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berpedoman pada tujuan untuk mensejahterakan rakyat sehingga BUMN tidak 

dapat berbuat sewenang-wenang. 

 

4.2. Saran 

1. Perlu adanya peraturan yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-

undangan mengenai sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak 

atau penting bagi negara sehingga tidak terjadi kerancuan dalam mengartikan 

barang dan jasa yang termasuk hajat hidup orang banyak, serta kejelasan 

mengenai monopoli yang boleh dilakukan dan monopoli yang tidak boleh 

dilakukan oleh BUMN yaitu, BUMN boleh monopoli tetapi dalam 

menentukan tarif barang atau jasa BUMN harus memperhatikan faktor 

ekonomi masyarakat. 

2. Pengawasan terhadap BUMN yang usahanya berada pada sektor-sektor yang 

menguasai hajat hidup orang banyak atau penting bagi negara perlu 

ditingkatkan, kerena masih banyak ditemukan BUMN yang melakukan 

tindakan anti persaingan demi mengejar keuntungan semata dan mengabaikan 

tujuan BUMN itu sendiri maupun tujuan dari UU nomor 5 tahun 1999. 
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