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“Sometimes things come back, mate. We're living proof, you and me.  
But there's never a guarantee of coming back.” 

 
 

(Pirates of the Caribbean) 
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ABSTRAK 

Larangan pemilikan saham silang dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 pada prinsipnya menggunakan pendekatan Per se Illegal namun dalam prakteknya, 

KPPU menerapkan pendekatan Rule of Reason dalam kasus pemilikan saham silang Temasek 

Holdings. Penerapan  Rule of Reason dalam kasus ini tidak bertentangan dengan penerapan 

Per se Illegal  karena dalam kasus pemilikan saham silang Temasek, Pasal 27 tidak terlepas 

dari ketentuan Pasal 26 tentang jabatan rangkap dan Pasal 25 tentang posisi dominan karena 

yang dilarang bukanlah posisi dominannya melainkan penyalahgunaan posisi dominan itu 

sendiri. Putusan KPPU yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung ini mempunyai peran besar 

dalam perkembangan investasi khususnya dalam bidang telekomunikasi di Indonesia. 

Kata Kunci : pemilikan saham silang, investasi, telekomunikasi, Temasek Holdings 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Pada era globalisasi saat ini banyak sekali perkembangan yang terjadi 

terutama di bidang ekonomi ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang 

mencoba berinvestasi. Seseorang melakukan investasi karena dipicu oleh 

banyaknya hal yang tidak terduga seperti kondisi kesehatan, musibah, kondisi 

pasar investasi dan laju inflasi yang tinggi. Investasi merupakan indikator kinerja 

pertumbuhan ekonomi dan tentunya mengarah kepada peningkatan kesejahteraan. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pencapaian perekonomian Indonesia 

selama tahun 2010 mengalami peningkatan dari 5,8% menjadi 6,1%. Berdasarkan 

angka ini, BPS mencatat angka penyerapan menjadi sekitar 3,34 juta lapangan 

tenaga kerja baru.1

Di sisi lain, perkembangan usaha swasta yang ada selama ini nyatanya 

sebagian besar menunjukkan gambaran dari kondisi persaingan usaha yang tidak 

sehat. Hal tersebut berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait 

antara pengambil keputusan dengan pelaku usaha, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada 

amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung menampakkan 

corak yang sangat monopolistik.

 

2

1 “KPPU dan Iklim Investasi”, Kompetisi , Edisi 26 Tahun 2011, h. 4  
2 Rahayu Hartini, Aspek Hukum Bisnis, UMM Press, Malang, 2007, h. 201  

 Adanya tebang pilih dengan kecurangan bahwa 

para pengusaha yang dekat dengat penguasa bisa mendapatkan kemudahan-
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kemudahan sehingga menimbulkan kesenjangan sosial. Munculnya kelompok 

konglomerat dari pengusaha kuat adalah salah satu faktor yang menyebabkan 

ketahanan ekonomi menjadi rapuh dan tidak mampu bersaing secara sehat dalam 

aturan yang berlaku.  

Berdasarkan keadaan tersebut, maka perlu dilakukan penataan ulang untuk 

kegiatan investasi agar iklim investasi di Indonesia berjalan tanpa adanya praktik 

monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga tercapai kesejahteraan 

masyarakat dalam persaingan usaha. Monopoli dilarang karena terdapat berbagai 

aspek negatif, seperti yang disampaikan Munir Fuady dalam bukunya yang 

berjudul Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek sebagai berikut3

1. Ketinggian harga 

 : 

Karena tidak adanya kompetisi, maka harga produk akan tinggi. Ini 
akan mendorong timbulnya inflasi sehingga merugikan masyarakat 
luas. 

2. Excess profit 
Yaitu terdapatnya keuntungan diatas keuntungan normal karena 
suatu monopoli. Karenanya, monopoli merupakan suatu pranata 
ketidakadilan. 

3. Eksploitasi 
Ini dapat terjadi baik terhadap buruh dalam bentuk upah , lebih-lebih 
terhadap konsumen, karena rendahnya mutu produk dan hilangnya 
hak pilih dari konsumen. 

4. Pemborosan  
Karena perusahaan monopli cenderung tidak beroperasi pada 
average cost yang minimun, dan akhirnya cost tersebut ditanggung 
konsumen. 

5. Entry barrier 
Karena monopoli menguasai pangsa pasar yang besar, maka 
perusahaan lain terhambat untuk bisa masuk kebidang perusahaan 
tersebut, dan pada gilirannya nanti akan mematikan usaha kecil 

6. Ketidakmerataan pendapatan 
Hal ini karena timbulnya unsur akumulasi modal dan pendapatan 
dari usaha monopoli. 

7. Bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

3 Ibid, h. 202-203   
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Monopoli bertentangan dengan sila kelima Pancasila dan pasal 33 
Undang-Undang Dasar 1945, yakni dengan prinsip-prinsip “usaha 
bersama” , “asas kekeluargaan” , “asas sebesar-besar kemakmuran 
rakyat”.   
 

Perkembangan investasi yang ada di Indonesia tentu memerlukan adanya 

pengendali sebagai pengatur lalu lintas investasi agar tetap lancar dan sesuai 

dengan harapan, maka perlu dibentuk hukum persaingan usaha untuk mencegah 

terjadinya proses persaingan tidak sehat dan perlu dikenakan sanksi terhadap 

setiap tindakan anti persaingan.4

Namun, ada sebagian anggapan bahwa adanya lembaga yang berperan 

menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini sebagai faktor 

 Undang-Undang yang mengatur tentang larangan 

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan tujuan untuk 

menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan bagi setiap pelaku 

usaha untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat yaitu Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat.  

Untuk menjalankan setiap pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 ini didirikanlah lembaga untuk menegakkan peraturan yang ada 

dalam Undang-Undang tersebut yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 75 Tahun 1999. Menurut 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU adalah suatu lembaga independen yang 

terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.  

4 Ayub Permada Wiyahya, “Analisa Yuridis Praktek Kartel di Indonesia”, skripsi 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, h. 1  
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penghambat investasi di Indonesia. Pernyataan bahwa putusan KPPU dianggap 

menjadi penyebab menurunnya investasi khusunya di bidang komunikasi 

dikarenakan putusan KPPU untuk Temasek, dimana perusahaan tersebut diputus 

telah melanggar Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1999.  

Menurut Kepala Subdirektorat Regulasi Direktorat Kebijakan 

Persaingan KPPU yaitu Elpi Nuruzzaman menyatakan5

 

: 

“Kemunculan industri telekomunikasi semakin hari semakin 
menegaskan bahwa komunikasi bukan lagi sekedar aktivitas warga 
negara biasa, namun menjadi suatu hak yang wajib difasilitasi oleh 
negara. Bentuk penyediaan tersebut pada awalnya dilakukan secara 
monopoli. Terdapat empat alasan yang melandasinya yaitu: 
besarnya investasi sehingga hanya satu pelaku usaha yang dapat 
menyediakan jasa telekomunikasi dengan biaya yang lebih rendah 
dibandingkan bila disediakan oleh dua pelaku usaha atau lebih. 
Alasan kedua adalah adanya network externalities sehingga perlu 
disediakan secara monopoli. Network externalities adalah 
meningkatnya nilai manfaat jaringan seiring dengan bertambahnya 
jumlah pengguna, sehingga jaringan yang terdiri dari beberapa 
jaringan kecil yang tidak saling terhubung kurang nilai manfaatnya. 
Alasan ketiga adalah diperlukannya subsidi silang antar layanan 
yang disediakan. Subsidi silang ini menjamin pengguna jasa 
telekomunikasi dasar tertentu untuk dapat berkomunikasi dengan 
harga yang terjangkau, misalnya, koneksi lokal lebih murah 
dibanding SLJJ dan SLI. Yang keempat adalah alasan kedaulatan, 
keamanan, atau perlindungan terhadap bidang strategis bagi negara 
sehingga penyediaannya perlu dijaga oleh pemerintah. Berdasarkan 
argumentasi-argumentasi tersebut, beberapa negara menjustifikasi 
bahwa hanya pemegang hak monopoli ekslusif atas sektor 
telekomunikasi yang dapat beroperasi. Namun demikian, bila 
pemegang hak tersebut dibiarkan secara bebas mengeksploitasi 
kekuatan pasarnya (market power) maka dampak negatif akan 
timbul. Misalnya, konsumen harus membayar harga yang tinggi, 
kualitas barang dan jasa yang buruk, volume terbatas serta 
hilangnya insentif pelaku usaha untuk melakukan inovasi dan 
beroperasi secara efisien”. 

5 Elpi Nazmuzzaman, “Kerangka Regulasi Persaingan Usaha di Sektor Telekomunikasi” , 
Kompetisi, edisi 10, Tahun 2008, h. 14  

  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Investasi  
Bidang Telekomunikasi Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 496 
K/Pdt.Sus/2008) 
 

Mawaddah Lestari



Persaingan usaha yang sehat diharapkan dapat muncul dari kesadaran para 

pelaku usaha itu sendiri dalam melaksanakan lalu lintas persaingan usaha. Kondisi 

tersebut tidak selalu dapat terwujud dengan sendirinya tanpa adanya campur 

tangan dari pihak lain, maka diperlukan lembaga yang khusus untuk mencegah 

dan menekan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

Persaingan usaha yang sehat dalam mekanisme pasar ini dapat tercipta dengan 

adanya campur tangan dari KPPU sebagai lembaga yang khusus mengangani hal 

tersebut. 

Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU diberikan kewenangan dan tugas 

yang sangat luas, yang meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, legislatif serta 

konsultatif. Kewenangan-kewenangan di atas menyebabkan KPPU dapat 

dikatakan memiliki fungsi yang wewenang yang tumpang tindih karena bertindak 

sebagai investigator (investigation function), penyidik, pemeriksa, penuntut 

(prosecuting function), pemutus (adjudication function) maupun fungsi konsultatif 

(consultative function). Walaupun demikian sementara kalangan juga berpendapat 

bahwa meskipun KPPU adalah lembaga penegak hukum yang tepat untuk 

menyelesaikan masalah persaingan usaha karena peran multifunction serta 

keahlian yang dimilikinya akan mampu mempercepat proses penanganan 

perkara.6

Dikatakan sebagai lembaga dengan fungsi konsultatif karena KPPU 

berdasarkan pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa KPPU 

mempunyai tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan 

 

6 Binoto Nadapdap, Hukum Acara Persaingan Usaha, Jala Permata Aksara, Jakarta, 
2009, h. 17  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Investasi  
Bidang Telekomunikasi Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 496 
K/Pdt.Sus/2008) 
 

Mawaddah Lestari



pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat.7

Sedangkan kewenangan KPPU yang juga dianggap menyerupai lembaga 

yudikatif (lembaga peradilan) atau bahkan dapat disebut sedikit melebihi 

kewenangan lembaga yudikatif adalah kewenangan KPPU untuk melakukan 

fungsi-fungsi penyelidikan, serta memutus, bahkan menjatuhkan hukuman 

administratif atas perkara-perkara yang diperiksanya termasuk memberikan sanksi 

ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dan denda kepada pihak yang melanggar 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

 

8

Kewenangan lain yang dapat dikatakan menyerupai lembaga legislatif 

karena berdasarkan kewenangannya, KPPU dapat membuat peraturan-peraturan 

yang tidak hanya berlaku internal, namun juga pengaturan eksternal yang 

mengikat kepada publik. Misalnya prosedur penyampaian laporan dan 

penanganan perkara yang diajukan kepada KPPU, maupun pengaturan lain yang 

bersifat mengikat.

 

9

Sedangkan kewenangan yang menyerupai lembaga eksekutif dapat terlihat 

pada kewenangan pada KPPU untuk dapat melaksanakan atau mengeksekusi 

kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta 

peraturan turunnya termasuk pengaturan yang dibuat oleh KPPU dalam rangka 

pengimplementasian hukum persaingan usaha di Indonesia.

 

10

7Ibid  
8 Ibid, h. 19  
9 Ibid  
10 Ibid, h. 20 
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Fungsi KPPU yang demikian luas, terkadang ditafsirkan bahwa KPPU 

bertindak ultra vires.11

 

 Hal tersebut seringkali menjadi perdebatan karena 

dianggap dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pemeriksaan 

dan proses pemutusan perkara yang diperiksa KPPU dan karena wewenang KPPU 

yang diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat begitu besar.  

Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPPU untuk mencegah adanya 

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini dianggap sebagai 

penghambat investasi bidang telekomunikasi di Indonesia karena Temasek 

Holdings sebagai investor telekomunikasi, telah diputus bersalah oleh KPPU 

seperti pada Putusan KPPU Nomor : 26/KPPU-L/2007 tentang Kartel SMS dan 

Putusan KPPU Nomor :  07/KPPU-L/2007 tentang Kepemilikan Saham Silang 

Temasek. 

Berdasarkan putusan tersebut, bagi beberapa pengusaha lainnya yang 

diputus bersalah oleh KPPU juga menganggap KPPU sebagai penghambat 

investasi. Di sisi lain, KPPU sebagai lembaga yang menjalankan amanah dari 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini diperlukan dengan tujuan awal yaitu 

mencegah terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang secara tidak 

langsung juga mengawasi perilaku para pelaku usaha yang ada di Indonesia ini 

yang pada hakekatnya bertujuan untuk mengarahkan industri telekomunikasi agar 

dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. 

11Ultra Vires adalah istilah Latin yang berarti melampaui, melebihi kewenangan atau 
kekuasaan yang dimilikinya.  
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1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah pemilikan saham yang dilakukan Temasek merupakan kepemilikan 

saham mayoritas yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999? 

2. Bagaimana implikasi putusan  Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 terhadap investasi di bidang telekomunikasi?  

 

1.3.  Penjelasan Judul 

Judul skripsi ini adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 Dalam Investasi Bidang Telekomunikasi di Indonesia (Studi Kasus 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 496 K/Pdt.Sus/2008). 

Arti implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1999 merupakan suatu peraturan tentang larangan praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat. Investasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau badan hukum untuk menyisihkan sebagian pendapatannya agar 

dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan akan mendapatkan 

hasil atau keuntungan.12

12 Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 3 

 Sedangkan telekomunikasi adalah setiap pemancaran, 

pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, 
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isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau 

sistem elektromagnetik lainnya.13

1.4.  Alasan Pemilihan Judul 

  

Pengertian judul secara keseluruhan dengan pemahaman lebih lanjut 

mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam investasi 

bidang telekomunikasi dilakukan dengan melakukan analisa atau studi banding 

terhadap kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan 

investasi di bidang telekomunikasi. 

 

Pemilihan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Dalam Investasi Bidang Telekomunikasi di Indonesia (Studi Kasus Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 496 K/Pdt.Sus/2008)” untuk 

melihat dan menganalisa penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam 

investasi dalam bidang telekomunikasi yang terjadi di Indonesia. 

 

1.5.  Tujuan Penulisan 

a. Mengetahui dan menganalisis larangan pemilikan saham mayoritas 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan kaitannya 

terhadap iklim investasi di Indonesia dalam bidang telekomunikasi. 

b. Mengetahui dan menganalisis implikasi putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 tentang Kepemilikan 

13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ( Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881), Ps. 1 Angka 1 
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Saham Silang Temasek Holdings dan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

1.6.  Metode Penelitian 

a. Pendekatan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah 

pendekatan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual 

(Conseptual approach) dan pendekatan kasus (Case approach). Pendekatan 

perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.14 

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang 

berkatan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap15, serta melakukan pendekatan 

konseptual yang beranjak dari  pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang di dalam ilmu hukum.16

b. Tipe Penelitian 

 

 

Skripsi ini menggunakan tipe penulisan normatif. Tipe penulisan normatif 

berarti penelitian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

c. Sumber bahan hukum  

Bahan hukum yang dijadikan sumber penulisan antara lain: 

14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, kencana Prenada, Jakarta, 2010, h. 93 
15 Ibid, h. 94 
16 Ibid, h. 95 
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Bahan hukum primer : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 

Tahun 2007 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang 

Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Komisi 

Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di 

KPPU, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 

tentang Kepemilikan Saham Silang Temasek Holdings. 

Bahan hukum sekunder : menjadi penunjang penulisan skripsi ini berupa 

kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, skripsi, website, internet, serta kamus 

hukum. 

 

d. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Bahan hukum primer dikumpulkan dengan bahan hukum sekunder yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan yang ditulis dalam skripsi ini. Bahan 

hukum kemudian diklarifikasikan serta dianalisis secara normatif. 

Bahan hukum tersebut diolah, kemudian dengan menggunakan penalaran 

yang bersifat deduktif yang berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum 

yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, kemudian 
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diimplementasikan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari 

permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan 

penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan 

perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.17

e. Analisa Bahan Hukum 

 

 

Bahan-bahan hukum yang diperoleh baik yang  berasal dari bahan hukum 

primer maupun bahan hukum sekunder tersebut dilakukan analisa berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari bahan hukum 

primer kemudian dibantu dengan bahan-bahan hukum yang berasal dari bahan 

hukum sekunder. 

 

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika 

Bab I. Menguraikan latar belakang, perumusan masalah, penjelasan judul, 

alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan, dan 

pertanggungjawaban sistematika. 

Bab II. Menguraikan tentang apa saja wewenang KKPU dalam penegakan 

hukum persaingan usaha terhadap investasi telekomunikasi, dan pengaruh 

pemilikan saham silang dalam investasi telekomunikasi Indonesia. 

Bab III. Bab ini terdiri dari tiga sub bab dan sub bab pertama membahas 

tentang Kepemilikan Saham Silang (unsur Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun   1999), sub bab kedua menganalisa putusan Mahkamah Agung Republik 

17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, kencana Prenada, Jakarta, 2008, h. 96 
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Indonesia Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 tentang Kepemilikan Saham Silang 

Temasek Holdings berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sub bab ketiga menguraikan bahwa 

dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 

K/Pdt.Sus/2008 tentang Kepemilikan Saham Silang Temasek Holdings ini 

membuktikan bahwa peran KPPU justru mendukung perkembangan investai di 

Indonesia.  

Bab IV. Bab ini memberikan kesimpulan apa yang diuraikan dalam skripsi 

dan memuat saran yang diharapkan bermanfaat bagi perkembangan hukum 

persaingan usaha di Indonesia.   
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BAB II 

LARANGAN PEMILIKAN SAHAM MAYORITAS BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 

 

2.1. Penegakan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Investasi 

Telekomunikasi 

 Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, sebagai lembaga yang 

berperan untuk menjalankan amanat dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat ini dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 75 Tahun 1999. Penegakan 

hukum persaingan usaha berada dalam kewenangan KPPU. Namun demikian, 

tidak berarti tidak ada lembaga lain yang berwenang menangani perkara monopoli 

dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) juga 

diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pengadilan Negeri diberi 

wewenang untuk menangani keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani 

pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana karena tidak 

dijalankannya putusan KPPU yang sudah in kracht. MA diberi kewenangan untuk 

menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi kasasi 

terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut.18

KPPU merupakan lembaga yang independen atau bebas dari intervensi 

lembaga lain dan kewenangannya bisa dikatakan sangat luas seperti, penyidikan, 

penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Seperti yang 

 

18Andi Fahmi Lubis, et al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2009, h. 311  
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disebutkan dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa tugas 

KPPU adalah sebagai berikut : 

1. 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; 

2. 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; 

3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya 
penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 
sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28; 

4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana 
diatur dalam Pasal 36; 

5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah 
yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat; 

6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan 
Undang-undang ini; 

7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada 
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Selain tugas yang disebutkan dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 tersebut, KPPU juga diberi wewenang seperti yang disebutkan dalam 

pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu : 

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang 
dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 
sehat; 

2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau 
tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus 
dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang 
dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang 
ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya; 

4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada 
atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 
sehat; 
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5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan undang-undang ini; 

6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang 
dianggap mengetahuipelanggaran terhadap ketentuan undang-undang 
ini; 

7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, 
saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf 
f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi; 

8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya 
dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha 
yang melanggar ketentuan undang-undang ini; 

9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat 
bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan; 

10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di 
pihak pelaku usaha lain atau masyarakat; 

11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga 
melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku 
usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini. 

Salah satu wewenang KPPU adalah mengambil keputusan atas ada atau 

tidaknya kerugian yang ditimbulkan pelaku usaha dalan persaingan usaha seperti 

yang diatur dalam pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu 

Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap 

undang-undang ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat 

(2). 

Atas dasar putusan KPPU yang menyatakan terbukti adanya pelanggaran 

terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka KPPU sesuai 

dengan kewenangannya dapat menjatuhkan sanksi administrasi dalam putusannya. 

Menurut Philipus Mandiri Hadjon, sanksi administratif adalah penerapan sarana 
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atau alat kekuasaan sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum administrasi.19 

KPPU tidak mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan sanksi pidana 

dikarenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak selalu menjadi perkara 

pidana. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 44 ayat (4), KPPU dapat 

menyerahkan putusan pada penyidik polisi apabila pelaku usaha tidak 

menjalankan putusan yang dijalankan oleh KPPU dan tidak mengajukan upaya 

keberatan.20

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga memberikan kesempatan bagi 

pihak Terlapor untuk menggunakan upaya keberatan, namun jika Pihak Terlapor 

menerima putusan itu dengan tidak melakukan upaya hukum keberatan, maka 

keputusan KPPU tersebut berkekuatan hukum tetap atau inkracht van geweijsde.

 

21

19 Philipus M. Hadjon et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada 
University, Yogyakarta, 2005, h. 246  

20 Itikaf Senja H, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Mengenai Penghapusan Diktum 
Ke Enam Putusan KPPU dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Kasus Temasek 
Pte,Ltd”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, h. 31   

21 L. Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha, Laros, Surabaya, 2008 
(selanjutnya disingkat L. Budi Kagramanto I) h. 238  

 

Luasnya wewenang yang diberikan kepada KPPU ini meliputi juga wewenang 

yang dimiliki lembaga pengadilan, inilah mengapa KPPU disebut sebagai 

lembaga yang independen. Tugas dan wewenang KPPU tersebut sangat penting 

dalam perannya sebagai pengendali dalam mekanisme persaingan usaha di 

Indonesia. Tugas dan wewenang tersebut dianggap sebagai penghambat dalam 

lalu lintas investasi khususnya di bidang telekomunikasi. Anggapan ini muncul 

karena beberapa putusan KPPU yang tidak pandang bulu terhadap para pelaku 

usaha yang diputus bersalah oleh KPPU, tidak hanya perusahaan-perusahaan skala 

global yang bisnisnya menggurita dengan asset triliunan seperti Temasek dalam 
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kasus pemilikan saham silang dan dikenakan denda Rp 25 miliar belum sanksi 

lainnya.22

Pentingnya investor asing dalam meramaikan investasi di Indonesia adalah 

untuk mengembangkan industri subtitusi import, untuk menghemat devisa dan 

dengan adanya modal asing diharapkan agar terjadi alih teknologi yang dapat 

mempercepat laju pembangunan nasional di Indonesia.

 

23

1. “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang 
meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang 
penanaman modal. 

 Selain itu, dengan 

mengundang investor asing sebanyak-banyaknya memungkinkan Indonesia untuk 

memajukan pertumbuhan ekonomi, mengoptimalkan sumber daya manusia 

dengan jalan memperluas lapangan kerja, dan mengembangkan daerah tertinggal. 

Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal, dijelaskan bahwa terdapat asas-asas dalam penanaman modal, 

yakni: 

2.  “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak 
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 
diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. 

3. “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap 
kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penananam modal 
harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat 
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” 
adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam 
modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara 
penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari 
negara asing lainnya. 

22 Yanuar Luqman, “Menakar Independensi KPPU” , Kompetisi, edisi 10, Tahun 2008, h. 
13   

23 Hendrik Budi Untung, Op. Cit., h. 35 
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5. “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh 
penanam modal secara bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk 
mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

6. “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan 
penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan 
dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan 
berdaya saing. 

7. “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana 
mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman 
modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala 
aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang. 

8. “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang 
dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan 
perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. 

9.  “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan 
dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan 
tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya 
pertumbuhan ekonomi. 

10. “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” 
adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan 
ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. 

 

Dalam pelaksanaannya, investasi ada dua bentuk yaitu investasi langsung 

dan tidak langsung. Investasi langsung seperti yang dijelaskan dalam pasal 5 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa 

investasi langsung pelaksanaannya dengan mendirikan perusahaan secara 

langsung di wilayah Indonesia, investor mengendalikan manajemen dan 

menjalankan perusahaannya secara langsung. Ketentuan tentang pelaksanaan 

investasi secara langsung ini tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal. 

Investasi tidak langsung dilakukan dengan cara membeli saham perusahaan 

di Indonesia yang telah berjalan sebelumnya, dan ketentuan pelaksanaannya 

tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Bagi 

investor asing, hukum yang berlaku baginya adalah hukum Indonesia. 
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Temasek diputus bersalah karena telah melakukan pelanggaran terhadap 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu melakukan kartel. Kartel menurut 

pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah saat pelaku usaha 

bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau 

pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain kartel, Temasek juga diputus 

bersalah karena melanggar undang-undang persaingan usaha yaitu kepemilikan 

saham silang yang diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Seperti yang dilampirkan dalam Lampiran II Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan 

Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, 

batas kepemilikan modal asing di sektor telekomunikasi dibatasi sebesar 

maksimal 49% kepemilikan saham. 

 

2.2.  Pemilikan Saham Silang Dalam Investasi Telekomunikasi Indonesia 

Pengaturan pemilikan saham yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas 

pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang 

yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa 

perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan 

yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan: 
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a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih 

dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa 

tertentu; 

b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 

lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis 

barang atau jasa tertentu. 

Istilah lain dari kepemilikan saham mayoritas ini disebut dengan cross-

ownership dari perusahaan yang bersaing.24 Cross-ownership adalah kepemilikan 

saham oleh anak perusahaan terhadap induk perusahaan.25

Ketentuan dalam pasal 27 menggunakan pendekatan Per se Illegal, karena 

memiliki posisi dominan tidak dengan sendirinya melakukan praktek monopoli. 

Penerapan pasal ini tidak menganut rule of reason, karena pasal ini tidak 

mensyaratkan terjadinya monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, jadi bila 

unsur-unsur penguasaan 50% atau 75% terpenuhi, maka tindakan tersebut sudah 

dapat dikenakan pasal 27 ini.

 

26

Ketentuan pasal 27 secara normatif bersifat Per se Illegal tetapi dalam 

praktek, penerapannya bersifat Rule of Reason sebagaimana telah diterapkan oleh 

KPPU dalam Temasek grup.

 

27

24 L. Budi Kagramanto, “Kepemilikan Silang Saham PT. Indosat danPT. Telkomsel oleh 
Temasek Holding Company”, Mimbar Hukum, Volume 2 Nomor 1, 2008 (selanjutnya disingkat L. 
Budi Kagramanto II) , h. 3  

 Hal ini dilakukan karena pada dasarnya melakukan 

pemilikan saham silang ini tidak ada masalah apabila tidak ada pengaruh buruk 

dalam perkembangan investasi tetapi dengan sisi negatif yang ditimbulkan oleh 

25  www.hukumonline.com , diakses pada tanggal 10 Desember 2011. 
26 L. Budi Kagramanto I, Op. Cit., h. 217 
27 Andi Fahmi Lubis et al., Op Cit. h. 187 
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temasek grup seperti kerugian terhadap konsumen akibat price leadership yang 

dilakukan Telkomsel yang mematok harga tinggi kompetitor lain pun akan 

mengikuti harga yang dipatok Telkomsel, sehingga kerugian terhadap konsumen 

jelas besar. Penggunaan pendekatan Rule of Reason dalam penerapan Pasal 27 ini 

tidak akan bertentangan dengan penerapan secara normatif yaitu Per se Illegal  

karena dalam kasus pemilikan saham silang Temasek, Pasal 27 tidak terlepas dari 

ketentuan Pasal 26 tentang jabatan rangkap yang lazimnya sering terjadi bahwa 

pemilikan saham mayoritas menempatkan direktur atau komisarisnya untuk 

menjadi direktur atau komisaris pada perusahaan dimana pelaku usaha tersebut 

mempunyai saham mayoritas. Pasal 27 juga terkait dengan Pasal 25 tentang posisi 

dominan, dimana penerapan pasal ini yang dilarang adalah penyalahgunaannya 

bukan posisi dominan, sehingga lebih mengutamakan akibat atau adanya kerugian 

yang ditimbulkan dari posisi dominan akibat pemilikan saham silang, maka 

penerapan Rule of Reason dalam kasus ini tidak bertentangan dengan pendekatan 

Per se Illegal. 

Kepemilikan saham mayoritas yang dimaksud dalam pasal 27 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 diartikan sebagai kendali. Pada hakikatnya pasal 27 

melarang pelaku usaha mengendalikan beberapa perusahaan yang bersaing dalam 

sebuah pasar. Pengendalian tersebut dapat dilakukan melalui pemilikan saham 

secara mayoritas di kedua perusahaan.28

28 Ibid, h. 208  

 Agar pemilikan saham yang dilarang 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Investasi  
Bidang Telekomunikasi Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 496 
K/Pdt.Sus/2008) 
 

Mawaddah Lestari



tersebut memenuhi kualifikasi dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut29

1. terdapat beberapa jenis perusahaan; 

: 

2. terdapat minimal seorang pelaku usaha telah memiliki saham di 
beberapa perusahaan; 

3. beberapa perusahaan sejenis tersebut, telah melakukan kegiatan 
usaha dalam bidang yang sama di pasar yang sama; 

4. kepemilikan saham tersebut mengakibatkan: 
a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha 

menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar 
satu jenis barang atau jasa tertentu; 

b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha 
menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa 
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 

 

Berdasarkan putusan KPPU Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007 tentang 

kepemilikan saham silang, yang dilakukan Temasek grup ini membawa dampak 

negatif terhadap lalu lintas investasi di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena tanpa 

adanya  tekanan persaingan yang berarti telah memberikan kesempatan kepada 

Telkomsel sebagai pelaku usaha dominan di pasar untuk mengoptimalkan 

kekuatan monopolinya dan menempatkan Telkomsel sebagai leader dengan 

kemampuan eksesif dalam penentuan harga  sehingga merugikan konsumen. Di 

sisi lain, Telkomsel mampu mengendalikan interkoneksi, yang menyebabkan 

pesaingnya dipaksa untuk mengikuti harga yang ditetapkan oleh Telkomsel.30

Pengaruh negatif yang besar dari kepemilikan saham silang Temasek grup 

terhadap lalu lintas investasi inilah yang membuat Mahkamah Agung Republik 

Indonesia dalam putusannya Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 tentang Kepemilikan 

Saham Silang Temasek Holdings menguatkan putusan KPPU dan putusan 

 

29 Suyud Margono, Hukum Antimonopoli, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 130 
30 Soy Martua Pardede, “Posisi Dominan dan Penguasaan Pasar  Studi Kasus Peruri dan 

Temasek”,  Litigasi Persaingan Usaha, Telaga Ilmu, Tangerang, 2010, h. 89  
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Pengadilan Negeri sebelumnya. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 tentang Kepemilikan Saham 

Silang Temasek Holdings, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan 

menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dari Temasek Holding 

(Private) Limited, STT Communication Ltd, Asia Mobile Holding Company Pte. 

Ltd., Asia Mobile Holdings Pte. Ltd, Indonesia Communication Limited, Indoesia 

Communication Pte. Ltd., Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd, Singapore 

Telecommunication Limited, Singapore Telecom Mobile Pte Ltd, PT. 

Telekomunikasi Selular. 

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
Nomor 02/KPPU/2007/PN.JKT.PST tanggal 9 Mei 2008 sehingga 
amar selengkapnya sebagai berikut31

1. Menyatakan bahwa Temasek Holdings, Pte. Ltd. bersama-sama 
dengan Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT 
Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, 
Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication 
Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore 
Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd 
terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf a 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

:  

Menerima permohonan keberatan dari para Pemohon keberatan; 
Memperbaiki putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
Nomor 07/KPPU-L/2007., tanggal 19 November 2007 sehingga amar 
putusan Mahkamah Agung seluruhnya sebagai berikut : 

2. Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular tidak terbukti 
melanggar Pasal 25 ayat ( 1 ) huruf b Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999.  

3. Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular terbukti secara sah 
dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999. 

4. Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama 
Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT 

31 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 tentang 
Kepemilikan Saham Silang Temasek Holdings, h. 1149  
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Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, 
Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication 
Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore 
Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd 
untuk menghentikan tindakan kepemilikan saham di PT. 
Telekomunikasi Selular dan PT.Indosat, Tbk. dengan cara melepas 
seluruh kepemilikan sahamnya di salah satu perusahaan yaitu PT. 
Telekomunikasi Selular atau PT.Indosat Tbk,dalam waktu paling 
lama duabelas bulan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan 
hukum tetap atau mengurangi kepemilikan saham masing-masing 
50% di PT. Telekomunikasi Selular dan PT. Indosat , Tbk dalam 
waktu paling lama duabelas bulan terhitung sejak putusan ini 
memiliki kekuatan hukum tetap. 

5. Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama 
Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT 
Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, 
Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication 
Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore 
Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd 
untuk memutuskan perusahaan yang akan dilepas kepemilikan 
sahamnya serta melepaskan hak suara dan hak untuk mengangkat 
direksi dan komisaris pada salah satu perusahaan yang akan dilepas 
yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau PT. Indosat, Tbk. sampai 
dengan dilepasnya saham secara keseluruhan atau mengurangi 
kepemilikan saham masing-masing 50% di PT Telekomunikasi 
selular dan PT. Indosat,Tbk sebagaimana diperintahkan pada 
diktum nomor 4 di atas. 

6. Menghukum Temasek Holdings, Pte. Ltd., Singapore Technologies 
Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile 
Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., 
Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. 
Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom 
Mobile Pte. Ltd masing-masing membayar denda sebesar Rp15 
miliar yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran 
pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha 
Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 
penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang 
Persaingan Usaha). 

7. Menghukum PT. Telekomunikasi Selular membayar denda sebesar 
Rp15 milar yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran 
pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha 
Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 
penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang 
Persaingan Usaha). 
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8. Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp17.809.000.  

9. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pemohon I sampai dengan 
X untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar 
Rp500.000. 

 Dari putusan yang diterbitkan Mahkamah Agung tersebut, KPPU dianggap 

tidak mendukung investasi di Indonesia oleh investor telekomunikasi tersebut. 

KPPU dianggap tidak paham dalam perannya akan perkembangan mekanisme 

pasar bahwa posisi dominan yaitu kepemilikan saham yang terjadi merupakan alur 

alami dalam perkembangan investasi dalam lalu lintas investasi. Selain itu, 

putusan KPPU yang dianggap tidak mendukung perkembangan investasi di sektor 

telekomunikasi karena STT diundang oleh Pemerintah Indonesia untuk penjualan 

41,94% saham Indosat, pada tahun 2002. Proses penawaran terbuka tersebut 

diamati oleh para pejabat Indonesia dan International Monetary Fund (IMF).  

Bapepam juga sudah mengetahui dengan jelas mengenai akuisisi STT. 

Pengesahan dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) pun didapatkan.  

Bahkan KPPU menyatakan tak keberatan dengan penjualan itu ketika diadakan 

rapat konsultasi dengan pemerintah. Seperti yang dituturkan oleh pemohon kasasi 

(Temasek) dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 

K/Pdt.Sus/2008 tentang Kepemilikan Saham Silang Temasek Holdings, bahwa 

Kepemilikan Pemohon Kasasi nyata-nyata merupakan pelaksanaan dari TAP 

MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan Undang-Undang dalam 

rangka melaksanakan privatisasi BUMN, termasuk diantaranya PT. Indosat, Tbk. 
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32 Adapun TAP MPR dan peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain 

adalah sebagai berikut33

a. TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Bab IV tentang Kebijakan 
Ekonomi (Point B butir 12 dan 28) yang pada pokoknya menyatakan 
bahwa BUMN/BUMD harus efisien, transparan, dan profesional.; 

: 

b. TAP MPR Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan 
Lembaga Tinggi Negara/LTN; 

c. TAP MPR Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Tahunan Lembaga 
Tinggi Negara/LTN; 

d. TAP MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Laporan Tahunan 
LembagaTinggi Negara/LTN; 

e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang APBN 2002 dan 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001; 

f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 
Pembangunan Nasional (PROPENAS); 

g. KEPPRES Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan 
Privatisasi (TKP) BUMN dan KEPPRES Nomor 7 Tahun 2002 
tentang Perubahan atas Keppres Nomor 122 Tahun 2001; 

 

Privatisasi PT. Indosat, Tbk telah dilakukan sesuai prosedur hukum dan 

melewati tahap-tahap yang telah ditetapkan, sejak persiapan penawaran sampai 

dengan terjadinya penjualan. Pelaksanaan privatisasi PT. Indosat, Tbk telah 

dikonsultasikan dan hasil pelaksanaannya telah disampaikan kepada DPR 

termasuk kepada KPPU.  

 
Dalam putusannya, Mahkamah Agung yang memperbaiki putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dianggap justru semakin merugikan pelaku usaha 

menurut Temasek grup. Putusan inilah yang membuat pelaku usaha beranggapan 

bahwa dengan adanya KPPU sebagai pengemban amanat Undang-Undang Nomor 

32 Agus S. Riyanto, Teddy Unggik, dan Wisnu Arto Subari, “Kali Ini Temasek Kalah”, 
www.majalahtrust.com , diakses pada tanggal 6 Desember 2011.  

33 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 tentang 
Kepemilikan Saham Silang Temasek Holdings, h. 257. 
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5 Tahun 1999 untuk menegakkan hukum pasal-pasal di dalamnya, justru 

menghambat laju perkembangan investasi di sektor telekomunikasi di Indonesia. 

Beberapa ketidak-konsistenan KPPU dan anggapan bahwa KPPU melenceng atau 

terlalu melebarkan interpretasi dalam melaksanakan wewenangnya inilah yang 

nantinya akan menjadi penyebab para investor satu persatu akan  berhenti 

berinvestasi di Indonesia.  

Perkembangan lalu lintas investasi di Indonesia jelas membutuhkan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan lembaganya KPPU tersebut karena 

peran KPPU justru mendukung perkembangan investasi di Indonesia. Apabila 

dalam perkembangan investasi di Indonesia berjalan tanpa adanya pengawasan 

dari KPPU, maka monopoli dari perusahaan yang memiliki posisi dominan dan 

posisinya sedemikian menggurita akan merugikan pelaku usaha lainnya, 

menimbulkan harga eksesif yang jelas merugikan konsumen, dan menghambat 

pelaku usaha lain untuk masuk dalam pasar (barriers to entry). Tanpa adanya 

peran KPPU di dalamnya, persaingan usaha tidak sehat dalam investasi khusunya 

di bidang telekomunikasi ini akan berlarut-larut.  
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BAB III 

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 496 K/Pdt.Sus/2008 TERHADAP  INVESTASI  DI BIDANG 

TELEKOMUNIKASI 

 

3.1. Unsur-Unsur Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun   1999 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang perbuatan pelaku usaha 

yang bertujuan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha 

yang sehat. Salah satu tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 

tidak sehat adalah tindakan pemilikan saham silang pada beberapa perusahaan 

yang memiliki kegiatan usaha yang sama di pasar bersangkutan yang 

mengakibatkan terciptanya posisi dominan sebagaimana tercantum dalam Pasal 

27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kepemilikan saham silang dilarang 

tersebut seperti yang diatur pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 

yaitu : 

 
“Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa 

perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang 
sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa 
perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar 
bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut 
mengakibatkan: 
a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 

lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang 
atau jasa tertentu. 

b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha 
menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar 
satu jenis barang atau jasa tertentu.” 
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Ketentuan dalam pasal 27 ini diartikan sebagai pengendalian, yang pada 

secara prinsip pasal 27 melarang pelaku usaha untuk mengendalikan lebih dari 

satu perusahaan dalam satu pasar dalam bidang yang sama dengan cara memiliki 

saham mayoritas dikedua atau lebih perusahaan yang dikendalikan tersebut. 

Apabila hal ini terjadi, maka secara de jure34 dianggap telah terjadi pengendalian. 

Pengendalian dua perusahaan juga dapat dilakukan melalui kepemilikan saham 

signifikan di dua perusahaan, akan tetapi secara de facto35 mampu mengendalikan 

keputusan manajemen perusahaan.36

Untuk menentukan pelanggaran dalam pasal 27 terdapat dua perspektif. 

Pertama, menurut perspektif minimalis telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 27 

Undang-Undang Nomor 1999 apabila dengan bukti yang cukup terpenuhi 2 unsur 

penting yaitu adanya pelaku usaha yang mengendalikan atau mendirikan beberapa 

perusahaan dalam satu pasar bersangkutan dan pengendalian atau pendirian 

tersebut menghasilkan penguasaan pasar lebih dari 50%.

 

37 Perspektif minimalis 

dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran pada saat pelaku usaha telah 

mengendalikan beberapa perusahaan dalam pasar dan hal tersebut membuatnya 

dapat menguasai pasar lebih dari 50%. Pendekatan yang digunakan adalah Per se 

Illegal karena dari segi rumusannya ketentuan pasal 27 tidak mencantumkan salah 

satu dari dua kalimat “dapat menimbulkan praktik monopoli” dan/atau 

“persaingan usaha tidak sehat”.38

34 De jure adalah ungkapan yang berarti berdasarkan (atau menurut) 

   

hukum atau pada 
prinsipnya 

35 De Facto berarti pada kenyataannya atau pada praktiknya 
36 Mustafa Kemal Rokan, Op. Cit.,h. 208 
37 Ibid 
38 Ibid, h. 209 
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Perspektif maksimalis berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap 

pasal 27 apabila selain terpenuhi dua unsur dalam perspektif minimalis juga 

terpenuhi unsur lainnya, yaitu adanya praktik usaha (conduct) yang menimbulkan 

dampak negatif terhadap persaingan.39 Perspektif maksimalis mengatur apabila 

conduct tersebut melakukan penyalahgunaan dalam pengusasaan pasar yang 

akhirnya dapat mengakibatkan dampak buruk pada persaingan dalam pasar. 

Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan rule of reason 

karena tugas komisi secara umum adalah menilai ada tidak adanya dampak negatif 

suatu praktik usaha terhadap persaingan.40 Unsur-unsur dalam menentukan 

adanya pelanggaran dapat dilihat dalam lima unsur, yaitu 41

a. adanya pelaku usaha 

: 

b. memiliki saham di beberapa perusahaan 
c. menguasai pasar 
d. perilaku penguasaan posisi dominan 
e. dampak negatif terhadap persaingan 

 
Berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 27 (Pemilikan Saham) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, unsur-unsur dalam Pasal 27 tersebut tentang 

pemilikan saham mayoritas adalah : 

1. Unsur Pelaku Usaha 
Pelaku usaha, menurut ketentuan pasal 1 angka 5 dari Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau 
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan 
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 

39 Ibid 
40 Ibid 
41 Ibid 
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maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan 
berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. 

2. Unsur Saham Mayoritas 
Kepemilikan saham mayoritas adalah bentuk penguasaan terhadap 
bagian modal perusahaan yang berakibat bahwa pemegang saham 
yang bersangkutan memegang kendali terhadap manajemen, 
penentuan arah, strategi, dan kebijakan perusahaan termasuk tapi 
tidak terbatas pada kebijakan pengambilan tindakan korporasi 
(corporate actions), penentuan direksi/komisaris, pelaksanaan hak 
veto, akses terhadap informasi sensitif (private information), 
pembagian keuntungan, penggabungan, peleburan, dan atau 
pengambilalihan; 

3. Unsur Perusahaan 
Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap 
jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang 
didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara 
Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau 
laba, termasuk perusahaanperusahaan yang dimiliki atau bernaung 
di bawah lembaga-lembaga sosial. 
Sejalan dengan ketentuan Pasal 27, pengertian perusahaan meliputi 
segala jenis perusahaan baik yang berbadan hukum dan mengenal 
konsep kepemilikan saham, yaitu perseroan terbatas, maupun yang 
tidak berbadan hukum. 

4. Unsur Pasar Bersangkutan 
Pasar bersangkutan, menurut ketentuan pasal 1 angka 10 dari 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan 
dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku 
usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau 
substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. 

5. Unsur Mendirikan Beberapa Perusahaan 
Mendirikan beberapa perusahaan berarti membentuk lebih dari satu 
perusahaan. 

6. Unsur Pangsa Pasar 
Pangsa pasar, menurut ketentuan pasal 1 angka 13 dari Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persentase nilai jual atau beli 
barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada 
pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu. Pangsa pasar 
yang digunakan dalam menilai pemilikan saham yang dilarang, 
adalah apabila mengakibatkan : 

a. 1 (satu) pelaku usaha atau 1 (satu) kelompok pelaku usaha 
menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar 
satu jenis barang atau jasa tertentu, atau 

b. 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha 
menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa 
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 
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Selain ketentuan dalam pasal 27, pemilikan saham yang dilarang tersebut 

memenuhi kualifikasi unsur-unsur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat yaitu :  

1. Pelaku usaha 
Sesuai dengan Pasal 1 Angka 5 dalam Ketentuan Umum UU No. 
5/1999, pelaku usaha adalah “Setiap orang perorangan atau badan 
usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum 
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai 
kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”. 

2. Penguasaan 
Yang dimaksudkan dengan penguasaan adalah penguasaan yang 
nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha 
sehingga dapat menentukan dan mengendalikan harga barang dan 
atau jasa di pasar. 

3. Barang 
Sesuai dengan Pasal 1 Angka 16 dalam Ketentuan Umum UU 
No.5/1999, “Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun 
tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh 
konsumen atau pelaku usaha”. 

4. Jasa 
Sesuai dengan Pasal 1 Angka 17 dalam Ketentuan Umum UU 
No.5/1999, “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan 
atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk 
dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”. 

5. Praktek monopoli 
Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 dalam Ketentuan Umum UU 
No.5/1999, “Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi 
oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya 
produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/ atau jasa tertentu 
sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat 
merugikan kepentingan umum”. 

6. Persaingan usaha tidak sehat 
Pasal 1 angka 6 dalam Ketentuan Umum UU No.5/1999 menyatakan 
bahwa: “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan 
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antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau 
pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak 
jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”. 

 

3.2. Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

496 K/Pdt.Sus/2008 tentang Kepemilikan Saham Silang Temasek 

Holdings 

 

3.2.1 Kasus Posisi Kepemilikan Saham Silang Temasek Holdings 

Temasek Holdings adalah perusahaan asal Singapura yang mengelola dana 

investasi sekitar seribu triliun rupiah dan menguasai dua perusahaan jasa selular di 

Indonesia yaitu Telkomsel dan Indosat. Temasek yang didirikan tahun 1974 

adalah perusahaan investasi di Asia yang berkedudukan di Singapura.  

Investasi Temasek mencakup sektor telekomunikasi, media, jasa keuangan, 

properti, transportasi dan logistik, energi dan sumber daya, infrastruktur, rekayasa 

dan tekonologi, serta farmasi dan bioscience. Khusus dalam bidang 

telekomunikasi dan media, Temasek memiliki  saham pada MediaCorp (100%), 

Singapore Technologies Telemedia (100%), Global Crossing (71%), StarHub 

(57%), Singapore Telecommunications(56%), Shin Corporation (44%), dan PT 

Indosat (seki tar 41%).42

Pada awalnya, kegiatan komunikasi di Indonesia dikuasai oleh pemerintah 

melalui Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Telkom, tbk. Sebesar 51,19% 

 

42 Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007 tentang Kepemilikan Saham Silang Temasek 
Holdings, h. 32. 
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sahamnya dimiliki  oleh pemerintah dan menguasai jasa layanan telekomunikasi 

domestik serta mengakuisisi keseluruhan saham PT. Indosat, tbk. 

PT. Telkomsel didirikan pada tahun 1995 yang kemudian pada tahun 2001 

SingTel mangambil alih saham PT. Telkomsel dari KPN Belanda (17,28%) dan 

Setdco Megacell Asia (5%). Pada pertengahan tahun 2002 SingTel meningkatkan 

kepemilikan sahamnya dengan membeli 12,72% saham yang dimiliki  oleh PT. 

Telkomsel sehingga kepemilikan saham SingTel saat ini mencapai 35%. Cakupan 

layanan PT Telkomsel adalah yang terluas di Indonesia, mencapai 100% dari 

keseluruhan kabupaten di Indonesia dan hampir 40% dari seluruh kecamatan di 

Indonesia. Sebagai perintis penyedia jasa layanan telekomunikasi selular pra-

bayar, Telkomsel memiliki jumlah pelanggan dan pagsa pasar yang besar hingga 

menjadi operator selular terbesar di Indonesia.43

Saat itu, Singapore Technologies Telemedia yang 100 persen sahamnya 

dikuasai Temasek, memenangkan divestasi Indosat dan menguasai 42 persen 

saham. Temasek juga telah menguasai 35 persen saham Tekomsel yang 

merupakan operator seluler terbesar di Indonesia. Penguasaan Telkomsel melalui 

anak perusahaan Temasek yang lain yakni Singapore Telecommunication Ltd 

(Singtel) dan SingTel Mobile. Dengan penguasaan saham Telkomsel dan Indosat 

secara tidak langsung itu, Temasek telah menguasai pasar seluler Indonesia.

 

44

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Nomor 72 Tahun 1999 maka 

pada 3 April 2001, PT Indosat dan PT Telkom menyepakati untuk menghilangkan 

kepemilikan keduanya pada Telkomsel, Satelindo dan Lintas Artha. Sesuai 

 

43 Ibid, h. 39 
44 Retno Wiranti, “Temasek Menuai Sanksi Persaingan Usaha” , Kompetisi, edisi 10, 

Tahun 2008, h. 4  
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kesepakatan tersebut merubah struktur kepemilikan di Telkomsel dan Satelindo. 

Telkom mendapat tambahan saham di Telkomsel dari Indosat sebesar 35%, 

sedangkan Indosat mendapat tambahan saham di Satelindo dari Telkom sebesar 

22,5% . 

Selanjutnya, Indosat melakukan proses akuisisi Bimagraha yang menguasai 

saham sebesar 45% atas Satelindo, serta mendapatkan tambahan penguasan 25% 

saham atas Satelindo yang sebelumnya dikuasai oleh Detemobil pada bulan Juni 

2002. Sejak saat itu Indosat menguasai 100% saham Satelindo Pada akhir tahun 

2001, saham Telkomsel yang dimiliki  oleh KPN Netherland sebesar 17,28% dan 

yang dimiliki  oleh Sedtco Megacell Asia sebesar 5% dialihkan seluruhnya kepada 

SingTel melalui SingTel Mobile dan diikuti dengan penjualan saham Telkomsel 

yang dimiliki  oleh PT. Telkom kepada SingTel Mobile sebesar 12,7% pada tahun 

2002 sehingga total kepemilikan saham SingTel Mobile di Telkomsel menjadi 

sebesar 35%. 

Majelis komisi menemukan fakta bahwa pangsa pasar Telkomsel dan 

Indosat secara bersama-sama terus mengalami peningkatan sejak terjadinya 

struktur kepemilikan silang oleh Temasek tersebut. Dalam kurun waktu 2003-

2006, pangsa pasar kedua operator itu rata-rata 89,61 persen.45 Kemampuan 

pengendalian Temasek terhadap dua operator itu mengakibatkan perlambatan 

perkembangan Indosat, sehingga tidak efektif dalam bersaing dengan Telkomsel. 

Akibat lebih lanjut, pasar industri seluler di Indonesia tidak kompetitif.46

45 Ibid 
46 Ibid  
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Dengan demiki an skema kepemilikan Temasek terhadap Telkomsel dan 

Indosat adalah sebagai berikut47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

: 

Dari kepemilikan saham silang tersebut Temasek Holdings telah melanggar 

peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Struktur 

kepemilikan silang Temasek Holdings telah menyebabkan price leadership dalam 

industri telekomunikasi di Indonesia.48

47 Ibid 
48  L. Budi Kagramanto II, Op. Cit., h. 7 
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Dugaan adanya pelanggaran terhadap pasal pasal 27 huruf (a) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 berawal pada saat PT. Indosat melakukan divestasi 

saham sebesar 42% yang akhirnya dimenangkan oleh STT melalui tender offer. 

STT merupakan anak perusahaan yang 100% sahamnya dikuasai oleh Temasek 

Holding, yang merupakan pemegang saham ganda atas perusahaan 

telekomunikasi di tanah air. Kedudukannya sebagai pemegang ganda, 

menyebabkan industri telekomunikasi seluler di Indonesia mengalami struktur 

kepemilikan saham silang (cross shareholding owner-ship).49

Majelis KPPU memberikan hukuman kepada Temasek Holdings sebesar Rp 

25 miliar atas pelanggaran terhadap persaingan usaha yang dilakukannya. 

Temasek Holdings menyatakan tidak puas atas putusan KPPU tersebut sehingga 

  

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 27 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada 

beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang 

sama pada pasar yang bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa 

perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan 

yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan satu pelaku usaha atau 

satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar satu 

jenis barang atau jasa tertentu. Hal selanjutnya, dua atau tiga pelaku usaha atau 

kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 persen pangsa pasar satu jenis 

barang atau jasa tertentu. Kepemilikan saham tersebut juga menimbulkan dampak 

negatif terhadap persaingan dalam pasar.  

49 Ibid , h. 3 
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mereka mengajukan banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 

memutuskan menguatkan putusan KPPU dengan menurunkan sanksi denda yang 

dijatuhkan majelis hakim dari Rp 25 miliar menjadi Rp 15 miliar. Dalam putusan 

majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu antara lain disebutkan bahwa 

Temasek dan tujuh pihak lainnya diperintahkan memilih pelepasan saham di 

Telkomsel atau Indosat paling lama 12 bulan sejak putusan itu. Temasek Holdings 

kemudian juga menyatakan keberatan atas putusan tersebut dan mengajukan 

kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, majelis hakim kasasi Mahkamah Agung 

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.50

Temasek grup menyatakan bahwa KPPU tidak memiliki kewenangan dalam 

memeriksa dan menyelidiki struktur pemilikan saham Indosat karena menurutnya 

divestasi atas saham Indosat sudah sesuai dengan program divestasi pemerintah 

dengan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak Temasek 

menganggap KPPU tidak berwenang juga karena sudah ada Badan Regulasi 

 Atas putusan kasasi 

tersebut, Temasek mengajukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) tetapi, 

upaya hukum tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. 

 
3.2.2 Keberatan Pemohon 
 

Keberatan yang diajukan Temasek Holdings kepada Mahkamah Agung 

Republik Indonesia tersebut disertai alasan dan pertimbangan sebagaimana 

tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 

K/Pdt.Sus/2008 tentang Kepemilikan Saham Silang Temasek.  

50 Suwantin Oemar, “Setoran Temasek Terganjal NPWP”, www.bataviase.co.id 7 
Februari 2011, diakses pada 25 Nopember 2011 
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Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yaitu badan yang secara khusus didirikan untuk 

mengawasi sektor telekomunikasi, termasuk persaingan usaha dalam sektor ini. 

Dalam keadaan apapun, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat 

diterapkan dalam kasus ini. 

Selanjutnya, Temasek Holdings merasa tidak memenuhi pelanggaran atas 

unsur-unsur yang ada dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Baginya, tidak satupun pelaku usahanya adalah pelaku usaha seperti yang disebut 

dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian 

Temasek berpendapat bahwa interpretasi terhadap unsur “saham mayoritas” yang 

dilakukan oleh KPPU adalah tidak benar untuk mengartikannya sebagai ‘kendali’. 

Menurut pendapatnya, bahwa pasal 27 memiliki pengertian yang jelas dan harfiah 

(literal) maka dari itu tertutup kemungkinan untuk KPPU melakukan interpretasi 

terhadap pasal tersebut. Kemudian, Temasek berpendapat bahwa KPPU telah 

salah menerapkan pengertian unsur pasar bersangkutan maka putusan tersebut 

harus dibatalkan. 

Selain itu, Temasek menyatakan bahwa KPPU mengajukan tuduhan yang 

mengada-ada seperti price leadership dan harga excessive (excessive prices) 

dalam Pasar selular Indonesia. Bukti-bukti yang ada tidak menunjukkan hal ini. 

Walaupun dengan meletakkan perkara yang diperiksa oleh Termohon pada tempat 

yang tertinggi (yakni bahwa Turut Termohon IX merupakan price leader dan 

membebankan harga yang excessive (excessive pricess), hal ini sama sekali tidak 

memiliki kaitan apapun dengan Temasek grup. KPPU dianggap telah gagal untuk 

menguraikan hubungan yang meyakinkan antara tuduhan terhadap 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Investasi  
Bidang Telekomunikasi Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 496 
K/Pdt.Sus/2008) 
 

Mawaddah Lestari



penyalahgunaan pasar dengan tuduhan terhadap kepemilikan silang (cross 

ownership) dari Temasek Holdings, Pte. Ltd. bersama-sama dengan Singapore 

Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile 

Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia 

Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore 

Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd. 

 

3.2.3 Pendapat Mahkamah Agung 

Dari keberatan yang diajukan Temasek Holdings, Majelis Hakim 

Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pertimbangan sebagaimana 

tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 

K/Pdt.Sus/2008 tentang Kepemilikan Saham Silang Temasek Holdings yang 

menyatakan bahwa pertama, alasan tentang KPPU yang tidak berwenang 

menangan kasus pemilikan saham silang Temasek tidak dapat dibenarkan karena 

Temasek tidak dapat menunjukkan letak ketidakwenangan KPPU memeriksa 

perkara ini. KPPU sebagai organ yang diberi wewenang oleh Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 1999 untuk memeriksa perkara-perkara yang masuk ruang lingkup 

Persaingan Usaha dan oleh Judex Facti telah dengan tepat mempertimbangkan 

bahwa perkara ini masuk ruang lingkup Komisi Pengawas Persaingan Usaha.51

Kedua, Bahwa Pemohon Kasasi yakni Temasek Holdings adalah termasuk 

“Pelaku Usaha” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena dari fakta-fakta yang terungkap di 

 

51 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 tentang 
Kepemilikan Saham Silang Temasek Holdings, h. 1145  
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persidangan terbukti bahwa Temasek (Pemohon Kasasi I) telah melakukan 

kegiatan usaha melalui anak perusahaannya, sehingga walaupun Temasek tidak 

secara langsung melakukan kegiatan usaha, namun dengan melalui anak 

perusahaannya yaitu STT, STT Communication, Asia Mobile Holding Company, 

Indonesia Communication Limited, telah menguasai saham Indosat lebih dari 40 

%. Begitu pula Temasek melalui SingTel (Temasek sebagai pemegang saham 

54,15 %) telah menguasai 35 % saham Telkomsel.52

Ketiga, alasan yang juga tidak dapat dibenarkan adalah karena Judex Facti 

tidak melampaui batas kewenangan dalam memutuskan tidak memperbaiki isi 

amar putusan Termohon Kasasi karena Pengadilan sebagai instansi yang ditunjuk 

oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan atas putusan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Bahwa Pengadilan di dalam memeriksa 

keberatan tersebut, mempunyai kewenangan untuk :

 

53

a. menolak keberatan; 

 

b. membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 

c. memperbaiki putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 

Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan Temasek ini tidak 

dapat dibenarkan oleh karena proses pemeriksaan keberatan telah dilakukan sesuai 

dengan hukum acara yang berlaku (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 

2005), lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang 

bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan 

52 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 tentang 
Kepemilikan Saham Silang Temasek Holdings, h. 1145 

53 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 tentang 
Kepemilikan Saham Silang Temasek Holdings, h. 1146 
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dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi 

hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, 

pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang 

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu 

dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak 

berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 

tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang 

Nomor 5 Tahun 2004). 

Keempat, bahwa telah dapat dibuktikan Pemohon Kasasi I telah terbukti 

menguasai pangsa pasar telekomunikasi Indonesia lebih dari 75 %, sehingga 

berpotensi untuk terjadinya praktek monopoli dan penjualan saham Indosat yang 

dibeli oleh Pemohon Kasasi I jelas bukanlah perbuatan yang salah, tetapi yang 

dipersoalkan adalah apakah kepemilikan saham dalam dua perusahaan 

telekomunikasi oleh Pemohon Kasasi I telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 khususnya Pasal 27. Pemohon Kasasi I terbukti melalui perusahaan 

yang mayoritas sahamnya dikuasai olehnya , telah melakukan kegiatan usaha di 

Indonesia, sehingga majelis berkesimpulan bahwa pemohon Kasasi I adalah 

pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999.54

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dalam putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 tentang Kepemilikan Saham 

 

54 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 tentang 
Kepemilikan Saham Silang Temasek Holdings, h. 1147 
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Silang Temasek Holdings memutuskan untuk menolak kasasi yang diajukan 

Temasek Holdings, Pte. Ltd. bersama-sama dengan Singapore Technologies 

Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company 

Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, 

Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan 

Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd 

 

3.2.4 Putusan 
 

3.2.4.1.1 Putusan KPPU Terhadap Kepemilikan Saham Temasek 

Holdings 

 Putusan  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 07/KPPU-

U2007 tanggal 19 November 2007  menyatakan bahwa Temasek Holdings, Pte. 

Ltd. bersama-sama dengan Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT 

Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile 

Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication 

Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile 

Pte. Ltd terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf a Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan PT. Telekomunikasi Selular secara sah dan 

meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Putusan KPPU memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., 

bersama-sama Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT 

Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd., Asia Mobile 

Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication 
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Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile 

Pte. Ltd. menghentikan tindakan kepemilikan saham di PT. Telekomunikasi 

Selular dan PT.Indosat, Tbk. dengan cara melepas seluruh kepemilikan sahamnya 

di salah satu perusahaan yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau PT. Indosat, Tbk. 

dan untuk memutuskan perusahaan yang akan dilepas kepemilikan sahamnya serta 

melepaskan hak suara dan hak untuk mengangkat direksi dan komisaris pada salah 

satu perusahaan yang akan dilepas yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau PT. 

Indosat, Tbk. sampai dengan dilepasnya saham secara keseluruhan. 

Dalam putusan KPPU ini Temasek dan PT. Telekomunikasi Selular 

diberikan sanksi membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima 

miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda 

pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat 

Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank 

Pemerintah. 

 

3.2.4.2 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  

 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

02/KPPU/2007/PN.JKT.PST tanggal 9 Mei 2008 adalah memperbaiki putusan 

KPPU yaitu dengan menghapus diktum ke-enam dari putusan KPPU dan merubah 

jumlah pembayaran denda masing-masing untuk Temasek Holdings dan PT. 

Telekomunikasi Selular sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah) 

yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran 
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di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan 

Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah. 

 
 

3.2.4.3 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

 Dalam putusannya, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 

K/Pdt.Sus/2008 tentang Kepemilikan Saham Silang Temasek Holdings 

Menyatakan bahwa Temasek Holdings, Pte. Ltd. bersama-sama dengan Singapore 

Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile 

Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia 

Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore 

Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd terbukti secara 

sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999. 

  PT. Telekomunikasi Selular terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta menyatakan bahwa 

Temasek Holdings dan PT. Telekomunikasi Selular dikenakan sanksi pembayaran 

denda sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah). Atas putusan 

kasasi tersebut, Temasek mengajukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) 

tetapi, upaya hukum tersebut ditolak oleh MA. 
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3.2.5 Analisis Kasus 

 

3.2.5.1 Kewenangan KPPU Dalam Menangani Perkara Pemilikan Saham 

Silang Temasek 

Temasek Holdings berpendapat KPPU tidak berwenang menangani perkara 

ini dengan alasan bahwa industri Telekomunikasi merupakan kegiatan usaha yang 

berada di bawah pengawasan serta dikendalikan oleh pemerintah dengan dasar 

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 KPPU tidak 

berwenang untuk memeriksa perkara ini karena permasalahan yang dipersoalkan 

serta diperiksa oleh KPPU dalam perkara ini bukanlah permasalahan yang terkait 

dengan hukum persaingan usaha. 

Pendapat majelis Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 tentang Kepemilikan Saham 

Silang Temasek Holdings, menyatakan sebaliknya. Pertimbangan tentang 

kewenangan Komisi untuk menangani perkara ini sudah sesuai dengan yang 

tecantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-

undangan lainnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam pendapat Mahkamah 

Agung Republik Indonesia dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 tentang Kepemilikan Saham Silang Temasek 

Holdings55

55 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 tentang 
Kepemilikan Saham Silang Temasek Holdings, h. 1145  

 :  
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“bahwa alasan tentang kewenangan Termohon Kasasi untuk 
memeriksa perkara ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pemohon 
Kasasi tidak dapat menunjukkan letak ketidakwenangan Termohon 
Kasasi memeriksa perkara ini. Termohon Kasasi sebagai organ yang 
diberi wewenang oleh Undang- Undang Nomor 5 tahun 1999 untuk 
memeriksa perkara-perkara yang masuk ruang lingkup Persaingan 
Usaha dan oleh Judex Facti telah dengan tepat mempertimbangkan 
bahwa perkara ini masuk ruang lingkup Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha”. 

Kewenangan tersebut sudah disebutkan sejak awal bahwa Komisi Pengawas 

Persingan usaha ini dibentuk secara khusus untuk menangani persaingan usaha 

yang ada di Indonesia dan Komisi adalah sebagai pelaksana amanat Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana sudah disebutkan dalam pasal 30 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 2 Peraturan Komisi Persaingan Usaha 

Nomor 1 Tahun 2010 bahwa kewenangan KPPU untuk menangani perkara 

tersebut bisa berdasarkan : 

a) Laporan pelapor 

b) Laporan pelapor dengan penggantian ganti rugi 

c) Inisiatif Komisi 

Dalam kasus pemilikan saham silang Temasek Holdings ini, pemeriksaan 

yang dilakukan oleh komisi berdasarkan adanya laporan dan rapat komisi 

menyetujui untuk melakukan tindak lanjut ke tahap pemeriksaan pendahuluan. 

Seperti yang tercantum dalam kewenangan KPPU untuk menangani perkara ini 

dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu menjatuhkan sanksi 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Investasi  
Bidang Telekomunikasi Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 496 
K/Pdt.Sus/2008) 
 

Mawaddah Lestari



bagi pelaku pemilikan saham silang, baik sanksi administratif ataupun sanksi 

pidana pokok.56

Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 36 ayat (2), (3),(4) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai kewenangan KPPU untuk menangani 

perkara, melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan 

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai Termohon dalam kasasi mutlak 

memiliki kewenangan untuk  memeriksa perkara Temasek Holdings, berdasarkan 

pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terlebih lagi berdasarkan pejelasan pasal 4 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

menyatakan bahwa : 

“mengingat telekomunikasi merupakan salah satu cabang 
produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, maka 
penguasaannya dilakukan oleh negara yang dalam 
penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi 
kepentingan dan kemakmuran rakyat.” 

Mengingat KPPU merupakan lembaga negara dan bukan lembaga 

pemerintah, sama halnya dengan pengadilan kemudian berdasarkan pasal 4 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diadakan untuk 

kepentingan dan kemakmuran rakyat. Kasus Temasek Holdings jelas 

mengakibatkan kerugian rakyat yaitu pada konsumen dan penyebab persaingan 

tidak sehat diantara pelaku usaha.  

56 Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pasal 27 (Pemilikan Saham) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bab IV  
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praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat serta menyatakan ada 

atau tidaknya persaingan usaha tidak sehat yang sedang dilakukan maka dalam hal 

ini KPPU berwenang untuk menangani perkara pemilikan saham silang Temasek 

Holdings. 

3.2.5.2 Kewenangan Pengadilan Negeri Memeriksa Keberatan Perkara 

Pemilikan Saham Silang Temasek 

Setelah KPPU mengeluarkan putusan, putusan KPPU tidak bersifat final 

(final and binding) karena itu pelaku usaha (Temasek Holdings) yang tidak puas 

dengan putusan KPPU berhak untuk mengajukan keberatan melalui Pengadilan 

Negeri. Pengadilan Negeri yang menangani kasus ini adalah Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat.57 Pengajuan keberatan kepada Pengadilan Negeri dilakukan dengan 

catatan58

1. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) 
hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan 
putusan KPPU dan atau diumumkan melalui website KPPU; 

 : 

2. Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri 
yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran 
perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan 
kepada KPPU; 

3. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku 
Usaha untuk putusan KPPU yang sama, dan memiliki 
kedudukan hukum yang sama, perkara tersebut harus didaftar 
dengan nomor yang sama; 

4. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku 
Usaha untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat 
kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan 
tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu 
Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang 
akan memeriksa keberatan tersebut; 

57 Binoto Nadapdap,Op Cit. , h. 78  
58 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata 

Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, Ps. 4  
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5. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh 
KPPU ditembuskan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri 
ya.ng menerima permohonan keberatan; 

6. Pengadilan Negeri yang menerima tembusan permohonan 
tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu 
penunjukan Mahkamah Agung; 

7. Setelah permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) 
hari menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa keberatan 
tersebut; 

8. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan 
dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak 
ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara disertai (sisa) 
biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk; 
 

Dalam perkara keberatan terhadap putusan KPPU, yang menjadi Termohon 

(Tergugat) adalah KPPU, sedangkan yang menjadi Pemohon (Penggugat) adalah 

pelaku usaha (Terlapor). Bila mengacu pada asas actor sequitor forum rei 59, maka 

keberatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana KPPU atau 

perwakilannya berdomisili. Karena itu terhadap putusan KPPU hanya dapat 

diajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Medan, Batam, 

Surabaya, Balikpapan, dan Ujung Pandang.60

Namun, keberatan terhadap KPPU tidak hanya diajukan melalui Pengadilan 

Negeri di tempat mana KPPU atau perwakilannya berkedudukan. Bahwa 

Pengadilan Negeri selain di tempat KPPU atau kantor perwakilannya berada juga 

berwenang mengadili putusan KPPU. Karena itu, soal asas actor sequitor forum 

 

59 actor sequitor forum rei : Gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri yang 
berwenang mengadili persoalan tersebut. Mengenai Pengadilan Negeri mana yang berwenang 
mengadili, hal ini adalah termasuk kewenangan relatif pengadilan. Pada asasnya, yang berwenang 
mengadili adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat (lihat Pasal 118 ayat (1) HIR) 

60 Ibid 
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rei dikecualikan atau tidak berlaku terhadap perkara keberatan atas putusan 

KPPU.61

1. Keberatan adalah upaya hukum bagi Pelaku Usaha yang tidak 
menerima putusan KPPU; 

 

Kewenangan Pengadilan Negeri untuk menangani keberatan pelaku usaha 

juga berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

3 Tahun 2005: 

2. KPPU adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

3. Pemeriksaan tambahan adalah pemeriksaan yang dilakukan 
oleh KPPU sehubungan dengan perintah Majelis Hakim yang 
menangani keberatan; 

 

Peraturan perundang-undangan tersebut jelas mendukung pertimbangan 

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 tentang Kepemilikan Saham Silang 

Temasek Holdings maka dalam hal ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

berwenang dalam menangani kasus pemilikan saham silang Temsaek Holdings. 

 

3.2.5.3 Terpenuhinya Pelanggaran Temasek Holdings Dalam Unsur-Unsur 

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999  

 

a) Unsur Pelaku Usaha 

Temasek Holdings, Pte. Ltd. bersama-sama dengan Singapore Technologies 

Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company 

61 Ibid  
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Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, 

Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan 

Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd adalah sebagai pelaku usaha. Hal ini 

terpenuhi dalam kasus pemilikan saham Temasek Holdings bahwa unsur pelaku 

usaha sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat: 

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan 
usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum 
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai 
kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.” 

 

Sejalan dengan ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung 

dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 

tentang Kepemilikan Saham Silang Temasek Holdings berpendapat62

62 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 tentang 
Kepemilikan Saham Silang Temasek Holdings, h. 1145 

: 

“Bahwa Pemohon Kasasi termasuk “Pelaku Usaha” 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 karena dari fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan terbukti bahwa Temasek (Pemohon Kasasi I) telah 
melakukan kegiatan usaha melalui anak perusahaannya, sehingga 
walaupun Temasek tidak secara langsung melakukan kegiatan usaha, 
namun dengan melalui anak perusahaannya yaitu STT, STT 
Communication, Asia Mobile Holding Company, Indonesia 
Communication Limited, telah menguasai saham Indosat lebih dari 
40 %. Begitu pula Temasek melalui SingTel (Temasek sebagai 
pemegang saham 54,15 %) telah menguasai 35 % saham Telkomsel” 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Pemohon Kasasi tetap dapat 

dikatakan pelaku usaha yang melakukan pemilikan saham mayoritas dalam pasar 

yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat di dalamnya, meskipun tidak 

melaksanakan usahanya secara langsung di Indonesia, seperti yang telah 

dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung63

63 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 tentang 
Kepemilikan Saham Silang Temasek Holdings, h. 1147 

:  

“Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena 
walaupun Pemohon Kasasi I tidak melakukan usaha secara langsung 
di Indonesia, namun terbukti melalui perusahaan yang mayoritas 
sahamnya dikuasai oleh Pemohon kasasi I, telah melakukan kegiatan 
usaha di Indonesia, sehingga majelis berkesimpulan bahwa pemohon 
Kasasi I adalah pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud pada 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.” 

 
Hal tersebut juga didukung dalam Lampiran Peraturan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 27 (Pemilikan 

Saham) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga mendukung adanya pemenuhan 

unsur pelaku usaha dalam pemilikan saham silang Temasek Holdings: 

“Pelaku usaha, menurut ketentuan pasal 1 angka 5 dari 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang 
perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 
atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, 
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.” 

   

Dasar hukum tersebut membuktikan bahwa Temasek Holdings 

merupakan pelaku usaha dalam kasus pemilikan saham silang ini. 
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b) Unsur Saham Mayoritas 

Pemahaman tentang unsur saham mayoritas dapat ditemukan dalam 

Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pasal 27 (Pemilikan Saham) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

yaitu : 

“Kepemilikan saham mayoritas adalah bentuk penguasaan 
terhadap bagian modal perusahaan yang berakibat bahwa pemegang 
saham yang bersangkutan memegang kendali terhadap manajemen, 
penentuan arah, strategi, dan kebijakan perusahaan termasuk tapi tidak 
terbatas pada kebijakan pengambilan tindakan korporasi (corporate 
actions), penentuan direksi/komisaris, pelaksanaan hak veto, akses 
terhadap informasi sensitif (private information), pembagian 
keuntungan, penggabungan, peleburan, dan atau pengambilalihan” 

 
 Untuk menentukan pelaku usaha tersebut telah terbukti melakukan 

pemilikan saham silang, ada ketentuan hukum yang digunakan untuk menangani 

perkara ini, pasal yang perlu diperhatikan adalah64

a. Pasal 27 huruf 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

: 

Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih 

dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa 

tertentu. 

b. Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

c. Pasal 25 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

64 Soy Martua Pardede, Op Cit., h. 85  
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Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara 

langsung maupun tidak langsung, untuk membatasi pasar dan 

pengembangan teknologi. 

Dalam kasus pemilikan saham silang Temasek Holdings, Pte. Ltd. bersama-

sama dengan Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications 

Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., 

Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., 

Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd, 

telah terbukti Temasek telah menguasai pasar hingga 75% dan mengakibatkan 

persaingan usaha tidak sehat dalam pasar. Hal ini telah disebutkan dalam 

pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya65

1. Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena telah 
dapat dibuktikan Pemohon Kasasi I telah terbukti menguasai 
pangsa pasar telekomunikasi Indonesia lebih dari 75 %, 
sehingga berpotensi untuk terjadinya praktek monopoli; 

:  

 

2. Bahwa penjualan saham Indosat yang dibeli oleh Pemohon 
Kasasi I jelas bukanlah perbuatan yang salah, tetapi dalam 
perkara a quo Termohon Kasasi tidak mempersoalkan jual beli 
saham tersebut karena yang dipersoalkan adalah apakah 
kepemilikan saham dalam dua perusahaan telekomunikasi oleh 
Pemohon Kasasi I telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 khususnya Pasal 27;  

3. Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena walaupun 
Pemohon Kasasi I tidak melakukan usaha secara langsung di 
Indonesia, namun terbukti melalui perusahaan yang mayoritas 
sahamnya dikuasai oleh Pemohon kasasi I, telah melakukan 
kegiatan usaha di Indonesia, sehingga majelis berkesimpulan 
bahwa pemohon Kasasi I adalah pelaku usaha sebagaimana 
yang dimaksud pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999. 

 

65Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 tentang 
Kepemilikan Saham Silang Temasek Holdings, h. 1147  
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur tentang apa yang 

dimaksud dengan saham, maka perlu perantara lain untuk mendefinisikan 

instrumen tersebut. Pengertian saham  berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah penyertaan modal dalam suatu 

perseroan terbatas, maka saham yang dimaksud dalam hal ini adalah penyertaan 

modal pada suatu perseroan terbatas. Untuk mengetahui apakah suatu kepemilikan 

saham mayoritas oleh suatu pelaku usaha dilarang oleh UU No. 5/1999, maka 

perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut 66

1. Pelaku usaha memiliki saham mayoritas pada dua atau lebih 
perusahaan/perseroan; 

: 

2. Kepemilikan saham mayoritas tersebut, dengan tetap 
memperhatikan apa yang diatur dalam anggaran dasar 
perseroan, memberikan kewenangan yang lebih besar dengan 
melakukan pengendalian atas perseroan; 

3. Dua atau lebih perusahaan tersebut merupakan perusahaan 
yang sejenis; 

4. Dua atau lebih perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha 
pada pasar bersangkutan yang sama; dan 

5. Kepemilikan pelaku usaha pada dua atau lebih perusahaan 
tersebut mengakibatkan satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha menguasai pangsa pasar sebesar 50% 
atas suatu barang/jasa atau menguasai pangsa pasar sebesar 
75% atas suatu barang/jasa. 

 
Untuk Pelaku usaha memiliki saham mayoritas pada dua atau lebih 

perusahaan, kepemilikan saham mayoritas yang dilarang adalah bentuk 

penguasaan terhadap modal perusahaan yang berakibat pada pemegang saham 

tersebut dapat memegang kendali terhadap manajemen, penentuan arah, strategi, 

dan kebijakan perusahaan, termasuk tapi tidak terbatas pada penentuan 

direksi/komisaris, penentuan hak veto, akses terhadap informasi sensitif (private 

66 Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pasal 27 (Pemilikan Saham) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
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information), pembagian keuntungan dan tindakan korporasi (corporate actions) 

termasuk tetapi tidak terbatas pada penggabungan, peleburan, pengambilalihan, 

pemisahan, divestasi, investasi, pencatatan saham pada bursa, privatisasi. Kendali 

yang dimaksud disini adalah baik kendali dengan memiliki proporsi jumlah saham 

secara kumulatif lebih besar yang dimiliki oleh satu pelaku usaha atau kelompok 

pelaku usaha dibandingkan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pelaku usaha 

atau kelompok pelaku usaha lain atas badan usaha yang sama. Pemilikan saham 

mayoritas yang diatur oleh undang-undang ini adalah kepemilikan saham 

mayoritas pada dua atau lebih perusahaan. Jadi dalam hal pemilikan saham 

mayoritas pada satu perusahaan, maka kepemilikan saham tersebut tidak 

melanggar ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.67

Seperti yang telah dijelaskan oleh Mustafa Kemal Rokan dalam bukunya 

Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia), untuk 

menentukan pelanggaran dalam pasal 27, ditentukan dengan perspektif minimalis 

yaitu telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 27 Undang-Undang Nomor 1999 

apabila dengan bukti yang cukup terpenuhi 2 unsur penting yaitu adanya pelaku 

usaha yang mengendalikan atau mendirikan beberapa perusahaan dalam satu pasar 

bersangkutan dan pengendalian atau pendirian tersebut menghasilkan penguasaan 

pasar lebih dari 50% dan dari perpspektif maksimalis telah terjadi pelanggaran 

terhadap pasal 27 apabila selain terpenuhi dua unsur dalam perspektif minimalis 

juga terpenuhi unsur lainnya, yaitu adanya praktik usaha (conduct) yang 

menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan. Adanya dampak negatif 

 

67 Ibid 
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terhadap persaingan usaha tidak sehat oleh pemilikan saham mayoritas oleh 

Temasek Holdings otomatis sudah memenuhi pasal 17 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999. 

Meskipun dalam melakukan usahanya, Temasek tidak secara langsung 

mengendalikan usahanya di Indonesia, tapi pemilikan saham mayoritas tersebut 

telah menggunakan posisi dominan-nya untuk membatasi pasar dan 

pengembangan teknologi dan hal ini sudah jelas melanggar pasal 25 ayat 1 huruf b 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Disamping itu struktur kepemilikan silang 

juga terjadi karena sebelum divestasi saham PT. Indosat dilakukan, saham PT. 

Telkomsel yang merupakan operator selular terbesar di Indonesia telah dimiliki 

pula oleh Temasek Holdings melalui anak perusahaannya yaitu Singtel dan 

Singtel Mobile, yakni sebesar 35%.68

Temasek yang menyatakan bahwa pemilikan saham mayoritas dalam pasar 

adalah normal terjadi dan penerapan pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 sudah jelas dan tidak perlu menginterpretasikan saham mayoritas sebagai 

bentuk pengendalian. Walaupun ketentuan pasal 27 secara normatif bersifat Per se 

Illegal yang mana dikatakan memiliki frase yang jelas dalam penerapan pasalnya 

tetapi dalam prakteknya KPPU menerapkan Rule of Reason dalam putusannya. 

Hal ini dilakukan karena pada dasarnya melakukan pemilikan saham silang tidak 

ada masalah apabila tidak ada pengaruh buruk dalam perkembangan investasi 

tetapi dengan sisi negatif yang ditimbulkan oleh temasek grup yaitu kerugian 

 

68 L. Budi Kagramanto II, Op. Cit., h. 3 
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terhadap konsumen dan pelaku usaha lainnya maka unsur saham mayoritas dalam 

pasal 27 ini terpenuhi dalam kasus pemilikan saham silang Temasek. 

 

c) Unsur Perusahaan 

Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pasal 27 (Pemilikan Saham) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat menjelaskan tentang pengertian unsur perusahaan yaitu : 

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan 
setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang 
didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara 
Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau 
laba, termasuk perusahaanperusahaan yang dimiliki atau bernaung di 
bawah lembaga-lembaga sosial.” 

 

Sejalan dengan ketentuan Pasal 27, pengertian perusahaan meliputi segala 

jenis perusahaan baik yang berbadan hukum dan mengenal konsep kepemilikan 

saham, yaitu perseroan terbatas, maupun yang tidak berbadan hukum Pasal 5 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 juga menyatakan  bahwa penanaman 

modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia 

dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia69

d) Unsur Pasar Bersangkutan 

 maka unsur 

perusahaan pun terpenuhi untuk kasus pemilikan saham Temasek. 

 

69 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724), Ps. 5 ayat  (2)   
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Pasar bersangkutan adalah pasal yang berkaitan dengan jangkauan atau 

daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau 

sejenis atau subtitusi dari barang dan atau jasa tersebut.70

e) Unsur Mendirikan Beberapa Perusahaan 

  

Pasal 1 angka 10  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan 

definisi pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau 

daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama 

atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. Dalam kasus ini 

pasar bersangkutan dalam pelaksanaan usaha Temasek Holdings dalam bidang 

telekomunikasi adalah pada jangkauan daerah tertentu yaitu di Indonesia. 

 

 

Berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 27 (Pemilikan Saham) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, mendirikan beberapa perusahaan berarti 

membentuk lebih dari satu perusahaan. Hal ini bisa dilihat dari perusahan-

perusahaan Temasek Holdings, Pte. Ltd. yang memiliki saham bersama-sama 

dengan Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., 

Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., 

Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., 

Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd 

yang melakukan usaha dan eksistensinya terlihat dalam pangsa pasar Indonesia. 

70  L. Budi Kagramanto II, Op. Cit., h. 6 
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f) Unsur Pangsa Pasar 

 

Dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 27 (Pemilikan Saham) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat: 

“Pangsa pasar, menurut ketentuan pasal 1 angka 13 dari Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persentase nilai jual atau beli 
barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar 
bersangkutan dalam tahun kalender tertentu. Pangsa pasar yang 
digunakan dalam menilai pemilikan saham yang dilarang, adalah 
apabila mengakibatkan : 
a. 1 (satu) pelaku usaha atau 1 (satu) kelompok pelaku usaha 

menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu 
jenis barang atau jasa tertentu, atau 

b. 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha 
menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa 
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.” 

 

Mengacu pada fakta-fakta di persidangan menyatakan bahwa Temasek telah 

melakukan kegiatan usaha melalui anak perusahaannya, sehingga walaupun 

Temasek tidak secara langsung melakukan kegiatan usaha, namun dengan melalui 

anak perusahaannya yaitu STT, STT Communication, Asia Mobile Holding 

Company, Indonesia Communication Limited, telah menguasai saham Indosat 

lebih dari 40 %. Begitu pula Temasek melalui SingTel (Temasek sebagai 

pemegang saham 54,15 %) telah menguasai 35 % saham Telkomsel sehingga total 

pemilikan saham Temasek sudah melebihi 75%. Meskipun posisi dominan yang 

disebabkan oleh pemilikan saham Temasek tersebut tidak dilarang, tapi dalam hal 

ini yang dilarang adalah penyalahgunaan posisi dominan itu sendiri. 
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3.3.   KPPU Memajukan Investasi di Bidang Telekomunikasi 

Uraian kasus pemilikan saham Temasek Holdings tersebut membuktikan 

bahwa pengaturan hukum persaingan usaha justru mendukung perkembangan 

investasi di bidang telekomunikasi di Indonesia dengan adanya penguatan putusan 

KPPU oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dikuatkan kembali oleh putusan 

Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

496 K/Pdt.Sus/2008 tentang Kepemilikan Saham Silang Temasek Holdings. 

Dengan catatan KPPU adalah sebagai pelaksana amanat untuk menegakkan 

peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Menurut Benny Pasaribu, salah satu Komisioner KPPU menyatakan bahwa 

KPPU menghukum investor bilamana investor tersebut mulai mengganggu 

kesejahteraan masyarakat dan mengakibatkan persaingan tidak sehat diantara 

pelaku usaha lainnya. Para investor yang beroperasi dalam pasar, mutlak 

memerlukan KPPU untuk adanya kepastian hukum diantara mereka. KPPU 

menjalankan tugasnya sebagai lembaga independen untuk menghukum yang salah 

dan membebaskan yang benar. Selain itu, dengan adanya KPPU maka akan 

tercipta persaingan sehat di pasar seperti terciptanya iklim usaha yang 

menumbuhkan level of playing filed.71

Adanya persaingan usaha antara pelaku usaha dominan dengan pesaing 

terdekatnya, dalam sektor telekomunikasi mulai muncul persaingan untuk 

meningkatan jangkauan layanan, kualitas, dan harga yang relatif lebih murah bagi 

 

71 “KPPU dan Iklim Investasi”, Op Cit., h. 7 
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konsumen. Pelaku usaha jadi lebih berani mengadukan tindakan sewenang-

wenang yang dilajukan pelaku usaha yang dominan sehingga pelaku usaha mulai 

bersaing tanpa takut diintimidasi oleh pelaku usaha dominan.72

Kembali pada tujuan awal dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 yaitu  untuk menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga 

negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan 

atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. 

Performa maksimal yang diberikan KPPU dalam memberantas praktik monopoli 

dan persaingan usaha tidak sehat yang awalnya dianggap mematikan 

perkembangan investasi tidak terbukti. Hal tersebut menunjukkan KPPU sebagai 

pengemban amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bukanlah sebagai 

hambatan bagi kemajuan investasi, melainkan sebagai pendukung perkembangan 

investasi di Indonesia khususnya di bidang telekomunikasi.

  

72 Ibid, h. 91 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

1. Kaitan wewenang KPPU terhadap perkembangan investasi di Indonesia 

sangat erat hubungannya. KPPU sebagai lembaga independen untuk 

mengawasi persaingan usaha di tengah mekanisme pasar para investor 

asing terutama di sektor telekomunikasi, sangat mendukung pelaksanaan 

Undang-Undang Telekomunikasi dan asas yang terkandung dalam Undang-

Undang Penanaman Modal yang diantaranya adalah untuk menegakkan 

asas kepastian hukum dalam persaingan usaha, asas efisiensi berkeadilan 

dan asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Adanya 

wewenang KPPU dan pencapaian asas tersebut ditujukan untuk 

menciptakan persaingan usaha yang sehat antara para investor di bidang 

telekomunikasi. 

2. Peran KPPU dalam memajukan investasi di sektor telekomunikasi adalah 

sebagai penegak dalam persaingan usaha, adalah untuk menghukum 

investor atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam hukum 

persaingan usaha, dengan ini kepastian hukum dalam mekanisme pasar 

investasi akan terjamin dan tercipta iklim usaha yang menumbuhkan level 

of playing field. Dikuatkannya putusan KPPU dan putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat dan oleh Mahkamah agung Republik Indonesia dalam 

kasus pemilikan saham silang Temasek holdings ini justru membuktikan 
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bahwa dengan hadirnya KPPU dalam mekanisme persaingan usaha justru 

mendukung perkembangan investasi di Indonesia terutama dalam bidang 

telekomunikasi dan agar tidak terjadi kembali persaingan usaha yang tidak 

sehat sehingga mematikan usaha kecil yang mempersulit pelaku usaha baru 

untuk bersaing memasuki pasar (barriers to entry) dan kerugian konsumen 

yang disebabkan harga eksesif (harga yang sangat mahal) seperti yang 

dilakukan PT. Telekomunikasi Selular serta tercipta persaingan usaha yang 

sehat. Sesuai dengan kewenangannya dalam pasal 36 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 KPPU berjalan untuk mencapai tujuan kesejahteraan 

masyarakat. 

 

4.2 Saran 

1. Pedoman yang dikeluarkan oleh KPPU harus lebih disosialisasikan kepada 

pelaku usaha agar wewenang KPPU dipahami oleh para investor atau 

pelaku usaha asing yang akan berinvestasi di Indonesia khususnya 

mengenai peraturan hukum persaingan usaha yang berjalan dalam 

mekanisme pasar agar tidak terjadi salah persepsi dan agar pelaku usaha 

mengerti bagaimana pentingnya kontrol yang dilakukan KPPU dalam 

perkembangan pasar telekomunikasi di Indonesia. 

2. Peran KPPU sebagai lembaga yang menegakkan amanat Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 harus memiliki performa maksimal dalam 

memajukan investasi misalnya: mempertahankan hasil putusan yang lebih 

memihak iklim investasi yang sehat, juga memberikan pengertian kepada 
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para pelaku usaha agar setiap pelaku usaha memahami tanggung jawabnya 

sebagai pelaku usaha yang berjalan dalam peraturan hukum di Indonesia, 

seperti memberikan pemahaman pada pelaku usaha tentang cara KPPU 

menjalankan kewenangannya, agar KPPU dapat masuk untuk memeriksa 

dan menangani perkara, dan KPPU memutuskan bahwa telah terjadi 

pelanggaran atau tidak oleh pelaku usaha agar tercipta keseimbangan 

dalam pelaksanaan persaingan usaha yang sehat.  
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 Hal. 1 dari 1151 hal. Put. No. 496 K/Pdt.Sus/2008 

P  U  T  U  S  A  N 
No.  496 K/Pdt.Sus/2008 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
M A H K A M A H   A G U N G 

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan  sebagai 

berikut dalam perkara : 

1. TEMASEK HOLDING (Private) LIMITED,  suatu 

perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, 

berkedudukan di  60B Orchard Ras, #06-18 Toweer 2, 

The Atrium @ Orchard, Singapura 238891, dalam hal ini 

memberi kuasa kepada Dr. Todung Mulya Lubis, SH.,LLM. 

dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Mayapada 

Tower, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 

12920,  

2. STT COMMUNICATION LTD,    

3. ASIA MOBILE HOLDING COMPANY PTE. LTD.,  
keduanya  didirikan berdasarkan hukum  Singapura, 

berkedudukan di  51 Cuppage Ras #10-11/17, StarHub 

Centre, Singapura 229469, dan dalam hal ini memberi 

kuasa kepada Ignatius Anda, SH. dan kawan-kawan, para 

Advokat, berkantor di Menara Rajawali, Lantai 21, Mega 

Kuningan Lot.#5.1, Jakarta 12950, 

4. ASIA MOBILE HOLDINGS PTE. LTD, suatu perusahaan 

yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, 

berkedudukan di  51 Cuppage Ras #10-11/17, StarHub 

Centre, Singapura 229469,  

5. INDONESIA COMMUNICATIONS LIMITED, suatu 

perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Mauritius, 

berkedudukan di 4 th Floor, Barkly Wharf East, Le Caudan 

Waterfront, Port Louis, Mauritius, 

6. INDONESIA COMMUNICATIONS PTE. LTD., suatu 

perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, 

berkedudukan di  51 Cuppage Ras #10-11/17, StarHub 

Centre, Singapura 229469,   

   Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Amir 

Syamsuddin, SH., MH. dan kawan-kawan, para Advokat, 

berkantor di Menara Sudirman, 9th Floor, Jalan Jenderal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Hal. 2 dari 1151 hal. Put. No. 496K/Pdt.Sus/2008 

Sudirman, Kav. 60, Jakarta 12190 dan Erry Bundjamin, 

SH.,LLM. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di 

Plaza Sentral 16th Floor, Jalan Jenderal Sudirman No. 47, 

Jakarta 12930,   

7. SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD, 

suatu perusahaan yang didirikan di Singapura, 

berkedudukan di 51 Cuppage Ras #10-11/17, StarHub 

Centre, Singapura 229469, dalam hal ini memberi kuasa 

kepada Lucas, SH. dan kawan-kawan, berkantor di Wisma 

Metropolitan I, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 

29, Jakarta Selatan 12920, 

8. SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED, suatu 

perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, 

berkedudukan di Singapura,  

9. SINGAPORE TELECOM MOBILE PTE LTD, suatu 

perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum 

Singapura,    

keduanya dalam hal ini memilih alamat Kantor kuasa 

hukumnya, dan memberi kuasa kepada Timur Sukirno, 

SH.,LLM. dan kawan-kawan, berkantor di Gedung Bursa 

Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Jalan Jenderal 

Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, 

10. PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR, berkedudukan di 

Wisma Mulia, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 

42, Jakarta 12710, dalam hal ini memberi kuasa kepada 

Panji Prasetyo, SH.,LLM. dan kawan-kawan, para 

Advokat, berkantor di  Menara Global Lantai 3, Jalan 

Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta 12950, 

para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon I sampai 

dengan  X ; 

m e l a w a n : 

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Republik 
Indonesia (KPPU),  berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 

36 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada  Ismet 

Fadillah, SH. MSi. dan kawan-kawan,  berkantor di Jalan Ir. 

H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat,  

Mahkamah Agung tersebut  ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Hal. 3 dari 1151 hal. Put. No. 496K/Pdt.Sus/2008 

Membaca surat-surat yang bersangkutan ; 

Menimbang,  bahwa  dari  surat-surat tersebut ternyata  bahwa sekarang 

para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para  Pemohon I sampai dengan X telah 

mengajukan keberatan terhadap putusan Termohon Kasasi dahulu sebagai 

Termohon  di muka persidangan  Pengadilan Negeri Jakarta  Pusat pada 

pokoknya atas dalil-dalil: 

bahwa yang menjadi obyek keberatan adalah putusan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) No. 07/KPPU-L/2007 tanggal 19 

November  2007, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 

 1. Menyatakan bahwa Temasek Holdings, Pte. Ltd. bersama-sama dengan 

Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., 

Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd., Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., 

Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., 

Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. 

Ltd terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf a UU 

No. 5 Tahun 1999; 

2. Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular secara sah dan 

meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999; 

3. Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular tidak terbukti melanggar 

Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No. 5 Tahun 1999; 

4. Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama 

Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., 

Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd., Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., 

Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., 

Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. 

Ltd. menghentikan tindakan kepemilikan saham di PT. Telekomunikasi 

Selular dan PT.Indosat, Tbk. dengan cara melepas seluruh kepemilikan 

sahamnya di salah satu perusahaan yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau 

PT. Indosat, Tbk. dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak 

putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; 

5. Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama 

Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., 

Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., 

Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., 

Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. 

Ltd untuk memutuskan perusahaan yang akan dilepas kepemilikan 

sahamnya serta melepaskan hak suara dan hak untuk mengangkat direksi 
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dan komisaris pada salah satu perusahaan yang akan dilepas yaitu PT. 

Telekomunikasi Selular atau PT. Indosat, Tbk. sampai dengan dilepasnya 

saham secara keseluruhan sebagaimana diperintahkan pada diktum No. 4 

di atas;  

6. Pelepasan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada diktum No.4 

di atas dilakukan dengan syarat sebagai berikut: 

a.  untuk masing-masing pembeli dibatasi maksimal 5% dari total saham 

yang dilepas;  

b.  pembeli tidak boleh terasosiasi dengan Temasek Holdings, Pte. Ltd. 

maupun pembeli lain dalam bentuk apa pun;  

7. Menghukum Temasek Holdings, Pte. Ltd., Singapore Technologies 

Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding 

Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia 

Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore 

Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd. masing-

masing membayar denda sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima 

miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran 

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen 

Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 

423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 

8. Memerintahkan PT. Telekomunikasi Selular untuk menghentikan praktek 

pengenaan tarif tinggi dan menurunkan tarif layanan selular sekurang-

kurangnya sebesar 15% (lima belas persen) dari tarif yang berlaku pada 

tanggal dibacakannya putusan ini; 

9. Menghukum PT. Telekomunikasi Selular membayar denda sebesar 

Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke 

Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang 

persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan 

Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah 

dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di 

Bidang Persaingan Usaha). 

 
KEBERATAN PEMOHON I 
I.      Hak Pemohon Untuk Mengajukan Keberatan 
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Para Pemohon Keberatan (bukan Temasek Private Limited) sesuai 

dengan  asas good corporate governance atau tata kelola perusahaan 

yang benar. 

16. Di samping itu,  Putusan Termohon Keberatan tidak memeriksa secara 

seksama bukti-bukti  penting yang menunjukkan bahwa justru 

Pemerintah Indonesia, sebagai pemegang saham istimewa dari PT 

Indosat  Tbk. dan pemegang saham mayoritas dari PT Telkomsel, yang 

mempunyai peran yang dominan atau peran sebagai pengendali. 

Putusan Termohon Keberatan adalah tidak masuk akal karena tidak 

mungkin yang disebut sebagai “Kelompok Usaha Temasek” mampu 

mengendalikan Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham 

istimewa dari PT Indosat  Tbk. dan pemegang saham mayoritas dari PT 

Telkomsel. Pertimbangan Termohon Keberatan tentang yang disebut 

“Kelompok Usaha Temasek” juga mengabaikan fakta tentang eksistensi 

dari ; (i) pemegang saham publik dari PT Indosat Tbk, (ii) pemegang 

saham publik dari Singtel dan eksistensi dari (iii) Qatar Telecom yang 

merupakan pemegang saham dari AMH. Fakta fakta ini juga 

menunjukan bahwa seluruh kriteria apapun yang digunakan tentang 

suatu kelompok usaha atau entitas ekonomi tunggal tidak terpenuhi. 

Putusan Termohon Keberatan adalah salah. 

17. Berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut diatas, kami memohon 

kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan 

Termohon Keberatan.  

V.  Termohon Keberatan Tidak Mempunyai Wewenang Untuk 
Mempermasalahkan Kepemilikan Tidak Langsung Para Pemohon 
Keberatan Di PT Indosat Tbk. Karena Kepemilikan Tidak Langsung Ini 
Merupakan Hasil Pelaksanaan Program Divestasi Pemerintah 
Indonesia Yang Merupakan Hal Yang Dikecualikan Berdasarkan Pasal 
50 Huruf a UU No. 5/1999 
1. Pelaksanaan penjualan sebagian saham atau divestasi PT Indosat Tbk. 

merupakan pelaksanaan program Pemerintah Republik Indonesia yang 

resmi. Divestasi ini juga telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

dan prosedur hukum yang berlaku dalam rangka peningkatan 

penerimaan Negara. Program Pemerintah ini dilakukan untuk 

mengatasi, akibat dari krisis ekonomi di tahun 2002, dan terpuruknya 

iklim investasi setelah serangan Bom Bali. Penjualan sebagian saham 

PT Indosat Tbk. merupakan salah satu cara untuk mendukung program 
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Pemerintah Indonesia untuk memenuhi target pendapatan tahunannya 

sebesar 6,5 triliun rupiah dari program privatisasi BUMN.  

2. Sebelum proses divestasi PT Indosat Tbk  dilakukan, Pemerintah 

Indonesia telah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komisi IX DPR RI 

pada tanggal 4 Maret 2002, 27 Maret 2002 dan 19 November 2002 

(Terlampir bukti P-5). 

Hal di atas berarti bahwa  program divestasi PT Indosat Tbk telah 

dilaksanakan secara patut dan benar mengingat ada bukti diskusi yang 

intensif dalam rapat kerja yang resmi antara Pemerintah dan DPR yang 

menghasilkan kesimpulan untuk mendukung program divestasi PT 

Indosat Tbk.  

3. Putusan Termohon Keberatan mempersoalkan kepemilikan tidak 

langsung dari Para Pemohon Keberatan (melalui AMH, ICL, ICPL) di 

PT Indosat Tbk. Hal ini bertentangan dengan Pasal 50 huruf a UU No. 

5/1999 karena kepemilikan Para Pemohon Keberatan tidak langsung 

(melalui AMH, ICL, ICPL) di PT Indosat Tbk merupakan hasil dari 

program divestasi oleh Pemerintah Republik Indonesia tahun 2002 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999 menyatakan: 

”Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: 

a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;”  

4. Kepemilikan Para Pemohon Keberatan (secara tidak langsung melalui 

AMH, ICL, ICPL) di PT Indosat Tbk merupakan hasil dari program 

divestasi PT Indosat Tbk oleh Pemerintah Republik Indonesia di tahun 

2002 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

dituangkan di dalam perjanjian jual beli saham (Shares Purchase 

Agreement). Oleh karena itu,  divestasi PT Indosat Tbk tersebut 

merupakan suatu perbuatan dan perjanjian yang dilakukan dalam 

rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999. 

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. TAP MPR No. IV/MPR/1999, Bab IV tentang Kebijakan Ekonomi 

(Point B butir 12 dan 28) yang pada pokoknya menyatakan bahwa 

BUMN/BUMD harus efisien, transparan, dan profesional. Bagi 

BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum 

didorong untuk privatisasi melalui pasar modal. 
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b.  Tap MPR No. VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga 

Negara yang dalam salah satu butirnya menyatakan ”Melaksanakan 

dengan sungguh-sungguh dan transparan program restrukturisasi 

dan privatisasi BUMN sesuai target yang ditetapkan melalui APBN 

Tahun 2000. Privatisasi agar dilakukan secara selektif dan 

dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR.” 

c. Tap MPR No. VI/MPR/2002 tentang Laporan Tahunan Lembaga 

Tinggi Negara. Dalam butir 3 Ekonomi, 4d dinyatakan  

”Melaksanakan privatisasi BUMN secara sangat selektif, transparan, 

dan hati-hati setelah berkonsultasi dengan DPR”. 

d. Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 

Nasional (Propenas) yang antara lain mengatur tentang prinsip-

prinsip dalam melakukan privatisasi BUMN.  

e.  UU APBN Tahun 2002 yang merupakan hak budget DPR, dimana 

ditetapkan target privatisasi BUMN sebesar Rp. 6,5 trilyun. 

f.  Peraturan Pemerintah  No. 30/2002 tentang Penjualan Saham Milik 

Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) 

PT. Indosat Tbk (”PP No. 30/2002”) tanggal 16 Mei 2002. 

g. Keputusan Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara 

Nomor KEP 02/TKP/07/2002 tentang Kebijakan Privatisasi Badan 

Usaha Milik Negara Tahun 2002 yang menetapkan dilakukannya 

privatisasi lanjutan terhadap PT. Indosat dengan pelepasan saham 

milik negara RI sebesar 41,94% melalui metode Strategic Sale.  

(Mohon lihat Penjelasan Pemerintah halaman 1-2 dari bukti P-5) 

5.  Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2002 tersebut di atas memutuskan 

bahwa Negara RI menjual sebagian saham yang dimilikinya pada PT 

Indosat Tbk. melalui pasar modal dan/atau mitra strategis dengan 

prinsip penawar harga terbaik (Terlampir BUKTI P-9). 

  Tim Privatisasi BUMN juga mengeluarkan Keputusan No. 

02/TKP/07/2002 yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 

30/2002 bahwa privatisasi PT Indosat Tbk dapat terus dilakukan. 

6.  Turut Termohon Keberatan II/STT merupakan pihak yang diundang 

untuk berpartisipasi dalam proses divestasi PT Indosat Tbk. Turut 

Termohon Keberatan II/STT kemudian menjadi pemenang dari proses 

tender yang terbuka, kompetitif dan transparan karena merupakan 

penawar dengan harga tertinggi yaitu sebesar Rp 12.950 per lembar 

saham. Harga per lembar saham yang ditawarkan oleh Turut Termohon 
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Keberatan II/STT adalah jauh lebih tinggi dari harga yang diindikasikan 

oleh para penawar lainnya yaitu berkisar antara Rp 6.600 sampai 

dengan Rp 12.000 per lembar sahamnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

Turut Termohon Keberatan II/STT merupakan mitra strategis yang tepat 

untuk membeli saham Negara RI pada PT Indosat Tbk.  

7.  Proses divestasi juga telah memenuhi ketentuan hukum investasi 

Indonesia yang berlaku, yang ditegaskan dengan Keputusan Badan 

Koordinasi Penanaman Modal No. 14/V/PMA/2003 tanggal 7 Februari 

2003.  

8.  Berdasarkan fakta, dasar hukum dan bukti  di atas kepemilikan tidal 

langsung Para Pemohon Keberatan (melalui AMH, ICL, ICPL) di PT 

Indosat Tbk merupakan hasil dari program divestasi PT Indosat Tbk 

oleh Pemerintah Republik Indonesia di tahun 2002 berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, hal 

tersebut merupakan hal yang dikecualikan dari penerapan UU No. 

5/1999 berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999.  

9. Selain itu, salah seorang anggota Tim Majelis Pemeriksa Lanjutan 

KPPU/Termohon Keberatan; Benny Pasaribu, Ph.D (Ekon), 

menyatakan sebagai berikut: 

”Saya berpendapat bahwa KPPU RI tidak  berwenang untuk 

membatalkan atau mengambil keputusan yang berbeda dari dan/atau 

tindakan hukum atau kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah 

ketika melakukan divestasi PT. Indosat melalui  tender terbuka yang 

dimenangkan  oleh Singapore Technologies Telemedia (STT) pada 

tahun 2002, Karena, proses awal divestasi adalah inisiatif pemerintah 

dalam kondisi keuangan negara pada saat itu. (Baca Pasal 50 butir a 

dan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur pengecualian. “ 

(Putusan Termohon Keberatan halaman 118-119 butir 6). 

10.  Berdasarkan pertimbangan diatas, kami memohon kepada Majelis 

Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Termohon 

Keberatan. 

VI.  Termohon Keberatan Telah Melakukan Rapat Konsultasi Dengan 
Pemerintah Republik Indonesia Pada Tahun 2003 Tentang Proses 
Divestasi PT Indosat Tbk Dan Termohon Keberatan Tidak Menyatakan 
Keberatan 
1. Pasal 35 (huruf e)  UU No. 5/1999 berbunyi: 

“Tugas Komisi meliputi: 
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Pengadilan Negeri juga tidak pernah memberikan alasan mengapa istilah 

"saham mayoritas" yang sudah jelas, masih perlu ditafsirkan.  

49.   Mohon perhatian Majelis Hakim Agung, bahwa Termohon Kasasi sendiri-

pun telah menerima dan membuat preseden bahwa kepemilikan saham 

mayoritas berarti kepemilikan lebih dari 50% saham. Yaitu dalam perkara 

yang dikenal dengan perkara Cineplex 21. Dalam perkara ini:  

(a) Termohon Kasasi tetap memperhatikan dan membuktikan unsur 

"saham mayoritas"  

Termohon Kasasi menilai bahwa unsur saham mayoritas terbukti 

karena pelaku usaha memiliki lebih dari 50% saham suatu perseroan  

(b) Termohon Kasasi tidak menggunakan unsur-unsur "pengendalian", 

"penyalahgunaan posisi dominan" dan "dampak negatif terhadap 

persaingan" tersebut di atas (vide Putusan KPPU No. 05/KPPU- L/2002 

tentang Cineplex 21 -Dokumen Perkara KPPU No. C- 312-35, lihat pula 

Permohonan Keberatan butir 51).  

50. Termohon Kasasi sama sekali tidak menyangkal fakta ini. Dengan demikian, 

Termohon Kasasi telah bersikap inkonsisten dan telah bertindak semena-

mena dengan tanpa alasan mengubah posisinya.  

Penafsiran Saham Mayoritas Yang Dilakukan Oleh Termohon Kasasi Dan 
Pengadilan Negeri Bertentangan Dengan Pasal 25 Dan 17 UU Anti 
Monopoli  
51. Lebih lanjut dalam Putusan KPPU, Termohon Kasasi mendalilkan bahwa 

perubahan arti "mayoritas" menjadi "pengendalian" dapat dibenarkan 

karena sesuai dengan penjelasan UU Anti monopoli yaitu untuk mencegah 

pemusatan kekuatan ekonomi melalui penguasaan suatu pasar 

bersangkutan. Dengan demikian, sesungguhnya Pengadilan Negeri dan 

Termohon Kasasi  telah membuat keputusan yang bertentangan dengan 

batang tubuh UU Anti monopoli, yaitu Pasal 25 dan 17 UU Anti monopoli. 

Kedua pasal ini telah jelas mengatur bahwa Suatu kelompok pelaku usaha 

boleh menguasai pasar bersangkutan sebagai pelaku usaha yang dominan 

atau monopoli. Jadi tidak ada larangan pemusatan kekuatan ekonomi 

melalui penguasaan pasar oleh suatu kelompok pelaku usaha baik melalui 

satu atau beberapa pelaku usaha.  

52. Yang dilarang oleh Pasal 25 dan 17 UU Anti monopoli adalah 

penyalahgunaan penguasaan tersebut sehingga menimbulkan 

penyalahgunaan posisi dominan (Pasal 25 UU Anti monopoli) atau praktek 

monopoli atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 17 UU Anti monopoli), 
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sebagai berikut:  

 "Pasal 25:  

  (1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik  secara 

langsung maupun tidak langsung untuk :  

a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk 

mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang 

dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun 

kualitas; atau  

b.  membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau  

c.  menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing 

untuk memasuki pasar bersangkutan.  

(2)   Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat 

(1) apabila :  

a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 

50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis 

barang dan atau jasa tertentu; atau  

b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha 
menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar 

satu jenis barang dan atau jasa tertentu.  

Pasal 17  

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan alas produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa yang  dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.  

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan  penguasaan atas 

produksi dan atau pemasaran barang  dan atau jasa sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) apabila :  

a.  barang dan atau jasa yang bersangkutan belum  ada substitusinya; 

atau  

b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam 

persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau  

c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 

lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang 

atau jasa tertentu.  

53.  Oleh karena itu, seandainyapun benar ada satu kelompok usaha yang 

menguasai pasar telekomunikasi seluler di Indonesia melalui Indosat dan 

Telkomsel, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri dan Termohon 

Kasasi untuk mengubah bunyi Pasal 27 ayat (a) UU Anti monopoli karena 
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seandainya ada dampak negatif dari penguasaan Ini, hal ini dapat 

ditangani dengan menerapkan Pasal 25 dan/atau 17 UU Anti monopoli.  

54. Demikian pula. tidak ada alasan untuk menambahkan unsur 

"penyalahgunaan posisi dominan" pada Pasal 27 UU Anti monopoli karena 

hal ini sudah diatur dalam Pasal 25 UU Anti monopoli.  

55.  Juga tidak ada alasan untuk menambahkan unsur "dampak negatif ter-

hadap persaingan" pada Pasal 27 UU Anti monopoli karena unsur ini jelas 

telah tercakup dalam unsur "persaingan usaha tidak sehat" dan "praktek 

monopoli" dalam Pasal 25 dan 17 UU Anti monopoli". Dengan demikian, 

mengubah Pasal 27 UU Anti monopoli atau memperluas arti Pasal 27 UU 

Anti monopoli yang telah jelas merupakan suatu hal yang berlebihan dan 

tidak perlu.  

56.  Dengan demikian, jelas bahwa Termohon Kasasi dan Pengadilan Negeri 

jelas telah salah menerapkan Pasal 27(a) UU Anti monopoli dengan 

menafsirkan pasal ini sehingga melebihi bunyinya, padahal Pasal 27(a) UU 

Anti monopoli telah jelas, pasal ini adalah suatu "express verbis".  

Dengan demikian, Termohon dan Pengadilan Negeri telah secara salah 

memposisikan dirinya sebagai pembentuk undang-undang atau legislator.  

Dengan Menafsirkan Istilah Saham Mayoritas Pengadilan Negeri Telah 
Melanggar Asas Legalitas  
57. Pasal 27(a) UU Anti monopoli telah jelas. Dengan mengubah dan 

menambah-nambah unsur-unsur Pasal 27 (a) UU Anti monopoli, 

Pengadilan Negeri telah melanggar asas Legalitas.  

58.   Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 UU Anti monopoli, pelanggaran 

Pasal 27 (a) UU Anti monopoli diancam dengan sanksi pidana. Oleh 

karena itu, perluasan makna Pasal 27(a) UU Anti monopoli dengan 

penafsiran akan melanggar Pasal 1 ayat 1 dari Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana yang berbunyi:  

"Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada."  

59. Walaupun Pengadilan Negeri dan Termohon Kasasi menjatuhkan sanksi 

administratif, bukan sanksi pidana, unsur "mayoritas" dalam Pasal 27 (a) 

UU Anti monopoli tidak boleh berubah karena (i) baik Termohon Kasasi 

maupun Pengadilan Negeri tetap .harus tunduk pada prinsip kepastian 

hukum dan (ii) penerapan “mayoritas” yang dibedakan antara rezim hukum 

administratif dan pidana akan jelas melanggar prinsip kepastian hukum, 

keadilan dan perlakuan yang sama di depan hukum.  
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Pertimbangan Pengadilan Negeri Tidak Konsisten. Seandainya Penafsiran 
Pengadilan Negeri Atas "Saham Mayoritas" Diberlakukan Dengan 
Konsisten, Maka Jelas "Pengendali" Telkomsel Adalah Telkom, Bukan 
Para Pemohon Kasasi VIII dan IX Atau Apa Yang Dituduhkan Sebagai 
"Kelompok Usaha Temasek"  
60. Para Pemohon Kasasi VIII dan IX tegaskan fakta-fakta berikut yang tidak 

dibantah oleh Termohon Kasasi termasuk dalam persidangan di 

Pengadilan Negeri, yaitu:  

(a) Telkom adalah pemegang saham mayoritas dalam Telkomsel, yaitu   

memiliki 65% saham.  

(b) Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 dari Anggaran Dasar  Telkomsel 

menegaskan bahwa Telkom sebagai pemegang saham mayoritas 

menunjuk 3 dari 5 Direktur Telkomsel dan 4 dari 6 Komisaris 

Telkomsel, termasuk posisi-posisi menentukan yaitu Direktur Utama, 

Direktur Keuangan dan Presiden Komisaris.  

 (c) Pasal 11 ayat 3 dari Anggaran Dasar Telkomsel, menegaskan bahwa 

hanya Direktur Utama atau 2 (dua) Direktur yang ditunjuk oleh 

pemegang saham mayoritas (yaitu Telkom sebanyak 65 %), yang 

berhak mewakili Telkomsel sehingga jelas bahwa jabatan Direktur yang 

dicalonkan Telkom sebagai pemegang saham mayoritas memiliki 

kekuasaan yang lebih daripada Direktur yang dicalonkan SingTel 

Mobile sebagai pemegang saham minoritas.  

(d) Pasal 12 ayat 6 dari Anggaran Dasar Telkomsel menegaskan bahwa 

pengambilan keputusan Direksi Telkomsel adalah dengan suara 

mayoritas. Demikian pula dengan pengambilan keputusan dalam 

Dewan Komisaris Telkomsel, disyaratkan suara mayoritas. Adapun jika 

tidak didapat keputusan dalam Rapat Direksi atau Komisaris hal yang 

dirapatkan harus diputus oleh RUPS, dimana Telkom memiliki suara 

mayoritas.  

(e) Capex Committee Telkomsel ditugaskan untuk membantu Dewan 

Komisaris Telkomsel. Capex Committee hanya dapat memberi 

rekomendasi pada Dewan Komisaris perihal penerapan Anggaran 

Tahunan Telkomsel yang telah disetujui. Pada kenyataannya, 

keputusan diambil oleh Dewan Komisaris yang dikuasai Telkom melalui 

anggota yang dinominasikannya. Selain itu, mayoritas anggota Capex 

Committee juga berasal dari Telkom.  

(f) Mengingat bahwa Telkom menguasai suara mayoritas Dewan 
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Komisaris, telah terbukti bahwa Telkom adalah satu-satunya pihak yang 

memiliki posisi yang dapat mengontrol penerapan dari Anggaran 

Tahunan Telkomsel.  

61.  Mohon, perhatian Mahkamah Agung bahwa semua fakta di atas, telah 

ditegaskan dan diakui juga oleh Telkom dalam permohonan intervensinya 

tertanggal 25 Januari 2008 (vide Permohonan Intervensi Telkom halaman 

9-11). Namun demikian, Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan 

fakta-fakta tersebut di atas.  

62.  Mohon perhatian Mahkamah Agung bahwa sebagaimana diakui Termohon 

Kasasi sendiri dalam Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006, untuk 

membuktikan suatu fakta, Termohon Kasasi harus mendapatkan lebih dari 

satu bukti dan semua bukti harus ada kesesuaian antara alat-alat bukti. 

Namun sebagaimana diuraikan berikut, Pengadilan Negeri telah keliru 

menyimpulkan bahwa Para Pemohon Kasasi VIII dan IX mengendalikan 

Telkomsel dengan tidak mengindahkan tidak adanya kesesuaian antara 

bukti-bukti yang diperiksanya.  

63. Disamping itu, apabila unsur pengendalian yang dirumuskan Pengadilan 

Negeri dan Termohon Kasasi diterima, maka unsur ini akan 

mengakibatkan ketidakadilan dan akan menafikan hak-hak pemegang 

saham minoritas yang diamanatkan UUPT, sebagaimana diuraikan berikut.  

64. Dengan demikian, sesungguhnya Pengadilan Negeri telah menjatuhkan 

putusan yang tidak masuk akal, karena apabila ketiga persyaratan tersebut 

diterapkan, maka jelas bahwa Telkom menguasai Telkomsel. Para 

Pemohon Kasasi VIII dan IX tidak mengendalikan Telkomsel.  

65.  Lebih lanjut, seandainyapun Telkomsel dikendalikan oleh "Kelompok Usaha 

Temasek" bersama-sama dengan Telkom, hal mana telah dibantah oleh 

Para Pemohon Kasasi VIII dan IX, maka seharusnya Telkom juga turut 

bertanggung jawab atas pelanggaran yang dituduhkan pada Telkomsel. 

Kenyataannya, Pengadilan Negeri sama sekali tidak mempertimbangkan 

konsekuensi ini, sehingga jelas bahwa Pengadilan Negeri telah bersikap 

diskriminatif terhadap Para Pemohon Kasasi VIII dan IX.  

Pengadilan Negeri Dan Termohon Kasasi Menggunakan Doktrin "Entitas 
Ekonomi Tunggal" Yang Tidak Dikenal Dalam Hukum Indonesia  
66.  Pada Pokoknya, Pengadilan Negeri telah mengambil alih doktrin entitas 

ekonomi tunggal yang dirumuskan Termohon Kasasi yang pada intinya 

menafsirkan bahwa suatu pemegang saham dapat dianggap sebagai satu 

entitas ekonomi dengan perseroan dan merupakan pengendali perseroan 
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apabila syarat-syarat berikut terpenuhi. Syarat-syarat ini dan 

penerapannya nyata keliru, sebagaimana diuraikan berikut.  

67.  Mohon perhatian Mahkamah Agung, bahwa doktrin entitas ekonomi tunggal 

tidak dikenal dalam hukum Indonesia sebagaimana diterangkan oleh Prof. 

Dr. Hikmahanto Juwana (vide dokumen Perkara KPPU No. C- 62, halaman 

12-14). Pengadilan Negeri pun tidak menerangkan asal-usul doktrin ini. 

Oleh karena itu jelas bahwa doktrin entitas ekonomi tunggal yang dipakai 

Pengadilan Negeri adalah tidak beralasan dan semena- mena.  

68.   Pengadilan Negeri juga telah gagal mempertimbangkan bahwa sebenarnya 

doktrin Entitas Ekonomi Tunggal yang diikutinya, jelas-jelas tidak sesuai 

dengan praktek di negara-negara yang telah terlebih dahulu menerapkan 

hukum anti persaingan usaha. Di negara-negara tersebut, doktrin serupa 

tidak dapat diterapkan pada situasi dimana pemegang saham hanya 

memiliki saham minoritas, seperti dijelaskan dalam pendapat hukum Prof. 

Ehlermann, Ahli hukum persaingan usaha di Amerika Serikat dan Eropa 

yang terkemuka:  

"(56) Aturan Entitas Ekonomi Tunggal telah diterapkan pada i kasus 

dimana perusahaan induk memiliki 100% saham dari anak 

perusahaan. Tidak jelas apakah hal tersebut juga dapat diterapkan 

pada kepemilikan saham minoritas. Sebagai contohnya, Komisi 

menyatakan bahwa suatu perjanjian antara suatu joint venture yang 

dimiliki 50 % dan salah satu induknya adalah antara dan badan 

usaha independen dan karenanya dapat melanggar Pasal 81. 

Komisi memberikan alasan bahwa karena kedua induk memiliki 

penguasaan bersama atas joint venture, maka tidak dapat dikatakan 

bahwa joint venture tersebut merupakan bagian dari suatu entitas 

ekonomi tunggal dengan satu induk. Keputusan ini 

mempertimbangkan signifikansi kepemilikan saham 50%. Nampak 

lebih terbukti bahwa suatu kepemilikan saham minoritas, seperti 

kepemilikan tidak langsung saham oleh Temasek di Telkomsel dan 

Indosat, tidak cukup berdasarkan hukum Eropa bagi masing-masing 

dari kedua perusahaan tersebut untuk dianggap sebagai bagian dari 

suatu entitas ekonomi tunggal dengan Temasek.  

(57) Pendekatan berdasarkan hukum Inggris dan Jerman kepada 

perjanjian-perjanjian antara induk dan anak-anak perusahaan 

mereka sama dengan pendekatan Masyarakat Eropa.  

(58)    ... ... 
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(59)    .....  Saya sadar akan tidak adanya kasus dimana suatu pengadilan 

AS menemukan bahwa korporasi-korporasi kembar berada dibawah 

penguasaan yang disatukan ketika perusahaan induk setidaknya 

memegang saham mayoritas di keduanya."  

Arti kata "mayoritas" dalam Pasal 27(a) UU Anti monopoli yang telah jelas/ 

plain meaning tidak dapat ditafsirkan sembarangan oleh penegak hukum 

atau hakim/otoritas pengawas persaingan seperti dijelaskan sebagai 

berikut:  

"(37)   .....  Saham mayoritas hanya dapat ditafsirkan sebagai lebih dari 

50%. Jika dalam konteks Indonesia penggunaan konsep yang lebih 

luas tentang 'penguasaan' atau 'pengaruh' dalam menerapkan pasal 

27, maka hal ini harus diadakan melalui suatu perubahan legislatif 

hingga ke perubahan bahasa dari ketentuan tersebut, bukan suatu 

penafsiran yang agresif dan dibuat-buat terhadap bahasa lugas dari 

pasal 27 yang telah jelas.” 

(Sebagaimana dikutip di halaman 28 dari Keberatan)  

69.  Selanjutnya, pertimbangan yang digunakan oleh Pengadilan Negeri juga 

tidak benar dalam penerapannya sebagaimana diuraikan sebagai berikut:  

70. Pemegang saham memiliki representasi manajemen pada anak 

perusahaan. Dalam hal Para Pemohon Kasasi VIII dan IX, Pengadilan 

Negeri mempertimbangkan bahwa unsur ini terpenuhi karena SingTel 

Mobile dapat menunjuk 2 dari 6 Direktur Telkomsel dan 2 dari 6 Komisaris 

Telkomsel.  

Pengadilan Negeri telah keliru karena tidak mempertimbangkan fakta 

bahwa 3 dari 5 Direktur Telkomsel dan 4 dari 6 Komisaris ditunjuk oleh 

Telkom, termasuk Direktur Utama dan Komisaris Utama, kedua posisi 

mana secara tegas dicadangkan untuk Telkom. Terlebih, sebagaimana 

telah diuraikan di atas, keputusan direksi dan komisaris Telkomsel diambil 

atas dasar suara terbanyak (mayoritas).  

71.  Pemegang saham memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan 

arah perseroan. Pada pokoknya, Pengadilan Negeri menyatakan bahwa 

karena SingTel Mobile dapat menunjuk 2 dari 5 Direktur Telkomsel dan 2 

dari 6 Komisaris Telkomsel, maka SingTel Mobile dapat mempengaruhi 

kebijakan arah perseroan.  

Pengadilan Negeri sekali lagi telah membuat kekeliruan yang nyata karena 

tidak mempertimbangkan fakta bahwa 3 dari 5 Direktur Telkomsel dan 4 

dari 6 Komisaris ditunjuk oleh Telkom, termasuk Direktur Utama dan 
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Komisaris Utama, kedua posisi mana secara tegas dicadangkan untuk 

Telkom.  

72. Lebih lanjut. Pengadilan menyatakan bahwa SingTel Mobile dapat 

mempengaruhi kebijakan Telkomsel melalui wakilnya di Cacex Committee.  

Pengadilan Negeri telah keliru karena tidak mempertimbangkan bahwa 

kenyataannya Capex Committee hanya bisa memberi rekomendasi untuk 

Komisaris Telkomsel (yang dikuasai oleh Telkom). Terlebih 2 dari 3 Capex 

Committee dinominasikan oleh Telkom dan setiap rekomendasi Capex 

Committee diputuskan berdasarkan suara mayoritas.  

73.  Syarat terakhir yang diajukan Pengadilan Negeri adalah akses terhadap 

informasi rahasia. Sebagaimana yang telah diuraikan para Pemohon 

Kasasi VIII dan IX dalam keberatan jelas bahwa alasan ini tidak adil karena 

setiap pemegang saham, termasuk investor pasif memiliki akses terhadap 

informasi rahasia perusahaan, yaitu .(i) melalui laporan keuangan dan 

tahunan direksi perseroan, (ii) melalui hak setiap pemegang saham untuk 

meminta Informasi kepada direksi atau komisaris atau melalui rapat umum 

pemegang saham, (iii) hak mana apabila tidak dihormati oleh direksi atau 

komisaris atau rapat umum pemegang saham dapat dipaksakan melalui 

upaya hukum pemeriksaan terhadap perseroan melalui pengadilan.  

74. Sebagaimana diuraikan di atas, jelas bahwa semua pemegang saham 

termasuk pemegang saham yang tidak memiliki kendali atas perseroan 

berhak atas informasi rahasia perseroan tersebut sehingga tidak adil untuk 

menjadikan akses ini bukti pengendalian atas perseroan.  

F.   Pengadilan Negeri Telah Secara Keliru Membenarkan Penambahan 
Unsur-Unsur "Penyalahgunaan Posisi Dominan" Dan "Akibat Negatif 
Terhadap Kompetisi" Yang Dilakukan KPPU Terhadap Pasal 27 (A) UU 
Anti  Monopoli  

75.  Seandainyapun unsur penyalahgunaan posisi dominan dan/atau dampak 

negatif terhadap persaingan diterima maka jelas bahwa standar-standar 

yang diterapkan oleh Termohon Kasasi dan dikuatkan oleh Pengadilan 

Negeri adalah tidak beralasan, tidak berhubungan dengan persaingan 

usaha dan tidak adil sebagai berikut.  

76. Bahwa pada pokoknya Termohon Kasasi mempertimbangkan dan 

Pengadilan Negeri menguatkan bahwa unsur penyalahgunaan posisi 

dominan dan dampak negatif telah terpenuhi karena telah terpenuhinya 

standar-standar berikut:  

a. Para operator telekomunikasi seluler telah menikmati keuntungan yang 
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eksesif yang berasal dari harga yang eksesif;  

b. Standar keuntungan yang eksesif adalah:  

i. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization 

("EBITDA") yang menurut Pengadilan Negeri adalah lebih tinggi 

dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurut Pengadilan 

Negeri, EBITDA yang tinggi merupakan bukti adanya keuntungan 

yang berlebihan.  

ii. Return On Equity ("ROE") yang melebihi persentase yang ditetapkan 

oleh Termohon tanpa penjelasan misalnya untuk Telkomsel 

Termohon telah menetapkan bahwa ROE yang wajar adalah 25%-

35% dan diatas jumlah itu merupakan keuntungan yang eksesif.  

iii. Return on capital employed (RaCE) yang menurut Termohon diatas 

rata-rata.  

77.   Rumus untuk menghitung EBITDA dapat diuraikan sebagai berikut:  

EBITDA = Pendapatan - Biaya operasional (yaitu selain biaya modal 

(bunga, penyusutan, amortisasi) dan pajak)  

Oleh karena itu pada intinya, EBITDA hanya menunjukkan penerimaan 

perusahaan sebelum dikenakan beban modal (berupa depresiasi dan 

amortisasi) dan beban pajak. Lebih lanjut EBITDA juga mencakup berbagai 

macam pendapatan perusahaan, bukan hanya pendapatan yang berasal 

dari konsumen (misalnya pendapatan dari pelanggan telekomunikasi 

seluler).  

78.  Rumus untuk menghitung ROE dapat diuraikan sebagai berikut: ROE= 

Pendapatan neto/shareholders' equity.  

Pendapatan neto pada intinya adalah semua pendapatan dikurangi semua 

biaya perusahaan. Tentunya dalam menghitung total pendapatan, semua 

pendapatan turut diikutsertakan, dengan tidak membedakan  pendapatan 

dari penjualan jasa ke konsumen dan pendapatan lain-lain : Demikian pula 

dalam menghitung total biaya, semua biaya diperhitungkan. dengan tidak 

membedakan antara biaya untuk memproduksi jasa dan biaya-biaya lain 

(misalnya biaya membayar pajak).  

79. Demikian pula ROCE mencakup biaya-biaya selain biaya untuk 

memproduksi jasa dan pendapatan selain pendapatan dari jasa seluler, 

yaitu dengan rumus sebagai berikut:  

ROCE = EBIT/total aset minus total kewajiban  

Pada intinya, ROCE adalah ukuran efisiensi penggunaan modal, bukan 

ukuran mahalnya produk. EBIT adalah semua pendapatan sebelum 
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dikurangi bunga dan pajak. Sehingga, perhitungan EBIT tidak terbatas 

pada pendapatan dari Jasa seluler. Total aset tidak berhubungan dengan 

biaya produksi. Total kewajiban mencakup semua kewajiban, bukan hanya 

kewajiban yang berhubungan dengan biaya produksi.  

Sedangkan Shareholders' equity adalah total kewajiban dikurangi total 

modal. Baik modal, maupun kewajiban tidak memperlihatkan biaya yang 

harus dikeluarkan untuk memproduksi jasa karena keduanya 

mengikutsertakan beban-beban yang tidak berhubungan dengan produksi, 

seperti beban karena kerugian valas.  

80.  Oleh karena itu, baik ROE maupun ROCE maupun EBITDA sebenarnya 

tidak menunjukkan apakah telah terjadi persaingan usaha tidak sehat dan 

belum tentu menunjukkan adanya persaingan tidak sehat. Pada intinya, 

ROE, ROCE dan EBITDA hanya menunjukkan profitabilitas suatu 

perusahaan. Profitabilitas yang tinggi dapat terjadi dalam suatu industri 

yang kompetitif, misalnya karena permintaan yang tinggi. Oleh karena itu, 

tidak adil untuk menganggap bahwa ROE, ROCE dan EBITDA yang tinggi 

dan atau meningkat sebagai indikator keuntungan yang eksesif atau 

persaingan yang tidak sehat. 

81.  lebih lanjut, Pengadilan Negeri telah menerima teori Termohon Kasasi 

bahwa ROCE, ROE dan EBITDA yang tinggi dan cenderung meningkat 

menunjukkan adanya kerugian konsumen karena keduanya menunjukkan 

bahwa keuntungan semakin meningkat karena biaya semakin menurun. 

Teori ini tidak adil dan sama sekali tidak benar; tidak ada hubungannya 

dengan bagaimana ROCE, ROE dan EBITDA sebenarnya dihitung.  

82.  Asumsi sederhana Pengadilan Negeri dan Termohon Kasasi adalah biaya 

sama dengan biaya produksi jasa seluler dan pendapatan adalah sama 

dengan pendapatan dari penjualan jasa seluler, sehingga apabila biaya 

menurun dan pendapatan meningkat pasti!ah telah terjadi kerugian 

konsumen karena walaupun biaya produksi jasa seluler menurun, 

produsen tetap meningkatkan harga.  

83.  Asumsi tersebut di atas salah dan tidak adil karena, sebagaimana telah 

diuraikan di atas, baik ROE, ROCE, maupun EBITDA menghitung semua 

biaya (bukan hanya biaya produksi seluler) dan semua pendapatan (bukan 

hanya pendapatan dari jasa seluler). Dengan demikian, ROE, ROCE dan 

EBITDA yang tinggi belum tentu mengindikasikan dan sama sekali bukan 

bukti bahwa biaya produksi jasa seluler terus menurun sedangkan harga 

tetap tinggi, sehingga tidak adil  bagi Pengadilan Negeri untuk menyatakan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1105

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Investasi  
Bidang Telekomunikasi Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 496 
K/Pdt.Sus/2008) 
 

Mawaddah Lestari



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 
 

Hal. 1106 dari 1151 hal. Put. No. 496K/Pdt.Sus/2008 

bahwa operator seluler telah merugikan konsumen atas ukuran-ukuran ini.  

84.  Namun ternyata Pengadilan Negeri membenarkan Termohon Kasasi  yang 

telah menetapkan standar kerugian konsumen berupa persentase ROE 

yang disebut Termohon Kasasi sebagai wajar, padahal (i) sebagaimana 

diuraikan di atas, ROE belum tentu menunjukkan adanya kerugian yang 

berlebihan dari transaksi konsumen operator seluler dan (ii) Termohon 

Kasasi dan Pengadilan Negeri tidak menjelaskan mengapa persentase 

tersebut dianggap wajar. Dengan demikian jelas bahwa standar 

persentase: ini ditetapkan secara semena-mena  tanpa alasan dan 

pertimbangan.  

85.  Untuk mudahnya, penjelasan lebih rinci mengenai hal ini Para Pemohon 

Kasasi VIII dan IX uraikan dalam lampiran Memori Kasasi ini.  

Pertimbangan Pengadilan Negeri Mengancam Ekonomi Nasional Dan 
Persaingan Usaha  
86.  lebih lanjut, apabila Majelis Hakim Agung yang Terhormat menerima bahwa 

Termohon Kasasi dapat menetapkan tinggi profitabilitas maksimum yang 

dapat dinikmati oleh Pelaku Usaha dalam suatu pasar bersangkutan dan 

bahwa tingkat profitabilitas ini dapat diterapkan dengan begitu saja tanpa 

alasan maka jelas bahwa hal ini sangat merugikan ekonomi nasional dan 

persaingan usaha.  

87.   Sebagaimana diakui UU Anti monopoli, salah satu tujuan persaingan yaitu 

efisiensi. Pada umumnya, semakin efisien suatu perusahaan semakin 

menguntungkanlah perusahaan tersebut. Oleh karena itu, profitabilitas 

adalah suatu insentif yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi 

usaha. Pelaku Usaha berusaha meningkatkan efisiensi agar dapat 

menikmati profitabilitas yang lebih tinggi. Apabila profitabilitas dibatasi oleh 

Termohon Kasasi, apalagi dengan cara semena-mena, jelas bahwa Pelaku 

Usaha akan kehilangan insentif untuk menambah efisiensi usahanya. Buat 

apa meningkatkan efisiensi perusahaan apabila profitabilitas dibatasi?!  

88.   Seandainya benar bahwa kebijakan hukum yang hendak diterapkan adalah 

membatasi selisih yang dapat diperoleh operator seluler dari penjualan 

jasa seluler, maka semestinya Termohon Kasasi dan Pengadilan Negeri 

menghitung jelas biaya per unit jasa seluler dan selisih per transaksi 

konsumen. Kenyataannya, baik Termohon Kasasi maupun Pengadilan 

Negeri tidak menghitung atau mempertimbangkan hal ini. Seandainya hal 

ini dipertimbangkan, maka akan jelas terlihat bahwa sesungguhnya 

konsumen telah memperoleh surplus, bukan kerugian, sebagaimana 
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diuraikan lebih lanjut dalam lampiran permohonan kasasi ini.  

Pertimbangan Pengadilan Negeri Berlebihan Dan Kontradiktif, Karena 
Masalah Persaingan Tarif Di Sektor Telekomunikasi Seluler Telah Diurus 
Oleh Menteri Komunikasi Dan Informatika ("Menkominfo") Dan Bukan 
Merupakan Kewenangan Termohon Kasasi 
89. Lebih lanjut sebenarnya selisih keuntungan yang layak dalam usaha 

telekomunikasi seluler telah dikawal dan diurus oleh Menkominfo melalui 

BRTI yaitu melalui mekanisme penerapan tarif sebagaimana telah 

dijelaskan di atas. Oleh karena sebenarnya kepentingan dalam umum 

dalam hal ini telah dilindungi oleh badan pemerintahan yang berwenang. 

Sebagaimana telah diakui oleh Pengadilan Negeri (vide Putusan 

Pengadilan Negeri halaman 841) badan yang berwenang itu bukan 

Termohon Kasasi.  

G. Pengadilan Negeri Telah Salah Menerapkan Hukum Khususnya 
Mengenai Sanksi Terhadap Para Pemohon Putusan Pengadilan Negeri 
Bertentangan Dengan Pasal 7 UU Penanaman Modal Karena 
Menyebabkan Pengalihan Paksa Harta Kekayaan SingTel Mobile Yang 
Berupa Saham Dalam Telkomsel  

90. Mohon dicatat bahwa investasi SingTel Mobile telah disetujui oleh 

pemerintah Indonesia. Dengan demikian, Investasi SingTel Mobile adalah 

investasi yang sah menurut peraturan perundang-undangan dibidang 

penanaman modal, dan karenanya investasi SingTel Mobile berhak 

memperoleh perlindungan hukum sesuai UU Penanaman Modal. Hal ini 

pun diakui oleh Pengadilan Negeri dalam putusannya (vide Putusan 

Pengadilan Negeri halaman 837).  

91. Putusan Pengadilan Negeri mengenai perintah divestasi atas saham 

SingTel Mobile di Telkomsel jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 7 UU 

Penanaman Modal, yang berbunyi sebagai berikut (vide butir 2 amar 

Putusan Pengadilan Negeri):  

"a. Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau 

pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan 

undang-undang.  

b. Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau 

pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya 

ditetapkan berdasarkan harga pasar.  

c. Jika diantara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang 
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kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

penyelesaiannya melalui arbitrase. "  

92.  Mohon perhatian bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Penanaman Modal, 

divestasi atas penanaman modal asing hanya dapat dilakukan melalui 

suatu Undang-undang dan pemberian kompensasi berdasarkan harga 

pasar, namun kenyataannya:  

(a) Perintah divestasi saham SingTel Mobile di Telkomsel tanpa dilandasi 

suatu undang-undang.  

(b)Perintah divestasi tersebut pun dilakukan tanpa memberikan 

kompensasi kepada SingTel Mobile.  

93.   Selain melanggar Pasal 7 UU Penanaman Modal, Para Pemohon percaya 

bahwa Mahkamah Agung dapat melihat bahwa Pengadilan Negeri telah 

sengaja menerobos kewenangan eksekutif dan legislatif dengan 

mengeluarkan amar putusan yang memperbolehkan perintah divestasi 

saham SingTel Mobile di Telkomsel.  

94.  Para Pemohon Kasasi VIII dan IX juga percaya bahwa Mahkamah Agung 

dapat melihat bahwa Putusan Pengadilan Negeri sangat menciderai rasa 

keadilan karena walaupun proses divestasi pemerintah di Indosat telah 

dilakukan secara sah dan sesuai del1gan hukum (termasuk hukum 

persaingan usaha dengan mempertimbangkan keberadaan SingTel Mobile 

di Telkomsel) (vide Putusan Pengadilan Negeri halaman 837) namun, 

Pengadilan Negeri ternyata telah menghukum Para Pemohon Kasasi VIII 

dan IX atas investasi SingTel Mobile di Telkomsel.  

Hukuman Yang Dijatuhkan Tidak Ada Kaitannya Dengan Kesalahan Yang 
Dituduhkan  
95.   Mohon perhatian bahwa Putusan Pengadilan Negeri (yang membenarkan 

Putusan KPPU) didasarkan pada tuduhan bahwa:  

(a) Para Pemohon Kasasi VIII dan IX telah melakukan tindakan anti 

kompetisi pada pasar bersangkutan dan bukan berdasarkan 

kepemilikan atas saham mereka yang per se  anti kompetisi.  

(b) Karenanya, sanksi yang dijatuhkan seharusnya sesuai dengan tindakan 

yang dituduhkan, yakni mengenai tindakan anti  kompetisi,  

96.  Pengadilan Negeri seharusnya memperhatikan prinsip penyelenggaraan 

negara yang baik, khususnya prinsip proporsionalitas. Hal ini tidak hanya 

mencakup bahwa hukuman harus "setara" kejahatannya, tetapi juga 

dimana hukuman yang lebih ringan dapat menjadi setara dengan 

kesimpulan dari tindakan, serta tidak diperlukan adanya hukuman yang 
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lebih memberatkan. Saat ditinjau dari tingkat keperluannya, hukuman yang 

lebih memberatkan harus dianggap tidak proporsional, Dalam perkara ini, 

perintah untuk divestasi tidak proporsional untuk dua alasan, yakni:  

(a) hal tersebut bertentangan dengan hak kepemilikan Para Pemohon 

Kasasi  VIII dan IX serta hak pihak ketiga atas kepemilikan tersebut;  

(b) perintah yang lebih ringan, sebenarnya dapat menjadi sanksi yang lebih 

masuk akal. Dalam Putusannya, Pengadilan Negeri tidak menjelaskan 

alasannya mengapa divestasi saham SingTel  Mobile di Telkomsel 

perlu dan proporsional.  

97.  Putusan Pengadilan Negeri yang memberikan opsi bagi para pihak untuk 

melepas kepemilikan saham masing-masing 50% di Telkomsel dan Indosat 

pun tidak mengakomodasi pertimbangan hukum Pengadilan  Negeri 
sendiri, mengingat:  

(a) Pengadilan Negeri berpendapat bahwa kepemilikan saham minoritas di 

Telkomsel dari Indosat tetap dianggap sebagai pengendalian alas 

kedua perusahaan tersebut.  

 (b) Seandainyapun SingTel Mobile melepaskan sahamnya sebesar 50% di 

Telkomsel, berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri 

sendiri, Para Pemohon Kasasi VIII dan IX tetap dituduh melanggar 

Pasal 27(a) UU Anti monopoli.  

Lebih lanjut, seandainyapun Putusan Pengadilan Negeri ini 

dimaksudkan/ditujukan untuk mencegah terjadinya pengendalian terhadap 

Indosat dan Telkomsel serta penyalahgunaan posisi dominan, Putusan 

Pengadilan Negeri yang membatasi masing-masing pembeli untuk 

membeli saham Telkomsel dan/atau Indosat maksimal sebesar 10 % juga 

gagal mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, terutama karena:  

(c) Menurut Pengadilan Negeri sendiri, pengendalian dan penyalahgunaan 

posisi dominan dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas di 

Telkomsel dan Indosat.  

Sehingga:  

(d) Pembatasan pembelian saham sebesar 10% tersebut juga tidak 

mengakomodasi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sendiri 

karena menurut Pengadilan Negeri sendiri kepemilikan saham 

minoritas (misalnya sebesar 10%) tetap saja dapat menyebabkan 

pengendalian dan penyalahgunaan posisi dominan.  

Dengan demikian:  

(e) Pengadilan Negeri jelas-jelas gagal memeriksa dan memper-
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timbangkan perkara keberatan ini secara seksama, bahkan terkesan 

Pengadilan Negeri memaksakan divestasi di Telkomsel maupun 

Indosat. sebagaimana terbukti pertimbangan hukum dan amar Putusan 

Pengadilan Negeri yang tidak mendukung satu sama lain.  

H.  Pengadilan Negeri Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Di-
wajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam 
Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Pengadilan Negeri 
Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Saling 
Bertentangan/ Kontradiktif/Tidak Konsisten  

98.  Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 1974, 

tanggal  25 November 1974 menyebutkan:  

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila 

alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun 

bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai 

suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan 

batalnya suatu putusan."  

99.  Sesuai ketentuan hukum acara perdata Indonesia, Putusan Pengadilan 

Negeri sudah sepatutnya dibatalkan terutama karena pertimbangan hukum 

Putusan Pengadilan Negeri nyata-nyata saling bertentangan/kontradiktif/ 

tidak konsisten, antara lain:  

(a) Pengadilan Negeri menyatakan bahwa salah satu tugas dan fungsinya, 

melalui Putusan Pengadilan Negeri ini, adalah menciptakan 

berkembangnya iklim yang kondusif bagi investasi di Indonesia.  

(vide hal. 813, paragraf pertama dari Putusan Pengadilan Negeri) 

Namun:  

Putusan Pengadilan Negeri ini, misalnya dengan memerintahkan 

SingTel Mobile untuk melepaskan sahamnya serta melepaskan hak 

suara dan hak untuk mengangkat direksi dan komisaris pada 

Telkomsel, jelas-jelas merongrong iklim Investasi di Indonesia.  

(vide butir 5 dari amar Putusan Pengadilan Negeri)  

(b) Pengadilan Negeri menyatakan bahwa investor asing (SingTel Mobile) 

harus diperlakukan secara adil sebagaimana mestinya terhadap 

investor dalam negeri (Iokal).  

(vide halo 812 dari Putusan Pengadilan Negeri)  

Namun:  

Pada kenyataannya, Pengadilan Negeri telah melakukan diskriminasi 

terhadap SingTel Mobile, dimana walaupun Telkom juga merupakan 
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pemegang saham Telkomsel bahkan dengan kedudukan mayoritas dan 

kemampuannya mengendalikan Telkomsel, Pengadilan Negeri tetap 

saja menguatkan Putusan KPPU yang melindungi kepentingan Telkom. 

Apalagi dalam perkara ini, Telkom pun telah mengakui dengan tegas 

bahwa Telkom adalah pemegang saham mayoritas dan mengendalikan 

Telkomsel, sebagaimana juga diakui oleh Termohon Kasasi dan 

Pengadilan Negeri.  

(vide Permohonan Intervensi Telkom, halaman 9 poin 11)  

(c) Pengadilan Negeri menyatakan bahwa investasi yang dilakukan 

SingTel Mobile telah dilakukan secara sah, bahkan lebih lanjut 

Pengadilan Negeri juga mengakui bahwa Termohon Kasasi tidak 

mempunyai kewenangan untuk menilai tarif penyelenggaraan jasa 

telekomunikasi seluler.  

  (vide Putusan Pengadilan Negeri, halaman 837 dan 841)  

Namun : 

Faktanya, Pengadilan Negeri telah menghukum SingTel Mobile alas 

investasi yang dilakukannya padahal sebelumnya SingTel Mobile telah 

memperoleh jaminan dari Pemerintah Indonesia bahwa investasinya 

sah dan sesuai dengan hukum Indonesia. lebih lanjut, Pengadilan 

Negeri pun menguatkan teori Termohon Kasasi bahwa tarif Telkomsel, 

Indosat dan perusahaan GSM lain adalah eksesif, walaupun 

sebelumnya telah mengakui bahwa Termohon Kasasi tidak mempunyai 

kewenangan untuk menilai tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi 

seluler yang merupakan  kewenangan BRTI bukan Termohon Kasasi.  

(vide Putusan Pengadilan Negeri, halaman 837)  

Putusan Pengadilan Negeri Kurang Cukup Pertimbangan: Pengadilan 
Negeri Tidak Mempertimbangkan Hasil Pemeriksaan Tambahan Yang 
Telah Diperintahkannya Sendiri  
100. Dalam Putusan Sela-nya tertanggal 26 Februari 2008, Pengadilan Negeri 

telah memerintahkan pemeriksaan tambahan untuk memperoleh 

keterangan ahli dari Dr. Frank Montag, Dr. Michael Kende dan Prof. Rudy 

Prasetya. Dalam Putusan Sela tersebut, Pengadilan Negeri menyatakan:  

"Bahwa berkaitan dengan masalah diterapkannya Single Economic Entity 

Doctrine, Saham mayoritas dan masalah Cross Ownership maka Majelis 

Hakim memandang perlu dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap ahli:  

1. Dr. Frank Montag;  

2. Dr. Michael Kende;  
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3. Prof Dr. Rudhi Prasetya, SH  

Bahwa alasan dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap ahli Dr. Frank 

Montag dan Dr. Michael Kende karena keduanya telah memberikan 

keterangan tertulis pada saat pemeriksaan oleh KPPU tetapi belum pernah 

dilakukan cross examination (tanya jawab), selain itu Dr. Frank Montag 

tersebut sangat kompeten untuk menjelaskan perihal beberapa 

permasalahan tersebut di alas khususnya penerapan Single Economic 

Entity, saham mayoritas berdasarkan hukum Uni Eropa atau Jerman dan 

Dr. Michael Kende akan menguraikan analisis dampak cross ownership 

bagi persaingan usaha, sedangkan ahli Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H., ahli 

hukum perseroan/perusahaan diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang 

berkaitan dengan kepemilikan saham mayoritas dan kepemilikan saham 

silang."  

(vide Putusan Sela Pengadilan Negeri, halaman 5-6)  

101. Walaupun Pengadilan Negeri telah mengakui perlunya mendengar 

keterangan para ahli tersebut guna memutuskan perkara ini, namun 

Pengadilan Negeri sengaja memilah-milah keterangan ahli yang hanya 

menguntungkan Termohon. Pengadilan Negeri memilih untuk 

mengabaikan atau tidak mempertimbangkan keterangan Dr. Frank Montag 

dan Dr. Michael Kende tanpa memberikan pertimbangan hukum/alasan 

yang patut, antara lain:  

(a) Dr. Frank Montag antara lain berpendapat:  

"Di bawah UU Eropah dan Jerman, pengendalian berarti kemampuan 

untuk mengambil keputusan dalam perusahaan, dalam hal ini kisaran 

dalam jumlah saham hanya merupakan salah satu faktor-faktor yang 

relevan. Baik hukum persaingan Eropa dan Jerman, membedakan 

definisi istilah pemegang saham mayoritas dan pengendalian. "  

(vide butir 13 dari Dokumen Pemeriksaan Tambahan Perkara KPPU 

No. B -4)  

Dalam hal ini:  

(i)    Walaupun Pengadilan Negeri telah mendengar kesaksian tersebut 

di atas, Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan kesaksian ini 

tanpa memberikan alasan yang patut.  

(ii)   Pengadilan Negeri jelas-jelas telah bertindak sewenang- wenang 

Pengadilan Negeri meminta saksi tersebut memberikan 

keterangannya, namun setelah keterangan tersebut diberikan, 

Pengadilan Negeri bahkan tidak mempertimbangkannya sama 
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sekali tanpa memberikan alasan yang patut.  

 (iii) Hal ini jelas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri telah jelas-

jelas memaksakan kehendaknya untuk mengartikan unsur 

"mayoritas" menjadi unsur "pengendalian" karena tidak ada 

satupun keterangan saksi ahli membenarkan teori yang 

direkayasa oleh Termohon Kasasi.  

(b) Dr. Michael Kende antara lain berpendapat (vide Dokumen   

Pemeriksaan Tambahan Perkara KPPU No. C -5):  

"Selain itu, teori KPPU bahwa Temasek telah menerapkan kendali 

diduga ia miliki atas Indosat untuk menekan Indosat (guna 

menguntungkan Telkomsel) adalah tidak wajar dan tidak didukung oleh 

bukti."  

(vide halaman 7 paragraf 3)  

"Kinerja terakhir Indosat menunjukkan bahwa teori KPPU adalah keliru."  

(vide halaman 8 paragraf 1)  

"Kenyataannya, dugaan KPPU mengenai kepemimpinan harga tidak 

sesuai dengan dugaannya bahwa Indosat ditekan untuk 

menguntungkan Telkomsel dan di setiap kejadian, KPPU tidak 

memberikan suatu bukti yang kredibel baik mengenai kepemimpinan 

harga maupun penetapan harga yang berlebihan di Indonesia."  

(vide halaman 10 paragraf 2)  

"Selanjutnya, KPPU tidak memberikan bukti konklusif apa pun bahwa 

telah terjadi kepemimpinan harga."  

(vide halaman 15 paragraf4)  

Dengan demikian, Pengadilan Negeri lalai tidak memberikan alasan 

mengapa Pengadilan Negeri mengabaikan fakta-fakta tersebut di atas 

padahal fakta tersebut tidak bisa dibuktikan sebaliknya oleh Termohon 

Kasasi. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri jelas-jelas telah bertindak 

sewenang-wenang.  

102. Putusan Pengadilan Negeri tersebut jelas-jelas telah melanggar ketentuan 

hukum acara perdata, antara lain disebutkan dalam Yurisprudensi 

Mahkamah Agung No. 443 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Agustus 1988, yang 

mewajibkan Pengadilan Negeri untuk memberikan pertimbangan hukum 

yang cukup.  

103. Para Pemohon Kasasi VIII dan IX percaya bahwa apabila fakta-fakta 

tersebut di atas dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri secara benar 

maka Pengadilan Negeri akan berkesimpulan dan menjatuhkan putusan 
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yang menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi VIII dan IX bukanlah 

pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam UU Anti monopoli dan Para 

Pemohon Kasasi VIII dan IX tidak melanggar Pasal 27 ayat (1) UU Anti 

monopoli.  

I.      Pengadilan Negeri Telah Melampaui Kewenangannya  

104. Berdasarkan UU Anti monopoli, hanya Termohon Kasasi yang berhak 

menjatuhkan putusan mengenai pelanggaran UU Anti monopoli dan 

mengoreksi putusannya sendiri.  

105. Putusan Pengadilan Negeri sudah sepatutnya dibatalkan terutama karena 

Pengadilan Negeri telah mengambil alih kewenangan tersebut dengan 

menambah/mengoreksi Putusan KPPU. Mohon dicatat bahwa UU 

Kekuasaan Kehakiman tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan 

Negeri untuk mengoreksi/mengubah produk suatu putusan lembaga 

Negara (in casu: Termohon Kasasi). Kewenangan Pengadilan Negeri 

hanyalah terbatas untuk menilai apakah Putusan KPPU telah tepat dan 

sesuai dengan hukum Indonesia, dan selanjutnya membatalkan atau 

menguatkan Putusan KPPU, bukan untuk mengoreksi Putusan KPPU.  

106. Terlebih lagi, mengingat tidak ada satupun pihak dalam perkara keberatan 

ini meminta Pengadilan Negeri untuk memperbaiki Putusan KPPU, 

tindakan Pengadilan Negeri tersebut jelas-jelas bertentangan dengan 

hukum acara perdata Indonesia, khususnya yang melarang Pengadilan 

Negeri untuk menjatuhkan amar putusan yang tidak diminta oleh para 

pihak (ultra petitum).  

107. Lebih lanjut, Pengadilan Negeri pun menjatuhkan putusan yang tidak bisa 

dilaksanakan, sebagai berikut:  

(a) Perintah kepada Temasek, SingTel Mobile dan Pemohon Kasasi 

lainnya untuk melepaskan saham-sahamnya di Telkomsel dan/atau 

Indosat (vide butir 2, paragraph 4 dari amar Putusan Pengadilan 

Negeri);  

Padahal:  

(b) Temasek dan SingTel tidak memiliki saham di Telkomsel maupun 

Indosat, oleh karena itu Temasek maupun SingTel tidak mungkin bisa 

memenuhi amar putusan tersebut.  

(c) Berdasarkan hukum Singapura, Temasek sama sekali tidak mempunyai 

kewenangan untuk memerintahkan SingTel, memerintahkan direksi 

SingTel Mobile melakukan divestasi atas sahamnya di Telkomsel -

apalagi memerintahkan SingTel untuk menjual saham di Telkomsel 
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karena SingTel sama sekali tidak mempunyai saham di Telkomsel. 

SingTel sama sekali tidak mempunyai kekuasaan untuk memerintahkan 

direksi SingTel Mobile melakukan divestasi atas sahamnya di 

Telkomsel.  

(vide Dokumen Perkara KPPU No. C-312-14) "  

J.  Pengadilan Negeri Telah Membenarkan Tindakan Termohon Kasasi 
Yang Nyata-Nyata Melanggar Prinsip Due Process Of Law (Termasuk  
Asas Audi Et Alteram Partem)  

108. Mahkamah Agung sudah sepatutnya membatalkan Putusan Pengadilan 

Negeri yang telah membenarkan tindakan Termohon Kasasi yang 

melanggar prinsip due process of law.   

109. Mohon dicatat bahwa Pengadilan Negeri pun mengakui bahwa 

pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon Termohon harus menjunjung 

tinggi prinsip due process of law.  

Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Bahwa Termohon Tidak 
Melanggar Asas Audi Et Al Teram Partem  

110. Pengadilan Negeri telah salah mempertimbangkan alasan keberatan Para 

Pemohon bahwa Termohon Kasasi telah melanggar asas audi alteram 

pattern. Mohon dicatat:  

(a) Pengadilan Negeri menilai bahwa alasan keberatan Para Pemohon 

Kasasi VIII dan IX adalah Termohon Kasasi "tidak secara seksama dan 

tidak teliti melakukan pemeriksaan pada setiap bukti dan dokumen 

dalam perkara ini".  

(vide hal. 810 dari Putusan Pengadilan Negeri)  

Padahal:  

(b) Keberatan Para Pemohon Kasasi VIII dan IX mengenai pelanggaran 

asas audi alteram partem antara lain adalah sebagai berikut:  

(i) Para Pemohon Kasasi VIII dan IX tidak diberitahukan tentang atas 

tuduhan apa sebenarnya mereka diperiksa. Misalnya, tidak sekali 

pun Termohon Kasasi memberitahukan pada Para Pemohon Kasasi 

VIII dan IX saat pemeriksaan pada tanggal 4 dan 23 Juli 2007 

mengenai atas tuduhan apa mereka diperiksa. Demikian juga, ketika 

Termohon Kasasi tidak memberitahukan pada Para Pemohon 

Kasasi VIII dan IX tentang bagaimana mereka dituduh melakukan 

penyalahgunaan posisi dominan.  

(ii) Termohon Kasasi  telah merahasiakan satu-satunya saksi yang 

mendukung teorinya bahwa Temasek menyabot Indosat melalui 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1115

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Investasi  
Bidang Telekomunikasi Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 496 
K/Pdt.Sus/2008) 
 

Mawaddah Lestari



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 
 

Hal. 1116 dari 1151 hal. Put. No. 496K/Pdt.Sus/2008 

Wakil Presiden Direkturnya. Tindakan merahasiakan saksi ini 

dilakukan tanpa dasar dan jelas telah menghalangi Para Pemohon 

Kasasi  VIII dan IX untuk membela diri.  

111. Para Pemohon Kasasi VIII dan IX  percaya bahwa apabila Pengadilan 

Negeri memeriksa secara seksama keberatan yang diajukan oleh Para 

Pemohon Kasasi VIII dan IX, maka Pengadilan Negeri akan sependapat 

bahwa Termohon Kasasi telah melanggar asas audi alterarn partem dan 

oleh karena itu Putusan KPPU patut dibatalkan.  

Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Bahwa Pemeriksaan Yang 
Dilakukan Termohon Kasasi Telah Sesuai Dengan Prinsip Due Process Of 
Law  

112. Pengadilan Negeri telah menyatakan bahwa proses penanganan dan 

pemeriksaan telah dilakukan sesuai prinsip due process of law karena 

menurut Pengadilan Negeri penanganan dan pemeriksaan tersebut telah 

sesuai dengan Perkom No. 1 Tahun 2006.  

113. Pertama-tama, Para Pemohon Kasasi VIII dan IX ingin tegaskan bahwa 

permasalahan apakah pemeriksaan perkara oleh Termohon Kasasi telah 

memenuhi asas due process tidak dapat digantungkan semata-mata 

kepada pertanyaan apakah Termohon Kasasi telah memeriksa dan 

memutus berdasarkan Perkom No. 1 Tahun 2006.  

114. Hal ini mengingat, menurut Para Pemohon  Kasasi VIII dan IX Perkom 

No.1 Tahun 2006 yang dibuat oleh KPPU sendiri tidak secara cukup 

mengatur mengenai apa yang disebut sebagai due process dalam 

pemeriksaan suatu perkara.  

115. Pengadilan Negeri seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan apakah 

Perkom No. 1 Tahun 2006 telah secara cukup melindungi hak para pihak 

yang diperiksa oleh Termohon Kasasi atas pemeriksaan yang menjunjung 

tinggi asas due process of law.  

116. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri sama sekali tidak mempertimbangkan hal 

tersebut diatas.  

117. Seandainyapun Pengadilan Negeri berpendapat bahwa proses 

pemeriksaan telah cukup memenuhi syarat pemeriksaan yang menjunjung 

tinggi asas due process apabila Termohon  Kasasi telah memenuhi 

Perkom No. 1 Tahun 2006, Termohon Kasasi juga tidak memenuhi aturan 

yang dibuatnya sendiri tersebut mengingat kenyataan bahwa proses 

pemeriksaan yang dilakukan Termohon Kasasi telah terlambat selama 216 

hari sehingga jelas melewati jangka waktu yang diamanatkan Pasal 28 (1) 
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UU Anti monopoll maupun diaturnya sendiri dalam Perkom No.1 Tahun 

2006.  

118.Dengan demikian, pertimbangan Pengadilan Negeri yang mempertim-

bangkan bahwa Termohon Kasasi telah memenuhi asas due process 

dalam pemeriksaannya jelas tidak benar.  

Pelanggaran-Pelanggaran Prinsip Due Process Of Law Yang Dilakukan 
Oleh Termohon Kasasi Dan Kegagalan Pengadilan Negeri Dalam 
Menjalankan Fungsi Kontrolnya Dengan Tidak Membatalkan Putusan 
KPPU  
Putusan Termohon  Kasasi Bertentangan Dengan Hukum Karena 
Termohon Kasasi Telah Menafikan Hak Fundamental Para Pemohon 
Kasasi VIII dan IX  Atas Proses Hukum Yang Layak (Due Process Of Law) 

Yang Dilindungi Oleh UUD 1945  
119.Termohon Kasasi telah tanpa dasar menghalang-halangi upaya Para 

Pemohon Kasasi VIII dan IX membela diri mereka sebagaimana diuraikan 

berikut:  

120.Termohon Kasasi  telah merahasiakan satu-satunya saksi yang mendukung 

teorinya bahwa Temasek menyabot Indosat melalui Wakil Presiden 

Direkturnya. Tindakan merahasiakan saksi ini dilakukan tanpa dasar dan 

jelas telah menghalangi hak Para Pemohon Kasasi VIII dan IX untuk 

membela diri.  

121.Termohon Kasasi  terus menerus mengubah dalil-dalil ekonomi dan 

hukumnya dari mulai Pemeriksaan Pendahuluan, terus melalui 

pemeriksaan lanjutan, sidang majelis komisi Termohon Kasasi dari 

keberatan ini. Contohnya, terus menerus mengubah metode penghitungan 

kerugian konsumen. Perilaku  Termohon Kasasi ini jelas sangat tidak 

layak, tidak adil dan membuat Para Pemohon Kasasi VIII dan IX sangat 

sukar membela diri mereka.  

122.Berawal pada tanggal 9 April 2007, Termohon Kasasi memulai 

pemeriksaan pendahuluan terhadap Temasek dan Telkomsel, pada saat 

itu pihak  Pemohon Kasasi lainnya dalam perkara keberatan ini belum 

menjadi pihak dari perkara tersebut. Lalu, 30 hari kerja setelah itu dan 

pada tanggal ditutupnya periode Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 

23 Mei 2007, Termohon Kasasi mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan 

Pendahuluan ("LHPP"). Laporan tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

bukti awal yang menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran UU Anti 

monopoli oleh Para Pemohon Kasasi VIII dan IX dalam perkara keberatan 
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ini, padahal Para Pemohon Kasasi VIII dan IX tersebut tidak pernah 

dilibatkan ataupun didengar keterangannya.  

123.Para Pemohon Kasasi II dan III telah dipanggil dua kali untuk hadir 

dihadapan Termohon pada tanggal 4 dan 23 Juli 2007 Pada saat sebelum 

kedua persidangan tersebut, Para Pemohon Kasasi VIII dan IX meminta 

kepada Termohon Kasasi untuk memberitahukan pelanggaran apa yang 

disangkakan kepada mereka dan untuk memeriksa berkas perkara 

Termohon Kasasi. Dalam hal ini, Termohon Kasasi  juga telah gagal 

bersikap transparan terhadap Para Pemohon Kasasi VIII dan IX karena 

tidak pernah memberikan penjelasan mengenai perbuatan apa yang 

mereka langgar serta tidak memberikan akses untuk memeriksa berkas 

perkara.  

124.Termohon tidak mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan 

("LHPL") kepada Para Pemohon Kasasi VIII dan IX setidaknya hingga 

setelah pertengahan Agustus 2007 meskipun tenggat waktu pemeriksaan 

lanjutan telah tutup. Pada tanggal 20 Agustus 2007, Termohon Kasasi 

menyatakan untuk memperpanjang tenggat waktu pemeriksaan lanjutan 

selama 30 hari kerja hingga 27 September 2007.  

125.Namun demikian, Termohon Kasasi telah sekali lagi gagal untuk 

mengeluarkan LHPL di dalam tenggat waktu perpanjangan yang mereka 

tetapkan sendiri. LHPL pada akhirnya baru dikeluarkan pada tanggal 3 

Oktober 2007 dan tidak ada alasan apapun yang diberikan atas 

keterlambatan tersebut. Hal ini merupakan tindakan yang menyalahi 

ketentuan UU Anti monopoli.  

126. Setelah LPHL dikeluarkan, Termohon Kasasi  hanya memberikan satu hari 

saja bagi para pihak untuk memeriksa berkas-berkas yang berkaitan 

dengan LPHL yaitu pada tanggal 9 Oktober 2007. Kesempatan satu hari 

yang diberikan untuk memeriksa berkas-berkas LPHL terbukti sangat tidak 

cukup karena berbagai alasan. Pertama, banyaknya jumlah dokumen yang 

terdapat di dalam berkas perkara memerlukan setidaknya beberapa hari 

untuk dapat diperiksa secara cukup. Kedua, dokumen-dokumen berkas 

perkara tidak disimpan dengan baik sehingga banyak dokumen yang 

hilang atau salah tempat. Oleh karena itu keterangan yang menjadi dasar 

laporan Termohon Kasasi di dalam LHPL tidak dapat diverifikasi atau 

dibantah secara akurat oleh Para Pemohon Kasasi VIII dan IX.  

127. Pada hari terakhir didalam tenggat waktu 30 hari kerja, Termohon Kasasi 

mengadakan sidang terbuka untuk mengumumkan keputusannya. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Termohon Kasasi menegaskan isi dari LPHL dan menyatakan bahwa para 

Pemohon Kasasi VIII dan IX dalam perkara keberatan ini telah melanggar 

beberapa ketentuan dalam UU Anti monopoli. Lebih lanjut, Termohon 

Kasasi juga menjatuhkan beberapa sanksi terhadap para Pemohon Kasasi 

VIII dan IX tersebut. Namun demikian, Termohon Kasasi gagal 

menyampaikan dasar-dasar dari pertimbangannya kepada Para Pemohon 

Kasasi VIII dan IX hingga 5 Desember 2007. Oleh karena terbatasnya 

waktu untuk mengajukan banding kepada Pengadilan Negeri, maka 

keterlambatan tersebut memberikan dampak yang serius bagi Para 

Pemohon Kasasi VIII dan IX untuk mempertimbangkan, menyusun dan 

mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Negeri.  

128.Sebagai akibatnya, Para Pemohon Kasasi VIII dan IX menjadi sangat 

terdesak dalam mengajukan Keberatannya dan tidak memiliki kesempatan 

yang patut untuk mempersiapkan dan menyampaikan pembelaan dalam 

kasus persidangan keberatan ini.  

Termohon Telah Melakukan Tindakan Diskriminasi  
129.Termohon Kasasi telah mendiskriminasi Para Pemohon Kasasi VIII dan IX 

dengan menolak permohonan Para Pemohon Kasasi VIII dan IX untuk 

memeriksa berkas perkara sebelum LHPP, namun, saat yang bersamaan 

Termohon Kasasi memperbolehkan Pemohon Kasasi IV sampai dengan 

VII untuk melakukannya. Hal inipun tidak dibantah oleh Termohon Kasasi.  

130. Mohon juga dicatat bahwa Termohon Kasasi juga tidak membantah dan 

menjelaskan fakta bahwa Termohon Kasasi telah membedakan Para 

Pemohon Kasasi VIII dan IX dengan Pemerintah Indonesia. Pemerintah 

Indonesia memiliki kepentingan yang signifikan pada Telkomsel melalui 

Telkom. Di saat yang bersamaan, Pemerintah Indonesia juga memiliki 

kepentingan yang dilindungi di Indosat. Walau demikian, Termohon Kasasi 

memilih untuk menghindari meminta kesaksian ataupun bukti, baik dari 

Telkom atau Pemerintah Indonesia Termohon Kasasi  Telah Tidak 

Memberikan Kesempatan Bagi Para Pemohon Kasasi VIII dan IX Untuk 

Didengar Pendapatnya  Pelanggaran Terhadap Asas Audi Alteram Partem  

131.Termohon Kasasi telah melanggar asas audi  alteram partem, terutama 

karena:  

(a) Dalam proses pemeriksaan di KPPU, Para Pemohon Kasasi VIII dan IX 

tidak pernah diberitahu tentang tuduhan apa sebenarnya mereka 

diperiksa. Hal ini diperlukan agar Para Pemohon Kasasi VIII dan IX 

dapat mempersiapkan pembelaan mereka dan membantu Termohon 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Kasasi dalam pemeriksaan mereka. Tidak sekali pun Termohon Kasasi 

memberitahukan pada Para Pemohon Kasasi VIII dan IX saat 

pemeriksaan pada tanggal 4 dan 23 Juli 2007 mengenai atas tuduhan 

apa mereka diperiksa. Para Pemohon Kasasi VIII dan IX pun telah 

mengungkapkan keberatannya atas hal tersebut dalam 6 surat sebelum 

pemeriksaan-pemeriksaan ini dan pemeriksaan pada tanggal 30 

Oktober 2007. Termohon Kasasi sepatutnya mengerti isi dari surat-

surat tersebut, namun tetap menolak untuk memberikan pemeriksaan 

yang adil bagi Para Pemohon Kasasi VIII dan IX.  

(b) Termohon Kasasi juga tidak memberitahukan pada Para Pemohon 

Kasasi VIII dan IX tentang bagaimana mereka dituduh melakukan 

penyalahgunaan posisi dominan. Kegagalan untuk menjelaskan 

pelanggaran yang terjadi menimbulkan suatu kesimpulan yang Kuat 

bahwa, dalam melakukan pemeriksaan, Termohon Kasasi sedang 

berusaha mendapatkan informasi dan bukti yang mendukung 

putusannya daripada melakukan pemeriksaan yang obyektif.  

 (c) Selanjutnya, atas kegagalannya memberikan kesempatan yang layak 

kepada Para Pemohon Kasasi VIII dan IX untuk membela diri pada saat 

Pemeriksaan Pendahuluan, Termohon Kasasi berdalih bahwa hal 

tersebut diperbolehkan karena Para Pemohon Kasasi VIII dan IX baru 

menjadi Terlapor saat tahap Pemeriksaan Lanjutan. Anehnya, dengan 

alasan yang sama, Termohon Kasasi mengakui bahwa tim pemeriksa 

melakukan pemeriksaan terhadap semua Pemohon Kasasi VIII dan IX  

pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan (vide Putusan KPPU butir 4.3).  

(d) Cukupnya waktu untuk melakukan pemeriksaan dokumen merupakan 

hal penting bagi Para Pemohon Kasasi VIII dan IX. Termohon Kasasi 

memang memberikan akses pada Para Pemohon Kasasi VIII dan IX 

untuk memeriksa berkas perkara, namun akses itu diberikan setelah 

Termohon Kasasi menerbitkan LHPL, ditambah dengan kelalaian 

Termohon Kasasi untuk memberitahukan tuduhan apa yang 

disangkakannya kepada Para Pemohon Kasasi VIII dan IX, Para 

Pemohon Kasasi VIII dan IX tidak dapat dikatakan telah diberikan 

kesempatan yang layak untuk menyusun pembelaan terhadap 

pemeriksaan Termohon Kasasi.  

132.Dengan mempertimbangkan pula pelanggaran Termohon Kasasi  atas 

kewajibannya untuk memperhatikan jangka waktu yang tegas untuk 

prosedur pemeriksaan (sebagaimana yang diuraikan di bawah ini) dan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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penolakannya untuk memberi kesempatan yang cukup untuk memeriksa 

berkas perkara, pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian bagi 

kepentingan Para Pemohon Kasasi VIII dan IX untuk membela diri, 

dikarenakan waktu dan materi yang sangat terbatas untuk menyusun 

pembelaan atas tuduhan terhadap Termohon Kasasi.   

Termohon Kasasi Telah Mengambil Kesimpulan Sebelum Mengadili  
133. Aspek lain dari hak atas pemeriksaan yang adil adalah ketentuan terhadap 

adanya bias. Ketentuan ini dapat dimanifestasikan dalam berbagai macam 

bentuk. Tindakan yang Termohon Kasasi sangat keberatan adalah 

tindakan di luar persidangan yang dilakukan oleh anggota Termohon 

Kasasi yang memberikan keterangan kepada pers sebelum LHPL 

dipublikasikan. Termohon Kasasi sama sekali tidak menanggapi dalil 

keberatan ini dalam Jawabannya.  

134.Dalam hal yang sama, keberatan Para Pemohon Kasasi VIII dan IX 

mengenai komposisi Anggota Tim Pemeriksaan Termohon Kasasi tetap 

diabaikan dan tidak dijelaskan. Secara singkat, Para Pemohon  Kasasi II 

dan III berkeberatan karena mayoritas anggota Komisi yang menjatuhkan 

putusan terhadap Para Pemohon Kasasi VIII dan IX terdiri dari mayoritas 

anggota tim pemeriksaan lanjutan dalam perkara yang sama Fakta dari 

komposisi ini adalah pelanggaran dari ketentuan imparsialitas- sebagai 

bentuk integral dari hak atas pemeriksaan yang adil  

Termohon Kasasi Telah Gagal Mematuhi Jangka Waktu Yang Ditentukan. 
Hal Ini Merupakan Pelanggaran Terhadap Kepastian Hukum  
135.Dalam usahanya untuk mencuci tangan dari pelanggaran alas jangka waktu 

untuk memeriksa dan mengeluarkan Laporan, Termohon Kasasi 

menggunakan penafsiran yang sangat liberal alas jangka waktu 

pemeriksaan yang tegas, yang harus dipatuhinya. Ringkasnya, Termohon 

Kasasi mendalilkan bahwa Termohon Kasasi menerima laporan pada 22 

Desember 2007, mereka hanya memiliki waktu hingga 26 Desember 2007 

untuk menyelesaikan Pemeriksaan Lanjutan.  

136.Terdapat dua kecacatan dalam alasan ini. Pertama, sebenarnya 

pemeriksaan terbagi alas beberapa tahapan, dimulainya jangka waktu  

untuk setiap tahapan berikutnya tidak terlepas dari selesainya tahapan 

sebelumnya. Karenanya, hal penting yang menjadi acuan dalam 

menghitung jangka waktu yang relevan adalah tanggal dimana 

pemeriksaan sebelumnya diselesaikan, bukan, sebagaimana yang 

Termohon Kasasi tafsirkan, tanggal kapan pemeriksaan tersebut dapat 

Disclaimer
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diselesaikan.  

137.Kedua, fakta ini sendiri terjadi karena tindakan Termohon  Kasasi sendiri. 

Termohon Kasasi menerbitkan LHPP pada 23 Mei 2007 (sehari setelah 

berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan yang sebenarnya). 

Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Termohon Kasasi 

memperpanjang jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan dari 16 Agustus 2007 

hingga 27 September 2007 (15 Agustus 2007 adalah tanggal awal dari 

berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja untuk Pemeriksaan Lanjutan). Jika 

Termohon Kasasi benar dalam penafsirannya, dan karenanya mereka 

memiliki waktu hingga 26 Desember 2007 untuk menyimpulkan 

pemeriksaannya, Termohon Kasasi seharusnya menyadari bahwa 

memperpanjang jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan dari 16 Agustus 2007 

adalah hal yang tidak perlu. Penjelasan Termohon Kasasi dalam 

Jawabannya tentang dalam hal ini tidak benar dan hal ini tetap merupakan 

suatu pelanggaran hukum.  

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 

X/Pemohon X dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 

Bahwa alasan hukum yang dapat dijadikan dasar dalam permohonan 

kasasi adalah terbatas dengan alasan yang dapat digunakan oleh Mahkamah 

Agung untuk membatalkan Putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 

(1) UU Mahkamah Agung, yaitu 3 (tiga) alasan: 

(a)  tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, 

(b)  salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan 

(c)  lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang 

bersangkutan. 

Bahwa hukum acara yang diterapkan sebagai dasar pemeriksaan 

keberatan di Pengadilan Negeri adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku, 

disamping menggunakan hukum acara yang diatur dalam UU No. 5/1999 (vide 

Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan  KPPU ("Perma No. 

3/2005")) 

Hukum Acara Perdata yang berlaku adalah: (i) HIR (ii) Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata ("KUH Per") dan (iii) Peraturan Perundang-undangan lainnya 

yang terkait dengan acara pemeriksaan perkara perdata, diantaranya adalah 

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan 

Kehakiman") dan UU Mahkamah Agung. 

Disclaimer
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Bahwa Hukum Acara Perdata mengatur bahwa Hakim yang memeriksa dan 

menjatuhkan putusan dalam suatu proses pemeriksaan perkara perdata, wajib 

untuk :  

(i)   Memuat semua dasar hukum baik berupa perundang-undangan maupun 

sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili dan 

menjatuhkan putusan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 25 ayat (1) UU 

Kekuasaan Kehakiman yaitu sebagai berikut: 

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar 

putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang 

dijadikan dasar untuk mengadili".  

(ii)  Mengadili dan/atau mempertimbangkan segala atau seluruh bagian dari 

Gugatan (dalam perkara a quo adalah "Keberatan"). Hal ini sesuai dengan 

ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, yang berbunyi: 

"Hakim itu wajib mengadiIi semua bagian gugatan." 

Artinya, setiap bagian dati daIil atau alasan hukum yang dijadikan dasar 

dalam Permohonan Keberatan haruslah diadili atau diberikan 

pertimbangan hukum, tanpa kecuali. 

(iii)   Bahwa apabila terdapat dalil yang pada pokoknya mempermasalahkan 

mengenai persoalan kewenangan mengadili, maka pasal 134 HIR 

mewajibkan Hakim untuk memeriksa kebenarannya dan memberikan 

pertimbangan hukum, apabila benar, maka hakim wajib untuk 

menyatakan dirinya tidak berwenang. Hal tersebut merupakan kewajiban 

ex-officio (jabatan) Hakim. 

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka setiap pertimbangan hukum 

dalam suatu putusan pengadilan harus didasarkan pada (i) Alat Bukti (ii) 

peraturan perundang- undangan bersangkutan, serta (iii) sumber hukum tak 

tertulis. Disamping itu setiap Putusan juga harus mempertimbangkan setiap 

bagian dari gugatan (dalam perkara a quo adalah Permohonan Keberatan). 

A. Judex Facti Salah dalam Menerapkan Pasal 17 ayat (1) UU No. 5/1999 
yaitu Pada Saat Menguraikan Dan Mempertimbangkan Unsur-Unsur 
Pasal17 ayat (1) UU No. 5/1999 
1.   Bahwa bunyi ketentuan Pasal17 ayat (1) UU No.5/1999 adalah sebagai 

berikut: 

“Pelaku Usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat" 

Disclaimer
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2.  Bahwa Termohon Kasasi  dalam putusannya (putusan KPPU) yang 

menjadi obyek pemeriksaan Keberatan dalam perkara ini telah salah 

dalam menguraikan dan memberikan pertimbangan terhadap ketentuan 

Pasal 17 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, terkait dalam pembuktian 

unsur mengenai "Melakukan Penguasaan atas Produksi dan atau 

Pemasaran Barang dan atau Jasa", ternyata Termohon Kasasi   tidak 

menguraikan dan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat 

(2) UU No. 5 /1999. 

3. Bahwa selanjutnya pada Putusan a quo Judex Facti memberikan 

pertimbangan yang berbeda dalam menguraikan unsur-unsur Pasal 17 

ayat (1) UU No. 5/1999, sebagaimana dituduhkan kepada Pemohon 

Kasasi X, menjadi sebagai berikut: (vide halaman 833 Putusan a quo) 

(1)   Unsur Pelaku Usaha; 

(2)   Unsur Menguasai Pasar; 

(3)   Unsur Pelaku Usaha tersebut melakukan praktek monopoli; 

(4) Unsur praktek monopoli tersebut menimbulkan atau dapat 

menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan. 

4. Bahwa penguraian unsur-unsur Pasal 17 ayat (1) UU No. 5/1999 

olehJudex Facti  tersebut di atas nyata-nyata adalah salah, karena jika 

diperhatikan dari bunyi ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 5/1999 

seperti yang dikutip di atas, maka penguraian unsur yang benar 

seharusnya adalah: 

(1)   Unsur Pelaku Usaha; 

(2)   Unsur Melakukan Penguasaan atas Produksi dan atau Pemasaran 

Barang dan atau Jasa; 

(3)   Unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

Persaingan Usaha Tidak Sehat (sama dengan "dampak") 

Bahwa kesalahan penguraian unsur-unsur Pasal 17 ayat (1) UU No. 

5/1999 tersebut di atas, membuktikan Judex Facti telah salah 

menerapkan hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) 

huruf b UU Mahkamah Agung, Putusan a quo harus dibatalkan. 

B. Putusan A Quo Penuh Dengan Pelanggaran Terhadap HIR, UU 
Kekuasaan Kehakiman Dan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang 
Telekomunikasi ("UU Telekomunikasi"), Khususnya Terkait Dengan 
Pertimbangan Hukum Mengenai Harga Eksesif Yang Menghasilkan 
EBITDA Tinggi Dan Keuntungan Yang Berlebihan 
1.  Bahwa Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukum untuk 
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membatalkan amar Putusan KPPU butir 8 (halaman 840 alinea terakhir 

sampai dengan halaman 841 Putusan a quo), secara tegas 

mempertimbangkan pada pokoknya bahwa yang berwenang 

menentukan persoalan tarif/harga jasa telekomunikasi seluler adalah 

pemerintah, bukan Termohon Kasasi. Adapun bunyi pertimbangan 

dimaksud adalah sebagai berikut (halaman 841 alinea ke-4 Putusan a 

quo): 

"Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi Jo. PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 

Telekomunikasi, tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/ 

atau tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur oleh Pemerintah. 

Besaran tarif ditetapkan oleh penyelenggara jaringan  telekomunikasi 

atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan 

oleh Pemerintah, sehingga Termohon Kasasi tidak berwenang untuk 

menentukan besaran tarif yang berlaku." 

2.  Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas yang dikemukakan oleh 

Judex Facti untuk membatalkan amar putusan ke-8, adalah 

pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar. Mengingat, 

ketentuan Pasal 28 UU Telekomunikasi jo Pasal 37 Peraturan 

Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 

Telekomunikasi ("PP No. 52/2000"), memang mengatur bahwa yang 

berwenang mengurusi persoalan tarif/harga jasa layanan telekomunikasi 

khususnya seluler adalah Pemerintah cq. Menteri (dahulu bernama 

Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, lalu berubah nama menjadi 

Menteri Perhubungan, dan saat Perkara a quo diperiksa sampai dengan 

saat ini bernama Menteri Komunikasi dan Informasi). Adapun bunyi 

ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut: 

Pasal 28 UU Telekomunikasi: 

Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa 

telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi 

dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang 

ditetapkan oleh Pemerintah. 

Pasal 37 PP No. 52 Tahun 2000: 

(1)  Besaran tarif ditetapkan berdasarkan formula. 

(2)  Penetapan formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud dalam 

       ayat (1) berdasarkan biaya. 

(3) Ketentuan mengenai formula tarif sebagaimana dimaksud dalam 
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ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri. 

3.   Bahwa apabila Judex Facti konsisten dengan pertimbangan hukum yang 

sudah tepat dan benar tersebut di atas, maka seharusnya Judex Facti 

tidak sampai pada kesimpulan untuk menyatakan bahwa Tarif atau 

harga layanan jasa telekomunikasi yang diterapkan Pemohon Kasasi X 

adalah "eksesif yang oleh karenanya menimbulkan keuntungan yang 

eksesif dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Periode waktu yang menjadi obyek pemeriksaan oleh Termohon 

Kasasi (dahulu Termohon Keberatan) adalah periode mulai tahun 

2002 sampai dengan tahun 2006 (vide Putusan KPPU bagian 

5.6.7.3.1.1 halaman 674) ("Periode Pemeriksaan"). Selama kurun 

waktu Periode Pemeriksaan, sebenarnya "formula" yang dimaksud 

dalam Pasal 28 UU Telekomunikasi jo. Pasal 37 PP No. 52 Tahun 

2000 tersebut di atas, belum ada dan/atau belum berlaku. Dalam 

hal ini, Pemerintah Cq. Menteri -selaku otoritas yang berwenang 

mengatur persoalan tarif jasa telekomunikasi- masih 

memberlakukan Keputusan Menteri No. 27/PR.301/MPPT-98 

tentang Tarif Jasa Sambungan Telepon Bergerak Selular ("KM 

27/1998"), dan Keputusan Menteri No. 79 Tahun 1998 tentang Tarif 

Jasa Sambungan Telepon Bergerak Selular (STBS) prabayar ("KM 

79/1998') sebagai acuan penentuan besaran tarif atau harga. 

Keberlakuan kedua KM dimaksud selama Periode Pemeriksaan, 

juga dibenarkan oleh Termohon Kasasi sebagaimana tertuang 

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan ("LHPL ") maupun 

Putusan KPPU: 

Putusan KPPU halaman 17  paragraf 52 : 

"Sampai dengan akhir bulan Desember 2006, belum terdapat 

regulasi turunan UU No. 36/1999 yang mengatur besaran tarif 

telepon seluler yang efektif menggantikan KM 27/1998 dan KM 

79/1998." 

Putusan KPPU halaman 17 paragraf  53 : 

"Peraturan Menteri Kominfo PM Nomor: 12/Per/M.Kominfo/ 

02/2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa 

Teleponi Dasar Jaringan Bergerak Selular (diterbitkan bulan 

Februari 2006) sebenarnya merupakan pengganti KM 27/98 dan 

KM 79/98, namun pemerintah sendiri menyatakan bahwa regulasi 

tersebut dinyatakan hanya sebagai regulasi masa transisi, dimana 
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pemerintah saat ini tengah menyusun revisi PERMEN 12/2006 

tersebut." 

Putusan KPPU halaman 17  paragraf 54: 

"Operator selular sampai saat ini masih menunggu pengaturan 

lebih lanjut mengenai dasar perhitungan tarif. Sistem pentarifan 

yang diberlakukan sampai sekarang masih mengacu pada 

pengaturan oleh KM 27/98 dan KM 79/98." 

b.  Kedua KM di atas diberlakukan oleh Pemerintah -selaku otoritas 

yang berwenang mengatur persoalan tarif jasa telekomunikasi- 

setelah mempertimbangkan kepentingan konsumen dan operator 

jasa telekomunikasi seluler dalam membangun jaringannya. Dimana 

kedua KM tersebut di atas mengatur mengenai rentang tarif/harga 

yang diperbolehkan untuk diberlakukan oleh penyelenggara jasa 

telekomunikasi seluler, rentang tarif/harga mana merupakan area 

kompetisi yang diperbolehkan oleh Pemerintah selaku otoritas yang 

berwenang mengurusi tarif/harga layanan jasa telekomunikasi seluler 

(vide keterangan resmi Menteri cq. Ditjen Postel dalam dengar 

keterangan dengan Termohon Kasasi) yang termuat dalam Risalah 

Pertemuan Ditjen Postel dan BRTI dengan KPPU tanggal30 Agustus 

2007 (Kode Bukti – B47)); 

c. Tarif atau harga yang diterapkan oleh Pemohon Kasasi X selama 

Periode Pemeriksaan tidak melanggar dan atau masih berada 

dalam area kompetisi yang ditentukan oleh Pemerintah melalui 

kedua KM tersebut di atas, dimana Termohon Kasasi sendiri juga 

membenarkan dan mengakuinya (vide Putusan KPPU halaman 661 

paragraf 5.5.5.4.19). Hal itu jelas dapat dilihat sebagai wujud 

kepatuhan Pemohon Kasasi X terhadap peraturan perundang-

undangan yang diberlakukan oleh Pemerintah selaku otoritas yang 

berwenang mengatur persoalan tarif jasa telekomunikasi. Sehingga 

sangat tidak beralasan jika tarif/harga yang telah mematuhi aturan 

yang ditetapkan Pemerintah tersebut kemudian dianggap salah. 

4.   Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jika Judex Facti konsisten 

dengan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar tersebut di 

atas, maka Judex Facti seharusnya secara tegas menolak 

mempertimbangkan lebih lanjut segala permasalahan yang terkait 

dengan "tarif/harga jasa layanan seluler" yang nota bene dijadikan 

obyek pemeriksaan oleh Termohon Kasasi. Sekali lagi, mengingat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1127

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Investasi  
Bidang Telekomunikasi Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 496 
K/Pdt.Sus/2008) 
 

Mawaddah Lestari



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 
 

Hal. 1128 dari 1151 hal. Put. No. 496K/Pdt.Sus/2008 

Termohon Kasasi tidak berwenang menilai atau mengurusi persoalan 

tarif/harga, karena yang berwenang adalah Pemerintah Cq. Menteri 

(sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti untuk membatalkan 

amar putusan ke-8 serta uraian dalil butir 2 dan 3 di atas). 

Dengan demikian, maka dalam kaitannya dengan persoalan tarif atau 

harga jasa layanan telekomunikasi, khususnya seluler, Termohon 

Kasasi hanya dapat menjalankan tugasnya sesuai ketentuan Pasal 35 

huruf e UU No. 5/1999, yaitu sebatas memberikan saran dan 

pertimbangan kepada Pemerintah. 

5.  Bahwa namun demikian, pertimbangan hukum yang sudah tepat dan 

benar tersebut di atas -dimana pada pokoknya mengatakan yang 

berwenang mengurusi persoalan besaran tarif jasa telekomunikasi 

adalah Pemerintah bukan KPPU/Termohon Kasasi- ternyata tidak 

diterapkan secara konsisten oleh Judex Facti pada saat menilai 

tarif/harga yang diterapkan oleh Pemohon Kasasi X. Ketidakkonsistenan 

(yang menyebabkan kesalahan penerapan hukum) Judex Facti tersebut 

membawa akibat munculnya pertimbangan hukum Judex Facti dalam 

Putusan a quo, tepatnya halaman 834 alinea ke-4 sebagai berikut: 

“Menimbang, bahwa oleh karena Telkomsel memiliki pasar lebih dari 

50%, maka Telkomsel dapat memimpin harga sehingga terjadi Price 

Leadership yang dilakukan oleh Telkomsel dan dengan menerapkan 

harga berlebihan yang mengakibatkan keuntungan berlebihan, hal mana 

telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim dalam 

mempertimbangkan dampak negatif terhadap persaingan, dan untuk 

tidak mengulang kembali pertimbangan tersebut maka dianggap telah 

dipertimbangkan kembali." 

6. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, khususnya yang 

menganggap Pemohon Kasasi X telah “menerapkan harga berlebihan 

yang mengakibatkan keuntungan berlebihan” adalah nyata-nyata 

merupakan bentuk ketidakkonsistenan (yang menyebabkan kesalahan 

penerapan hukum) Judex Facti dalam menerapkan hukum terkait 

dengan ketentuan Pasal 28 UU Telekomunikasi jo Pasal 37 PP No. 52 

/ 2000. Bukankah jelas bahwa yang berwenang mengurusi persoalan 

tarif/harga jasa layanan telekomunikasi khususnya seluler adalah 

Pemerintah Cq. Menteri? 

Terlebih lagi tarifyang diterapkan oleh Pemohon Kasasi X  selama 

Periode Pemeriksaan telah mematuhi/berada dalam rentang area 
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kompetisi yang diperbolehkan sebagairnana diatur dalam KM 27/1998 

dan KM 79/1998 yang diberlakukan oleh Pemerintah selaku otoritas 

yang berwenang mengurusi tarif/harga layanan jasa telekomunikasi. 

7.   Bahwa disamping pertimbangan hukum yang menganggap Pemohon 

Kasasi X  telah “menerapkan harga berlebihan yang mengakibatkan 

keuntungan berlebihan”  merupakan wujud ketidakkonsistenan (yang 

menyebabkan kesalahan penerapan hukum) Judex Facti sebagairnana 

telah diuraikan di atas, pertimbangan hukum tersebut juga secara 

nyata-nyata salah dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Logika berpikir yang coba dibangun dari pertimbangan hukum 

tersebut di atas adalah menggambarkan secara sederhana kaitan 

antara "harga”  dan "keuntungan", tepatnya adalah “penerapan 

harga berlebihan" oleh Pemohon Kasasi X mengakibatkan 

"keuntungan berlebihan" diperoleh Pemohon Kasasi X. 

b. Pertimbangan hukum tersebut di atas oleh Judex Facti dianggap 

telah dipertimbangkan dengan merujuk pada pertimbangan hukum 

terkait unsur "dampak negatif terhadap persaingan", sebagaimana 

bunyi kalimat selanjutnya setelah kalimat “menerapkan harga 

berlebihan yang mengakibatkan keuntungan berlebihan” yaitu yang 

berbunyi: 

 “ .... hal mana telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis 

Hakim dalam mempertimbangkan dampak negatif terhadap 

persaingan, dan untuk tidak mengulang kembali pertimbangan 

tersebut maka dianggap telah dipertimbangkan kembali." 

c. Adapun pertimbangan hukum "dampak negatif terhadap 

persaingan" yang dijadikan rujukan adalah tertuang dalam Putusan 

a quo Halaman 829, khususnya yang berbunyi sebagai berikut:  

“menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan pendapat antara Para 

pemohon keberatan dengan Termohon Keberatan tersebut, Majelis 

Hakim berpendapat sebagai berlkut: 

“Bahwa pengertian harga eksesif adalah harga yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan perkiraan harga kompetitif, atau secara 

signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan biayanya." 

 “Menimbang bahwa berdasarkan pengertian harga eksesif tersebut 

maka Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Termohon 

Keberatan bahwa harga jasa seluler pada Pasar yang bersangkutan 
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adalah eksesif dengan dasar argumentasi: 

-   Bahwa dari hasil Penelitian OVUM telah menunjukkan adanya 

trend penurunan biaya interkoneksi secara nominal, maka 

meskipun harga seluler turun secara riil karena adanya faktor 

inflasi, namun harga yang tidak turun secara nominal 

menunjukkan harga tersebut semakin eksesif dibandingkan 

dengan biaya interkoneksinya; 

-   Bahwa EBITDA yang sangat besar merupakan konsekuensi logis 

dari harga yang tinggi dibandingkan dengan biayanya, sehingga 

tercipta margin eksesif" 

d. Pertimbangan tersebut di atas adalah jelas salah. Frasa "perkiraan 

harga kompetitif”  yang disebutkan dalam pertimbangan tersebut di 

atas adalah frasa yang tiba-tiba muncul tanpa disertai dengan 

alasan atau penjelasan apapun mengenai apa dan bagaimana 

yang dimaksud dengan "perkiraan harga kompetitif”. Frasa tersebut 

juga muncul tanpa menyebut dasar peraturan perundang-undangan 

maupun hukum tak tertulis yang menjadi dasar. Hal ini 

membuktikan, bahwa Judex Facti telah melanggar kewajiban yang 

diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. 

e. Sedangkan mengenai frasa selanjutnya dalam pertimbangan hukum 

tersebut di atas, yaitu frasa "lebih tinggi dibandingkan dengan 

biayanya”, Judex Facti  merujuk pada apa yang disebut sebagai 

"biaya interkoneksi hasil penelitian OVUM”.  Judex Facti 

menggunakan "biaya interkoneksi hasil Penelitian OVUM" sebagai 

dasar untuk dibandingkan dengan harga layanan jasa seIuler yang 

diterapkan oleh Pemohon Kasasi X. Selanjutnya setelah 

membandingkan, Judex Facti menyimpulkan bahwa "harga jasa 

seluler pada pasar yang bersangkutan adalah eksesif”. 

f. Berdasarkan hal di atas ini, terlihat dengan jelas bahwa yang 

dimaksud oleh Judex Facti  dengan “biayanya” adalah "biaya 

interkoneksi hasil penelitian OVUM”. Hal tersebut jelas merupakan 

suatu kesalahan yang sangat fatal dalam menerapkan hukum, 

karena sebenamya "biaya interkoneksi” menurut hukum 

sebagairnana disebutkan secara jelas dalam penjelasan Pasal 23 

ayat (1) PP No. 52 /2000 adalah: 

"Biaya interkoneksi adalah biaya yang dibebankan sebagai akibat 

adanya saling keterhubungan jaringan antar dua penyelenggara 
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jaringan atau lebih." 

Adapun yang dimaksud dengan dibebankan, adalah dibebankan 

kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi (vide Pasal 23 ayat 

3 PP No. 52 /2000), hal mana sesuai dengan pengertian 

"interkoneksi" itu sendiri yaitu "keterhubungan antar jaringan 

telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang 

berbeda" (vide pasal 1 angka 16 UU Telekomunikasi). 

Jadi sangat  jelas dapat dipahami bahwa "biaya interkoneksi” hanya 

muncul dalam hal terjadi "interkoneksi”.  Sehingga kemudian sangat 

menyesatkan jika "biaya interkoneksi” secara apriori digunakan 

begitu saja untuk mengukur terlalu mahal atau tidaknya (eksesif 

atau tidaknya) harga jasa seluler pada pasar yang bersangkutan. 

g. Untuk mengukur apakah tarif/harga layanan jasa seluler terlalu 

mahal atau tidak, seharusnya Judex Facti  merujuk pada ketentuan 

hukum telekomunikasi yang berlaku, yaitu Pasal 37 PP No.  52 

Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka yang 

seharusnya digunakan untuk  acuan perbandingan atau "biayanya" 

bukanlah "biaya interkoneksi", melainkan “formula" untuk 

menghitung besaran tarif/harga atau "komponen biaya”  yang pada 

akhirnya membentuk “formula” tersebut. Komponen biaya dimaksud 

terdiri dari: (i) komponen biaya investasi, (ii) operasi, (iii) 

pemeliharaan, (iv)  pengembangan jaringan, (v) faktor-faktor inflasi, 

(vi) daya beli masyarakat, dan (vii) efisiensi perusahaan. Adapun 

bunyi Pasal 37 PP No. 52 Tahun 2000 terkait hal tersebut adalah 

sebagai berikut: 

"(1) Besaran tarif ditetapkan berdasarkan Formula. 

(2) Penetapan formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) berdasarkan biaya. 

Penjelasan ayat (2):  

“Biaya yang dimaksud adalah komponen biaya investasi, 

operasi, dan pemeliharaan, pengembangan jaringan, faktor-

faktor inflasi, daya beli masyarakat, dan efisiensi perusahaan." 

(3) Ketentuan mengenai formula tarif sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri. 

Namun mengingat selama Periode Pemeriksaan, Keputusan 

Menteri mengenai “formula” belum ada dan/atau belum 

diberlakukan, maka yang diberlakukan oleh Pemerintah sebagai 
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acuan tarif jasa layanan telekomunikasi seluler adalah KM No. 

27/1998 dan KM 79/1998 sebagaimana juga diakui oleh Termohon 

Kasasi  (vide uraian dalil butir 3 huruf a di atas). Maka seharusnya 

yang dijadikan acuan perbandingan guna mengetahui apakah harga 

layanan jasa telekomunikasi seluler terlalu mahal atau tidak, adalah 

kedua KM tersebut di atas, bukan semata-mata dari "biaya 

interkoneksi”. Atau, setidak-tidaknya, yang dirujuk sebagai 

"biayanya” adalah "komponen biaya” yang terdiri dari 7 (tujuh) 

komponen sebagaimana disebutkan di atas, bukan hanya "biaya 

interkoneksi". Namun itu semua diabaikan atau tidak diterapkan oleh 

Judex Facti maupun Termohon Kasasi. 

8.   Bahwa berdasarkan uraian butir 7 di atas, maka nyata-nyata terbukti 

disamping pertimbangan hukum Judex Facti yang menganggap 

Pemohon Kasasi X telah “menerapkan harga  berlebihan yang 

mengakibatkan  keuntungan berlebihan" adalah merupakan wujud 

ketidakkonsistenan (yang menyebabkan kesalahan penerapan 

hukum), pertimbangan hukum tersebut juga secara nyata-nyata salah 

menerapkan dan/atau melanggar hukum yang berlaku. 

9. Bahwa mengingat “harga eksesif” tidak pernah terbukti -akibat 

kesalahan penerapan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas-

maka pertimbangan adanya EBITDA yang tinggi serta keuntungan 

eksesif yang oleh Judex Facti dianggap terjadi karena adanya “harga 

yang eksesif” secara otomatis juga tidak terbukti. 

10. Bahwa dengan demikian seluruh pertimbangan hukum yang terkait 

dengan “harga eksesif”, "EBlTDA tinggi”  maupun "keuntungan yang 

berlebihan", sebagaimana tertuang dalam Putusan a quo halaman 

834 alinea ke-4, 830 alinea ke- 7 sampai dengan halaman 831 alinea 

3, 829 alinea ke-7 sampai dengan 830 alinea ke-1, disamping 

merupakan wujud ketidakkonsistenan (yang menyebabkan kesalahan 

penerapan hukum) Judex Facti dalam menerapkan hukum, juga 

merupakan pertimbangan hukum yang seluruhnya salah karena salah 

menerapkan hukum maupun melanggar hukum yang berlaku. 

11. Bahwa karena telah terbukti Putusan a quo penuh dengan 

pelanggaran atau kesalahan penerapan hukum oleh Judex Facti, 

maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Mahkamah 

Agung, putusan a quo harus dibatalkan.  

12. Bahwa selain pertimbangan hukum Putussn a quo dalam haIaman 834 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1132

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Investasi  
Bidang Telekomunikasi Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 496 
K/Pdt.Sus/2008) 
 

Mawaddah Lestari



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 
 

Hal. 1133 dari 1151 hal. Put. No. 496K/Pdt.Sus/2008 

alinea ke-4 yang terkait dengan persoalan tarif/harga adalah juga 

salah, termasuk yang terkait dengan “price leadership" sebagaimana 

tertuang dalam pertimbangan hukum dimaksud yaitu yang berbunyi ".. 

karena Telkomsel memiliki pasar lebih dari 50%, maka Telkomsel 

dapat memimpin harga sehingga terjadi Price Leadership yang 

dilakukan oleh Telkomsel" , dengan penjelasan sebagai berikut: 

 -  Bahwa Judex Facti telah salah dalam mempertimbangkan “price 

leadership" sebagai dampak negatif persaingan, karena “price 

leadership" bukanlah dampak, tapi melainkan perilaku atau 

perbuatan. 

 -   Bahwa di samping itu, Pemohon Kasasi X tidak melakukan price 

leadership karena pedoman penetapan harga ditentukan oleh 

pemerintah. Mengenai pedoman harga ditentukan oleh pemerintah 

adalah .sesuai dengan pertimbangan Judex Facti sendiri dalam 

pertimbangannya yang membatalkan amar ke-8 putusan Termohon 

Kasasi. Pertimbangan Judex Facti sebagaimana tertuang pada 

halaman 841 Putusan a quo, yang berbunyi: 

 "…. Tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau tarif 

penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur oleh Pemerintah. 

Besaran tarif ditetapkan oleh penyelenggara jaringan 

telekomunikasi atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan 

formula yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga Termohon 

Keberatan tidak berwenang untuk menentukan besaran tarif yang 

berlaku." 

-  Bahwa dalam periode pemeriksaan oleh Termohon Kasasi yaitu 

pada tahun 2002-2006 ketentuan penetapan tarif yang berlaku 

adalah KM No. 27/1998 dan KM No. 79/1998, dimana peraturan 

tersebut ditetapkan setelah mempertimbangkan kepentingan 

konsumen dan penyelenggara jasa telekomunikasi seluler dalam 

membangun jaringannya, dan rentang tarif yang diatur di dalam 

peraturan dimaksud ditetapkan sebagai area kompetisi bagi 

penyelenggara jasa telekomunikasi seluler. 

-    Bahwa dengan demikian, hal  ini menunjukkan Judex Facti  telah 

salah menerapkan hukum dalam menyatakan "price leadership" 

merupakan dampak negatif persaingan. 

C. Judex Facti telah Salah Menerapkan dan Melanggar Hukum dalam 
mempertimbangkan Terbuktinya unsur "Dampak Negatif terhadap        
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Persaingan" 
Judex Facti telah salah menerapkan dan melanggar hukum dalam 

mempertimbangkan terbuktinya unsur "Dampak Negatif terhadap 

Persaingan". 

Bahwa sebelum menguraikan mengenai alasan keberatan, terlebih dahulu 

Pemohon  Keberatan hendak menyampaikan ketidaksesuaian pemahaman 

Judex Facti  dalam  memahami Putusan Termohon Kasasi, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bahwa di dalam putusannya Termohon Kasasi menyatakan bahwa 

perbuatan Pemohon Kasasi yang dinilai melanggar ketentuan Pasal 17 

ayat (1) UU No. 5/1999 adalah (i) hambatan interkoneksi, (ii) price 

leadership dan (iii) harga eksesif.  Selanjutnya dampak yang 

ditimbulkan akibat perbuatan Pemohon Kasasi X adalah (i) kompetisi 

selular tidak kompetitif, (ii) excesive profit dan (iii) kerugian konsumen. 

2. Bahwa dalam pertimbangannya mengenai pembuktian dampak dari 

perbuatan Pemohon Kasasi X, Judex Facti menyatakan pada halaman 

834 sebagai berikut: 

"…. hal mana telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis 

Hakim dalam  mempertimbangkan dampak negatif terhadap 

persaingan, dan untuk tidak mengulang kembali pertimbangan tersebut 

maka dianggap telah dipertimbangkan kembali." 

3.   Bahwa pada halaman 825 Putusan  a quo, dampak negatif persaingan  

sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: 

(1)   Kompetisi dalam industri Seluler; 

(2)   Price Leadership; 

(3)   Tingkat Harga; 

(4)   Tingkat Profit; serta 

(5)   Kerugian konsumen (consumer loss) 

4.   Bahwa hal tersebut jelas merupakan suatu kesalahan penerapan hukum, 

mengingat berdasarkan hukum persaingan usaha dalam membuktikan 

adanya "dampak" haruslah merupakan suatu "akibat dari perbuatan" 

yang dituduhkan,  bukan menggabungkan antara "akibat” dengan 

“perbuatan". Akan tetapi, jelas-jelas Judex Facti tidak menerapkan 

ketentuan tersebut dan mengabaikan keberatan-keberatan dari 

Pemohon Kasasi X di tingkat Pengadilan Negeri. 

Bahwa dengan demikian Judex Facti  telah salah menerapkan hukum 

dalam membuktikan adanya dampak negatif terhadap persaingan 
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akibat perbuatan Pemohon Kasasi X, sehingga berdasarkan Pasal 30 

ayat (1) huruf a UU Mahkamah Agung, Putusan a quo harus dibatalkan.  

Namun demikian untuk tercapainya keadilan dan kebenaran materiil 

kami sampaikan dalil-dalil keberatan kami sebagai berikut: 

 (i)    Mengenai Kompetisi Dalam Industri Seluler Tidak Kompetitif 
-   Bahwa Judex Facti menilai untuk memenangkan persaingan 

antar operator seluler adalah meningkatkan network effect 

melalui instrumen pertambahan jumlah BTS. 

-   Bahwa yang menjadi dasar Judex Facti menyatakan kompetisi 

dalam industri seluler tidak kompetitif adalah didasarkan pada 

kebijakan perlambatan pembangunan BTS Indosat yang 

dinyatakan oleh Termohon Kasasi sebagaimana dalam Putusan 

Termohon Kasasi halaman 641 dan 644, dilakukan oleh Kaizad 

B. Heerjee, wakil STT (Pemohon Keberatan II) di Indosat, bukan 

dilakukan oleh Pemohon Kasasi X. 

-  Bahwa seandainya benar (quod non) pelambatan tersebut 

terjadi karena, perbuatan Kaizad B. Heerjee, wakil STT  

(Pemohon Keberatan II) di Indosat, maka yang seharusnya 

dipersalahkan dan dihukum adalah yang melakukan perbuatan 

tersebut, bukan Pemohon Kasasi  X. 

-  Bahwa dalam hukum pembuktian dikenal asas Liability Based on 

Fault yang berarti seseorang harus bertanggung jawab 

berdasarkan kesalahan yang telah dilakukan. Atau dengan kata 

lain, seseorang tidak dapat dihukum tanpa ada kesalahan yang 

dilakukan, serta tidak pula dapat dipertanggungjawabkan atas 

kesalahan orang lain. 

-  Bahwa hat tersebut dalam hukum positif telah diadopsi dalam 

Pasal 6 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: 

“Tiada seorangpun dapat dijatuhi Pidana kecuali apabila 

pengadilan karena alat  pembuktian yang sah menurut undang-

undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat 

dianggap bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan 

yang didakwakan pada dirinya". 

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Judex Facti telah 

terbukti salah menerapkan hukum pembuktian, karena Judex 

Facti membebankan tanggung jawab kepada Pemohon Kasasi 

X atas perbuatan atau kesalahan pihak lain. Oleh karenanya 
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berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Mahkamah Agung, 

maka Putusan a quo harus dibatalkan. 

(ii)  Mengenai "Price Leadership" Merupakan "Dampak Negatif 
Persaingan" Adalah Salah Dan Tidak Berdasarkan Hukum 
- Bahwa Judex Facti telah salah dalam mempertimbangkan “price 

leadership" sebagai dampak negatif persaingan, karena “price 

leadership" bukanlah dampak, tetapi melainkan perilaku atau 

perbuatan. 

- Bahwa di samping itu, Pemohon Kasasi X tidak melakukan 

price leadership karena pedoman penetapan harga,  ditentukan 

oleh pemerintah. Mengenai pedoman harga ditentukan oleh 

pemerintah adalah sesuai dengan pertimbangan Judex Facti 

sendiri dalam pertimbangannya yang membatalkan amar ke-8 

putusan Termohon Kasasi. 

- Pertimbangan Judex Facti sebagaimana tertuang pada halaman 

841 Putusan Judex Facti, yang berbunyi: 

" …. tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau 

tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur oleh 

Pemerintah. Besaran tarif ditetapkan oleh penyelenggara 

jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi dengan 

berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemenntah, 

sehingga Termohon Keberatan tidak berwenang untuk 

menentukan besaran tarif yang berlaku." 

- Bahwa dalam periode pemeriksaan oleh Termohon Kasasi 

(2002- 2006) ketentuan penetapan tarif yang berlaku adalah KM 

No. 27/1998 dan KM No. 79/1998, dimana peraturan tersebut 

ditetapkansetelah mempertimbangkan kepentingan konsumen 

dan penyelenggara jasa telekomunikasi seluler dalam 

membangun jaringannya, dan rentang tarif yang diatur riil, 

dalam peraturan dimaksud ditetapkan sebagai area kompetisi 

bagi penyelenggara jasa telekomunikasi seluler. 

-  Bahwa dengan demikian, hat ini menunjukkan Judex Facti 

telah salah menerapkan hukum dalam menyatakan "price 

leadership" merupakan dampak negatif persaingan. 

(iii)  Tingkat Harga Eksesif Mengacu Pada "Harga Kompetitif” Dan 
Biayanya" Adalah Tidak Berdasar Hukum 
-  Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dalil bagian B butir 
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1 s/d 8 dan 10 di atas, tingkat harga eksesif tidak pemah 

terbukti karena Judex Facti salah menerapkan hukum dalam 

mempertimbangkan mengenai hal  tersebut. 

 (iv) Tingkat Profit Eksesif Tidak Terbukti Mengingat "tidak ada 
harga Eksesif” 
-  Mengingat harga eksesif tidak pernah terbukti karena Judex 

Facti salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan 

mengenai hal tersebut, maka tidak terbukti pula adanya profit 

eksesif (vide dalil bagian B butir 9 dan 10 di atas). 

(v) Kerugian Konsumen Tidak Ada Karena Tarif Seluler Yang 
Ditetapkan Pemohon Kasasi X Tidak Eksesif Serta Karena 
Adanya "Consumer Souverignty" 
- Bahwa mengingat kerugian konsumen oleh Judex Facti 

didasarkan pada profit Pemohon Kasasi X yang dianggap 

eksesif akibat tarif seluler yang dianggap eksesif, maka 

kerugian konsumen sesungguhnya tidak pemah ada atau tidak 

terbukti karena “harga eksesif” maupun “profit eksesif” tidak 

pernah terbukti akibat kesalahan Judex Facti dalam 

menerapkan hukum sebagaimana diuraikan di atas (vide dalil 

bagian B butir 1 s/d 10 di atas).  

-  Bahwa di samping itu, sebenamya kerugian konsumen tidak 

pemah ada mengingat telah terdapat kebebasan bagi 

konsumen untuk memilih (consumer souverignty) dalam 

menentukan produk jasa operator seluler yang tersedia. 

Namun hal tersebut yang nota bene merupakan bagian dari 

Permohonan Keberatan temyata tidak pernah  

dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Facti (vide butir 4.3 

halaman: 60 permohonan keberatan). 

-  Bahwa selanjutnya Judex Facti juga tidak mempertimbangkan 

sama sekali bahwa ROE (Return On Equiry) atau tingkat 

pengembalian modal tidak dapat digunakan untuk menghitung 

kerugian konsumen, karena ROE hanya semata-mata 

digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian modal. 

Padahal dalil mengenai hat tersebut telah disampaikan oleh 

Pemohon Kasasi X dalam Pemohonan Keberatan (vide butir 

4.3.3 halaman 62).  

-  Bahwa terlebih lagi, dalam periode waktu 2002 -2006 yang 
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merupakan periode pemeriksaan dugaan pelanggaran, tidak 

pemah ada satupun konsumen yang mengadukan adanya 

kerugian konsumen akibat tarif yang eksesif. Hal ini jelas 

semata-mata karena konsumen menyadari akan adanya 

keragaman pilihan produk jasa dati para operator seluler. 

Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwaJudex Facti telah 

salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan adanya 

"dampak negatif persaingan usaha”.  

D. Judex Facti Dalam Putusan A Quo Telah Salah Menerapkan Hukum 
Dalam Pertimbangannya Terkait Dalil Pemohon Kasasi X Terkait 
Adanya Pelanggaran Jangka Waktu Pemeriksaan Perkara Oleh 
Termohon Keberatan 
1. BahwaJudex Facti  dalam Putusan a quo halaman 811, memberikan 

pertimbangan sebagai berikut:  

"bahwa terhadap masalah proses pemeriksaan yang melebihi jangka 

waktu yang ditentukan  dalam UU No. 5 Tahun 1999, Majelis Hakim 

berpendapat disamping undang-undang tidak mengatur sanksi terhadap 

keterlambatan penyelesaian pemeriksaan persidangan di KPPU, demi 

untuk mencari kebenaran dan mencapai keadilan serta dalam rangka 

membuat terang suatu perkara, maka jangka waktu pemeriksaan dapat 

disimpangi, namun harus dalam tenggang waktu yang wajar”.  

2.  Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut diatas adalah bertentangan 

dengan Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, karena sama 

sekali tidak memberikan dasar hukum mengenai alasan untuk 

menyimpangi batasan jangka pemeriksaan di KPPU. Judex Facti  juga 

tidak memberikan pengertian dan dasar hukum mengenai "tenggang 

waktu yang wajar” sebagaimana pada pertimbangan dimaksud. 

3. Bahwa selain itu, pertimbangan Judex Facti diatas jelas-jelas melanggar 

atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 43 

ayat (1) UU No. 5/1999 yang sudah secara tegas mengatur batasan 

jangka waktu yaitu selama 30 (tiga puluh) hari untuk dimulainya suatu 

pemeriksaan pendahuluan sejak adanya laporan maupun batasan 

jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan. 

4. Bahwa apabila Termohon Kasasi melakukan penyimpangan jangka 

waktu dengan mendasarkan pada Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 

tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU ("Perkom No. 

1/2006"), maka hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena 
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peraturan internal setingkat Perkom No. 1/2006 secara hukum tidak 

diperkenankan untuk memuat  ketentuan-ketentuan yang bertentangan 

dengan UU. Jikalaupun Pasal 38 ayat (4) UU No, 5/1999 memberikan 

kewenangan kepada Termohon Kasasi untuk membuat dan menyusun 

tata cara penyampaian laporan, namun hal demikiari tidak berarti bahwa 

peraturan internal mengenai hal tersebut boleh menyimpangi UU No. 

5/1999. Dalam hal Perkom No. 1/2006 mengatur jangka waktu 

pemeriksaan yang menyimpang atau melebihi jangka waktu yang 

ditentukan oleh UU No. 5/1999, maka itu berarti Termohon Kasasi 

secara sepihak telah melakukan amandemen terhadap UU No. 5/1999.  

E. Judex Facti Dalam Putusan A Quo Telah Melanggar Ketentuan Pasal 50 
Huruf a UU No. 5/1999  
1. Bahwa Judex Facti  sama sekali tidak mempertimbangkan dalil Pemohon 

Kasasi  X  pada dalil bagian III. Huruf D halaman 25 s/d 27 Permohonan 

Keberatan tentang "Berdasarkan Pasal 35 huruf (e) dan Pasal 50 huruf 

(a) UU No. 5/1999 Termohon Tidak Dapat Menjatuhkan Hukuman 

kepada Pemohon. Dalil tersebut pada pokoknya menyampaikan bahwa 

Termohon Kasasi tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada Pemohon 

karena tarif/harga layanan jasa seluler Pemohon Kasasi selama Periode 

Pemeriksaan telah sesuai dan mematuhi aturan dasar yang mengatur 

mengenai tarif atau harga. Aturan dasar tersebut adalah KM No. 27/1998 

dan KM No. 79/1998, dimana kedua Keputusan Menteri dimaksud 

diberlakukan oleh Pemerintah selaku pihak yang berwenang mengatur 

persoalan tarif. 

2.  Bahwa hat tersebut di atas nyata-nyata merupakan pelanggaran terhadap 

ketentuan pasal 178 ayat (2) HIR yang mewajibkan Judex Facti untuk 

mengadili atau memberikan pertimbangan hukum terhadap seluruh 

bagian dari gugatan (Keberatan). 

3. Bahwa wewenang Pemerintah untuk mengatur persoalan tarif telah 

dibenarkan oleh Judex Facti, sebagaimana pertimbangan hukum Judex 

Facti dalam Putusan a quo halaman 841 alinea ke-4 (sebagaimana 

dikutip dalarn dalil bagian C butir 1 di atas) untuk membatalkan amar ke-

8 Putusan KPPU. Sedangkan peraturan yang diberlakukan oleh 

Pemerintah pada Periode Pemeriksaan adalah KM No. 27/1998 dan KM 

No. 79/1998 yang mengatur batas atau rentang harga yang merupakan 

area kompetisi. Selanjutnya, harga yang diberlakukan oleh Pemohon 

Kasasi  X telah mematuhi atau sesuai dengan kedua peraturan dasar 
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dimaksud. 

4. Bahwa kedua Keputusan Menteri yang menjadi aturan dasar tarif atau 

harga layanan jasa seluler tersebut di atas, ditetapkan mulai berlaku 

pada tahun 1998. Kedua peraturan dasar tersebut merupakan “peraturan 

perundang-undangan". Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tepatnya pasal 

56 yang berbunyi: 

"Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubemur, 

Keputusan Bupati/walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada 

sebelum Undang-Undang ini berlaku harus dibaca peraturan, sepanjang 

tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini." 

5.  Bahwa berdasarkan hat tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan 

Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999, tarif atau harga yang diterapkan 

oleh Pemohon Kasasi X  pada Periode Pemeriksaan adalah hal yang  

dikecualikan dari ancaman hukuman yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 

1999  karena merupakan bentuk kepatuhan atau pelaksanaan peraturan 

dasar yang berbentuk  “peraturan perundang-undangan". Mengingat 

Judex Facti dalam Putusan a quo menguatkan amar Putusan KPPU 

dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi X bersalah melanggar 

Pasal 17 ayat (1) UU No.  5/1999, dengan demikian Judex Facti telah 

melanggar Pasal 50 huruf  a UU No. 5/1999. 

6. Bahwa dasar untuk tidak menghukum Pemohon Kasasi X karena 

Pemohon Kasasi X dalam menentukan tarif seluler semata-mata 

menunjukkan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan, 

didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 03 K/KPPU/2006 

tanggal 22 Januan 2007 ("Putusan MA No. 03") dalam perkara antara 

KPPU (sebagai Pemohon Kasasi) melawan PT. Surveyor Indonesia dan 

PT. Sucofindo (sebagai Termohon Kasasi). Mahkamah Agung RI dalam 

Putusan MA No. 03 tersebut menolak kasasi dari KPPU dan menguatkan 

putusan PN Jakarta Selatan No. 01/KPPU/2006/PN.Jak.Sel tanggal 4 

April 2006, yang pada  pokoknya Mahkamah Agung RI dalam hal 37 

Putusan MA No. 03 menyatakan:   

"bahwa oleh karena perbuatan dan perjanjian oleh Para Pemohon Kasasi 

adalah didasarkan pada Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan No. 527/MPP/Kep/9/2004 tanggal 17 September 2004 

tentang Ketentuan Impor Gula, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan 
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Perdagangan No. 594/MPP/Kep/9/2004 tanggal 23 September 2004 

tentang Penunjukan Surveyor sebagai Pelaksana Venfikasi Atau 

Penulusuran Teknis Impor Gula, dalam rangka melaksanakan peraturan 

Peundang-undangan maka berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999, ketentuan dalam undang-undang tersebut 

tidak dapat diterapkan terhadapnya. 

F. Judex Facti Tidak Mengadili/Memberikan Pertimbangan Hukum 
Terhadap Dalil Pemohon Kasasi X Dalam Permohonan Keberatannya 
Bagian III huruf C halaman 12 s/d 17 Yang Pada Pokoknya Menyatakan 
Bahwa Termohon Kasasi Tidak Berwenang Untuk Menjalankan 
Pengawasan Langsung Jalannya Persaingan Usaha dalam Bidang 
Telekomunikasi 
1. Bahwa dalam Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon 

Kasasi X terdapat salah satu bagian alasan Keberatan dalil yang 

mempermasalahkan ketidakwenangan (onbevogheid ratione matenae) 

Termohon Kasasi  untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara 

persaingan usaha di bidang Telekomunikasi. Dalil dimaksud tertuang 

dalam Permohonan Keberatan, Bagian III "Mengenai Alasan-alasan 

Keberatan Pemohon", huruf B tentang "Pengawasan Industri 

Telekomunikasi sudah Diserahkan kepada Pemerintah cq. BRTI", 

halaman 13 sampai dengan 18. 

2. Bahwa ternyata salah satu alasan Keberatan tersebut di atas sama sekali 

tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam menjatuhkan Putusan a 

quo. Hal tersebut nyata-nyata membuktikan bahwa Putusan a quo telah 

melanggar hukum yang berlaku, yaitu Pasal 178 ayat (2) HIR yang 

mewajibkan Hakim untuk mengadili setiap bagian dari gugatan atau 

Permohonan Keberatan. 

3. Bahwa dalil Pemohon Kasasi X yang tidak dipertimbangkan tersebut pada 

pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) 

Undang-undang Telekomunikasi beserta peraturan pelaksanaannya 

yaitu, Keputusan Menteri Perhubungan No. 31 Tahun 2003 tentang 

Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ("KM No. 

31/2003"), Keputusan Menteri Perhubungan No. 67 Tahun 2003 tentang 

Tata Hubungan Kerja antara Departemen Perhubungan dengan BRTI 

("KM 67/2003"), Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2004 

tentang Pengawasan Kompetisi Yang Sehat dalam Penyelenggaraan 

Jaringan Tetap dan Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar ('KM No. 
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33/2004"), dan Keputusan Menteri Perhubungan No. 21 Tahun 2001 ten 

tang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ("KM No. 21/2001"), 

masalah "Pembinaan" dalam industri Telekomunikasi (meliputi penetapan 

kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan) yang meliputi 

pula pengawasan terhadap jalannya persaingan usaha di bidang 

telekomunikasi adalah telah diserahkan dan menjadi wewenang dari 

Pemerintah cq. Menteri Komunikasi dan Informasi (dh. Menteri 

Perhubungan) Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), dan 

bukan kewenangan  Termohon Kasasi. 

4. Selain itu, Pemohon Kasasi pada bagian yang sama dalam Keberatan 

juga mendalilkan bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan UU No. 5 / 

1999, maka UU Telekomunikasi telah mengatur secara tegas bahwa 

yang diberlakukan hanyalah "Larangan" yang diatur dalam Bab III, IV, V 

UU No. 5/1999 sehingga tidak meliputi Tata Cara Penanganan Perkara 

maupun Sanksi dalam Bab VII dan VIII UU No. 5/1999.  

5. Bahwa terlebih lagi, materi yang menjadi dasar alasan Keberatan adalah 

terkait persoalan "kewenangan absolute” dari Termohon Kasasi dalam 

memeriksa mengadili dan memutus perkara aqua. Hal mana berarti juga 

menjadi persoalan "kewenangan absolut' dari Judex Facti yang mengadili 

perkara Keberatan a qua. Jika ternyata benar Termohon Kasasi tidak 

berwenang secara absolut, maka sudah barang tentu tidak akan pemah 

terjadi pemeriksaan pokok perkara oleh Judex Facti. 

6. Bahwa mengingat persoalan wewenang absolut dipermasalahkan, maka 

seharusnya Hakim mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu mengenai 

hal tersebut. Keharusan dimaksud menjadi kewajiban Hakim secara ex-

officio (vide. Pasal 134 HIR). Namun, kenyataannya Judex Facti sama 

sekali tidak menjalankan kewajiban hukumnya tersebut dan berarti telah 

melanggar Pasal 134 HIR. Bahkan lebih jauh lagi, Judex Facti juga telah 

melanggar Pasal 178 HIR karena tidak memberikan pertimbangan 

hukum sama sekali tehadap alasan Keberatan/dalil yang merupakan 

salah satu bagian dari Permohonan Keberatan tersebut. Bahwa 

berdasarkan seluruh uraian dalil di atas, maka terbukti Judex Facti  telah 

melanggar Pasal 134 HIR pasal serta 178 ayat (2) HIR dalam 

memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan Putusan a quo. Oleh 

karenanya berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Mahkamah Agung, 

maka Putusan a quo harus dibatalkan. 

G. Judex Facti Salah Dalam Menerapkan Hukum Pada Bagian 
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Pertimbangan Hukum yaitu Mempersamakan Dampak Negatif 
Pelanggaran terhadap Pasal  27 dengan Pasal 17 ayat (1) UU No. 5/1999 
1. Bahwa Judex Facti  dalam pertimbangan hukumnya telah 

mempersamakan dampak atas perbuatan yang berbeda antara yang 

dilakukan oleh Pemohon Kasasi  X dengan perbuatan Pemohon Kasasi  I 

sampai dengan IX. 

Bahkan kedua perbuatan tersebut dituduh dengan pasal yang berbeda 

pula, dimana Pemohon Kasasi X dituduh melanggar Pasal 17 ayat (1) 

UU No. 5/1999 (monopoli) sedangkan Pemohon Kasasi I - IX dituduh 

melanggar Pasal 27 UU No. 5/1999 (kepemilikan saham mayoritas). 

Sehingga pertimbangan hukum mengenai “penguasaan pasar” oleh 

Pemohon Kasasi X dengan "dampak negatif yang diakibatkan", menjadi 

tidak relevan. Hal tersebut sebagaimana tercantum pada halaman 834 

Putusan a quo :  

“Menimbang bahwa oleh karena Telkomsel memiliki pasar lebih dari 50% 

maka Telkomsel dapat memimpin harga sehingga price leadership yang 

dilakukan oleh Telkomsel dan dengan menerapkan harga berlebihan 

yang mengakibatkan keuntungan berlebihan, hal mana telah 

dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim dalam 

mempertimbangkan dampak negatif terhadap persaingan, dan untuk 

tidak mengulang kembali pertimbangan tersebut maka dianggap telah 

dipertimbangkan kembali." 

Dampak negatif sebagaimana dimaksud Judex  Facti di atas, adalah 

pertimbangan hukum yang termuat dalam halaman 825 - 832 Putusan a 

quo. 

2. Bahwa hal tersebut di atas, jelas-jelas merupakan suatu kesalahan 

penerapan hukum karena seharusnya Pemohon Kasasi X tidak dapat 

dipersalahkan atau dianggap menimbulkan "dampak negatif persaingan" 

atas perbuatan sebagaimana dipersalahkan terhadap Pemohon Kasasi I-

IX. Terlebih lagi Pemohon Kasasi X dipersalahkan melakukan tindakan 

“penguasaan pasar" yang jelas berbeda dengan "tindakan kepemilikan 

silang". 

Bahwa walaupun demikian, "dampak negatif” sebagaimana 

dipertimbangkan oleh , Judex Facti pun tidak terbukti sebagai akibat 

kesalahan dan pelanggaran hukum yang berlaku. Hal ini sebagaimana 

telah diuraikan dalam dalil pada bagian C di atas. Dengan demikian 

berdasarkan Pasal 30 ayat (1) b UU Mahkamah Agung, Putusan a quo 
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harus dibatalkan. 

H.   Kesalahan Penerapan Hukum lainnya yang dilakukan oleh Judex Facti. 
Judex Facti telah Salah Menerapkan dan Melanggar Hukum dalam 
mempertimbangkan Terbuktinya Unsur  "Memiliki Saham Mayoritas" 
1. Bahwa dalam pertimbangan Putusan a quo halaman 818 s/d. 822, Judex 

Facti telah salah menafsirkan dan menerapkan unsur Pasal 27 UU No. 

5/1999 yaitu salah menafsirkan pengertian unsur "memiliki saham 

mayoritas" dalam Pasal 27 UU No. 5/1999 dengan mengartikannya 

sebagai "mengendalikan". 

2. Pasal 27 UU No. 5/1999 berbunyi sebagai berikut: 

"Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa 

perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang 

sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa 

perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar 

bersangkutan yang sama, apabila  kepernilikan tersebut rnengakibatkan: 

a.  satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 

lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang 

atau jasa tertentu; 

b.  dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 

lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis 

barang atau jasa tertentu.  

3.  Bahwa dari bunyi Pasal 27 UU No. 5/1999 sebagaimana dikutip di atas, 

maka salah satu unsur dalam ketentuan tersebut adalah unsur "memiliki 

saham mayoritas”, bukan unsur  "melakukan pengendalian". 

4. Bahwa UU No. 5/1999 memang tidak menguraikan pengertian dari 

memiliki saham mayoritas sendiri. Namun dari peraturan perundang-

undangan yang lain terdapat pengertian dari "memiliki saham mayoritas” 

tersebut, yaitu sebagaimana  tertuang dalam Undang Undang No. 8 

Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta Undang Undang No. 19 Tahun 

2003 tentang BUMN, sebagaimana telah dimuat dalam Putusan a quo 

pada halaman 816. Dengan demikian pengertian "memiliki saham 

mayoritas sebenarnya telah jelas, yaitu terkait dengan jumlah saham 

yang dimiliki oleh seorang pemegang saham di suatu perusahaan, yakni 

sebesar lebih  dari 50% (lima puluh persen). 

 Akan tetapi Judex Facti justru mengartikannya sebagai "pengendalian" 

tanpa menyebutkan dasar hukumnya baik peraturan perundang-

undangan maupun hukum tak tertulis, dan oleh karenanya Judex Facti 
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telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.  

Secara lebih jauh, jika pertimbangan Judex Facti yang secara apriori 

menyamakan pengertian antara "saham mayoritas" dengan 

“pengendalian" dibenarkan, ini jelas akan menimbulkan kekacauan dan 

ketidakpastian hukum. Meminjam asumsi Judex Facti bahwa SingTel 

Mobile yang memiliki 35% saham di Pemohon Kasasi X dianggap 

sebagai “pengendali”, maka kemudian istilah apa yang hams diberikan 

kepada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) sebagai pemegang 

saham mayoritas (65%) pada Pemohon Kasasi X?  

5.  Bahwa dengan adanya kesalahan menerapkan atau pelanggaran hukum 

yang berlaku berupa kesalahan menafsirkan dan menerapkan unsur 

"memiliki saham mayoritas" daIam putusannya, maka sesuai dengan 

ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf  b UU Mahkamah Agung, Putusan a 

quo harus dibatalkan. 

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung 

berpendapat :  

Alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Pemohon I 
Mengenai alasan-alasan  II A:  

1. Bahwa alasan tentang kewenangan Termohon Kasasi untuk memeriksa 

perkara ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pemohon Kasasi tidak dapat 

menunjukkan letak ketidakwenangan Termohon Kasasi memeriksa perkara 

ini. Termohon Kasasi sebagai organ yang diberi wewenang oleh Undang-

Undang No. 5 tahun 1999 untuk memeriksa perkara-perkara yang masuk 

ruang lingkup Persaingan Usaha dan oleh Judex Facti telah dengan tepat 

mempertimbangkan bahwa perkara ini masuk ruang lingkup Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha; 

 2. Bahwa Pemohon Kasasi termasuk “Pelaku Usaha” sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 karena 

dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Temasek 

(Pemohon Kasasi I) telah melakukan kegiatan usaha melalui anak 

perusahaannya, sehingga walaupun Temasek tidak secara langsung 

melakukan kegiatan usaha, namun dengan melalui anak perusahaannya 

yaitu STT, STT Communication, Asia Mobile Holding Company, Indonesia 

Communication Limited, telah menguasai saham Indosat lebih dari 40 %. 

Begitu pula Temasek  melalui SingTel (Temasek sebagai pemegang saham 

54,15 %) telah menguasai 35 % saham Telkomsel; 

Mengenai alasan-alasan  II B. 1  sampai dengan 4 : 
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Bahwa alasan-alasan mengenai Termohon Kasasi telah melanggar 

ketentuan mengenai jangka waktu melakukan pemeriksaan tidak dapat 

dibenarkan oleh karena Judex Facti telah dengan tepat dan benar dalam 

pertimbangannya ; 

Mengenai alasan II C: 

 Bahwa alasan inipun tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti 

tidak salah menerapkan hukum, lagi pula  alasan tersebut mengenai penilaian 

hasil pembuktian yanag bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang  

tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena 

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan 

atau ada kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, 

kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan 

perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan 

yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui 

batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-

Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana 

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004) ; 

 Bahwa tujuan diadakannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah 

untuk mencegah praktek monopoli oleh satu atau lebih pelaku usaha yang 

mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan/atau 

jasa sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ; 

 Bahwa dengan dikuasainya saham di Indosat lebih dari 40 % dan 

Telkomsel 35 % oleh Pemohon Kasasi I, maka tercipta pemusatan kekuasaan 

ekonomi atas pasar telekomunikasi di Indonesia sehingga dapat menentukan 

harga barang dan/atau jasa telekomunikasi ; 

Mengenai alasan II D: 

 Bahwa alasan ini juga tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti 

tidak melampaui batas kewenangan dalam memutuskan tidak memperbaiki isi 

amar putusan Termohon Kasasi ; 

Bahwa Pengadilan sebagai instansi yang ditunjuk oleh Undang-Undang 

untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan atas putusan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha; 

 Bahwa Pengadilan di dalam memeriksa keberatan tersebut, mempunyai 

kewenangan untuk : 

a. menolak keberatan;            

b. membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 

c. memperbaiki putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 
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Mengenai alasan  III, IV dan IX: 

 bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena proses 

pemeriksaan keberatan telah dilakukan sesuai dengan hukum acara yang 

berlaku (Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005), lagi pula alasan-

alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat 

penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam 

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi 

hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan 

hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-

syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam 

kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan 

tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang 

No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang No. 5 Tahun 2004) ; 

Mengenai alasan V : 

 Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena telah dapat 

dibuktikan  Pemohon Kasasi I telah terbukti menguasai pangsa pasar 

telekomunikasi Indonesia lebih dari 75 %, sehingga berpotensi untuk terjadinya 

praktek monopoli ; 

 Bahwa penjualan saham Indosat yang dibeli oleh Pemohon Kasasi I jelas 

bukanlah perbuatan yang salah, tetapi dalam perkara a quo Termohon Kasasi  

tidak mempersoalkan jual beli saham tersebut karena yang dipersoalkan adalah 

apakah kepemilikan saham  dalam dua perusahaan telekomunikasi oleh 

Pemohon Kasasi I telah melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 

khususnya Pasal 27 ; 

mengenai alasan VI : 

 Bahwa alasan tersebut  tidak dapat dibenarkan karena walaupun 

Pemohon Kasasi I tidak melakukan usaha secara langsung di Indonesia, namun 

terbukti melalui perusahaan yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh Pemohon 

kasasi I, telah melakukan kegiatan usaha di Indonesia, sehingga majelis 

berkesimpulan bahwa pemohon Kasasi I adalah pelaku usaha sebagaimana 

yang dimaksud pada Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ; 

Mengenai alasan-alasan VII dan VIII : 

 bahwa alasan-alasan ini merupakan pengulangan atas  alasan-alasan 

terdahulu yang sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan 

lagi ; 

Disclaimer
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Mengenai alasan X: 

 Bahwa alasan ini dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah salah 

menerapkan hukum ; 

 Bahwa Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah menentukan 

secara kumulatif penjatuhan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha kepada pelaku usaha ; 

 Bahwa tidak ada satu aturan yang memberi kewenangan kepada Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha maupun Pengadilan untuk menentukan 

keharusan bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan praktek monopoli untuk 

melepaskan sahamnya dalam jumlah tertentu, karena yang terpenting adalah 

supaya pelaku usaha tersebut tidak lagi terjadi pemusatan yang menimbulkan 

atau bersifat monopoli atas pasar telekomunikasi Indonesia ; 

 Bahwa perintah penjualan saham yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi 

dimaksudkan agar tidak tercipta pemusatan kekuasaan ekonomi atas pasar 

telekomunikasi di Indonesia ; 

Bahwa kepada Penjual tidak perlu ditentukan berapa yang boleh dibeli 

oleh Pembeli, karena yang terpenting adalah Pemohon Kasasi melepaskan 

kepemilikan seluruh atau sebagian sahamnya di Indosat atau di Telkomsel 

untuk meniadakan sifat monopolistik atas pasar telekomunikasi yang 

bersangkutan; 

Bahwa walaupun keberatan X tersebut dapat dibenarkan, namun tidaklah 

mengakibatkan seluruh putusan Pengadilan Negeri dibatalkan, tetapi putusan 

Judex Facti harus diperbaiki ; 

 Bahwa walaupun putusan Judex Facti telah salah dalam penerapan 

hukum, tidaklah mengakibatkan putusan tersebut menjadi batal ; 

Alasan-alasan dari para Pemohon Kasasi II sampai dengan X: 
 Bahwa pada hakekatnya alasan-alasan para Pemohon Kasasi II, III, IV, 

V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah sama dengan alasan-alasan kasasi dari 

pemohon kasasi I yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga keberatan-

keberatan tersebut dipandang telah dipertimbangkan ; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka 

permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : TEMASEK 
HOLDING (Private) LIMITED dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan 

perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 

02/KPPU/2007/PN.JKT.PST tanggal 9 Mei 2008  sehingga amarnya seperti 

yang akan disebutkan di bawah ini : 
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Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon 

Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon 

Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini; 

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan 

ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan : 

 
                                                    M E N G A D I L I  : 

 

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. TEMASEK 
HOLDING (Private) LIMITED,  2. STT COMMUNICATION LTD, 3. ASIA 
MOBILE HOLDING COMPANY PTE. LTD., 4. ASIA MOBILE HOLDINGS PTE. 
LTD, 5. INDONESIA COMMUNICATIONS LIMITED, 6. INDONESIA 
COMMUNICATIONS PTE. LTD., 7. SINGAPORE TECHNOLOGIES 
TELEMEDIA PTE LTD, 8. SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED, 
9. SINGAPORE TELECOM MOBILE PTE LTD, 10. PT. TELEKOMUNIKASI 
SELULAR   tersebut  ; 

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 

02/KPPU/2007/PN.JKT.PST tanggal 9 Mei 2008  sehingga amar selengkapnya 

sebagai berikut :  

 Menerima permohonan keberatan dari para Pemohon keberatan; 

 Memperbaiki putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 

07/KPPU-L/2007., tanggal   19 November 2007 sehingga amar seluruhnya 

berbunyi sebagai berikut  :  

1. Menyatakan bahwa Temasek Holdings, Pte. Ltd. bersama-sama dengan 

Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., 

Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., 

Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., 

Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. 

Ltd  terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf a UU 

No. 5 Tahun 1999 ;  

2. Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi  Selular  tidak terbukti melanggar 

Pasal 25 ayat ( 1 ) huruf b UU NO.5 Tahun 1999;   
3. Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular terbukti secara sah dan 

meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999 ;   

Disclaimer
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4. Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama 

Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., 

Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., 

Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., 

Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. 

Ltd untuk menghentikan tindakan kepemilikan saham di PT. 

Telekomunikasi Selular dan PT.Indosat, Tbk. dengan cara melepas seluruh 

kepemilikan sahamnya di salah satu perusahaan yaitu PT. Telekomunikasi 

Selular atau PT.Indosat Tbk,dalam waktu paling lama 12 ( duabelas) bulan 

terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;                                      
                                                       A t a u  
mengurangi kepemilikan saham masing-masing 50% di PT. 

Telekomunikasi Selular dan PT. Indosat , Tbk dalam waktu paling lama 12 

( duabelas) bulan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum 

tetap;  

5.  Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama            

Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd.,  

Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., 

Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., 

Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. 

Ltd untuk memutuskan perusahaan yang akan dilepas kepemilikan  

sahamnya serta melepaskan hak suara dan hak untuk mengangkat direksi 

dan komisaris pada salah satu perusahaan yang akan dilepas   yaitu PT. 

Telekomunikasi Selular atau PT. Indosat, Tbk. sampai dengan dilepasnya 

saham secara keseluruhan atau mengurangi kepemilikan saham masing-

masing 50% di PT  Telekomunikasi selular dan PT. Indosat,Tbk  

sebagaimana diperintahkan pada diktum no. 4 di atas;   

6.  Menghukum Temasek Holdings, Pte. Ltd., Singapore Technologies 

Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding 

Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia 

Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore 

Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd masing-

masing membayar denda   sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas 

miliar rupiah) yang harus disetor ke  Kas Negara sebagai setoran 

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen 

Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas 

Disclaimer
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Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 

423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;  

7.  Menghukum PT. Telekomunikasi Selular membayar denda sebesar 

Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang harus disetor ke           

Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang 

persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan 

Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah 

dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di 

Bidang Persaingan Usaha);  

8.   Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp. 17.809.000 .-   ( tujuh belas juta delapan ratus sembilan ribu 

rupiah) ;   

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pemohon I sampai dengan X 

untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,-  

(lima ratus ribu rupiah) ; 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah 

Agung  pada hari Selasa  tanggal 9 September 2008  oleh Bagir Manan  Hakim 

Agung   yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai  Ketua  Majelis, 

Dr. Harifin A Tumpa, SH.,MH dan Djoko Sarwoko, SH.,MH Hakim-Hakim Agung 

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari 

Rabu tanggal 10 September 2008 oleh Bagir Manan, Ketua Majelis beserta  
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