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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Liberalisasi perdagangan telah menjadi fenomena dunia yang tidak bisa 

dihindari oleh suatu negara sebagai anggota masyarakat internasional. Salah satu 

bentuk liberalisasi perdagangan yang dilakukan para negara di seluruh dunia saat 

ini adalah melalui kerjasama ekonomi, baik kerjasama ekonomi bilateral maupun 

multilateral. Pesatnya pertumbuhan kerjasama ekonomi antar negara tidak lain 

disebabkan oleh perkembangan yang terjadi di sekelilingnya yang membuat 

mereka bergantung satu sama lain untuk mengejar ketertinggalan, menuntut 

adanya kerjasama antar bangsa dalam suatu kerjasama regional. Bagi negara-

negara berkembang, suatu kerjasama ekonomi membuat mereka memiliki 

kesempatan yang lebih baik dalam menghadapi tekanan negara-negara besar bila 

mereka dalam suatu perkelompokan.  

 Sejak dulu, secara geopolitik dan geoekonomi, kawasan Asia Tenggara 

memiliki nilai yang sangat strategis. Namun sebelum ASEAN didirikan, berbagai 

konflik kepentingan juga pernah terjadi di antara sesama negara-negara Asia 

Tenggara seperti “konfrontasi” antara Indonesia dan Malaysia, klaim teritorial 

antara Filipina dan Malaysia mengenai Sabah, serta berpisahnya Singapura dari 

Federasi Malaysia.
1
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 Sebelum ASEAN terbentuk, muncul Association of Southeast Asia(ASA) 

dan MAPHILINDO, dua kerjasama regional Asia Tenggara yang dibentuk 

masing-masing pada tahun 1961 dan 1963. Kedua kerjasama ini lahir tanpa ikut 

sertanya negara luar wilayah. ASA beranggotakan Malaya, Thailand dan Filipina 

dan anggota MAPHILINDO terdiri dari Indonesia, Malaysia dan Filipina.
2
 

 Perbedaan antara kedua kerjasama ini adalah bahwa ASA berdasarkan 

ekonomi dan kebudayaan, sedangkan MAPHILINDO berlandaskan kepentingan 

politik dan ras. ASA tidak dapat bertahan lama karena masalah Sabah dan 

MAPHILINDO ternyata usianya lebih singkat daripada ASA. Hal ini disebabkan 

oleh karena MAPHILINDO sebenarnya diwujudkan untuk mencegah lahirnya 

Malaysia.
3
 

 Untuk mengatasi perseteruan yang sering terjadi di antara negara-negara 

Asia Tenggara dan membentuk kerjasama regional yang lebih kokoh, maka lima 

Menteri Luar Negeri yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura 

dan Thailand mengadakan pertemuan di Bangkok pada bulan Agustus 1967 yang 

menghasilkan rancangan Joint Declaration, yang pada intinya mengatur tentang 

kerjasama regional di kawasan tersebut. Puncaknya pada tanggal 8 Agustus 1967 

ditandatangani Deklarasi ASEAN atau dikenal sebagai Deklarasi Bangkok oleh 

Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia dan para 

Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand. Brunei 

Darussalam kemudian bergabung pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada 
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tanggal 28 Juli 1985, Lao PDR dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan 

Kamboja pada tanggal 30 April 1999.
4
 

Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, 

negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu 

agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi 

difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan
5
 

(preferential trade), usaha patungan (joint ventures), dan skema saling 

melengkapi (complementation scheme) antar pemerintah negara-negara anggota 

maupun pihak swasta di kawasan ASEAN. Skema kerjasama ekonomi yang 

dikenalkan oleh ASEAN untuk meningkatkan integrasi kawasan adalah the 

ASEAN Industrial Project (AIP) tahun 1976, the ASEAN Industrial 

Complementation Scheme (AIC) tahun 1981 (atau disebut juga dengan Brand to 

Brand Complementation/BBC) dan the ASEAN Industrial Joint Venture (AIJV) 

tahun 1983.
6
 

Kerjasama ekonomi ASEAN yang pertama meliputi empat macam kerjasama :
7
 

1. Kerjasama dalam bidang komoditi dasar (basic commodities), 

terutama pangan dan energy; 
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2. Kerjasama untuk mendirikan proyek industri skala besar ASEAN 

(large-scale ASEAN industrial project); 

3. Kerjasama dalam bidang liberalisasi perdagangan intra-regional; 

4. Melakukan pendekatan bersama atas masalah komoditi 

internasional dan masalah-masalah ekonomi dunia lainnya. 

Adapun bentuk perjanjian kerjasama yang pertama adalah Preferential 

Trading Arrangements (selanjutnya disebut PTA). PTA ditandatangani pada tahun 

1977. Tujuannya untuk mendorong adanya kerjasama regional yang lebih dekat 

melalui perluasan perdagangan intra regional. PTA dirancang untuk 

meningkatkan perdagangan intra-ASEAN melalui pemberian preferensi tarif. 

Dengan cara ini maka akan ada penurunan hambatan perdagangan pada sejumlah 

produk yang terpilih.
8
 

 Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan 

dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan 

ekonomi, negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk 

bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka, guna 

menciptakan integrasi ekonomi kawasan.
9
 

 Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)  ke-5 ASEAN di Singapura tahun 

1992, para kepala pemerintahan ASEAN sepakat untuk menandatangani sebuah 

Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic 
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Cooperation(Persetujuan Kerangka Meningkatkan Kerjasama Ekonomi ASEAN), 

yang merupakan payung dari berbagai bentuk kerjasama ekonomi ASEAN. 

Framework ini bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

ASEAN, yang sangat penting bagi stabilitas dan kesejahteraan di kawasan ini.
10

 

Dalam bidang ekonomi ini yang terpenting adalah kesepakatan ASEAN 

untuk mewujudkan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade 

Area/AFTA) melalui Skema Tarif Preferensi Efektif Bersama (Basic Agreement 

on the Common Effective Preferential Tariff/CEPT).
11

 

Kerjasama ekonomi saat ini salah satunya adalah kerjasama ekonomi di 

antara negara-negara ASEAN melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA). AFTA 

merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk 

suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing 

ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis 

produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. 

AFTA dibentuk pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di 

Singapura tahun 1992.  Dalam dinamika perkembangannya, kerjasama ekonomi 

ASEAN diarahkan pada pembentukan ASEAN Economic Community (AEC). 

AEC adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai 

pada tahun 2015. Dari konsep Komunitas Ekonomi ASEAN  inilah akan terbentuk 

suatu pasar berbasis produksi tunggal yang lebih dinamis dan kompetitif dimana 
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aliran masuk barang, jasa, investasi dan tenaga terampil serta arus modal yang 

lebih bebas di antara negara ASEAN. 

Berdasarkan pengamatan, integrasi ekonomi di ASEAN dipacu oleh 

beberapa faktor, yaitu pasar (melalui produksi bersama oleh perusahaan 

multinasional), institusi (melalui ASEAN Free Trade Agreement), dan keberadaan 

zona ekonomi subregional. Integrasi ekonomi ini dapat dinilai masih dalam tahap 

pengembangan, walaupun sesungguhnya proses tersebut telah dilakukan puluhan 

tahun. Integrasi Eropa sendiri dilakukan secara bertahap dan membutuhkan 50 

tahun untuk mencapai tingkatan seperti saat ini, yaitu dengan mata uang yang 

sama dan lembaga regional yang telah maju.
12

 

Namun demikian, perkembangan dan tingkatan/tahapan integrasi 

dilakukan oleh dua wilayah adalah sama. Hal yang berbeda adalah pencetus atau 

pendorong dilaksanakannya integrasi tersebut. Di Eropa asal usul integrasi lebih 

kepada aspek institusi yang telah dilakukan melalui proses yang alami, sehingga 

institusi regional menjadi kekuatan yang mendorong penyatuan tersebut.
13

 

Di ASEAN, pengembangan institusi regional juga telah dilakukan, namun 

perkembangannya sangat lambat dan beberapa institusi yang ada cenderung lemah 

dan tidak efektif. Integrasi ekonomi lebih disebabkan oleh kekuatan pasar akibat 

jaringan kerjasama produksi, daripada aspek kebijakan atau institusi. Penyatuan 

ekonomi berbasis pasar dengan latar belakang atau karakteristik negara dan sistem 

                                                           
12

Deswin Nur,”Integrasi Ekonomi dan Kebijakan Persaingan di Asia Tenggara”,Jurnal Kompetisi 

Edisi 15, 2009,  h.19 

13
Ibid 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HARMONISASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM 
MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)

RANIYAH



7 
 

7 

 

ekonomi serta pemerintahan yang berbeda, membuat penyatuan ekonomi hanya 

dapat mencapai aspek-aspek tertentu.
14

 

Maraknya pembentukan Free Trade Area (FTA) diantaranya disebabkan 

oleh kurang berhasilnya Pertemuan Tingkat Menteri World Trade Organization 

(WTO) di Seattle tahun 1999 dan berlanjutnya perkembangan perundingan WTO 

sampai saat ini, terutama oleh berhentinya proses kesepakatan dalam pengaturan 

produk pertanian. Sejumlah negara berusaha untuk melakukan FTA karena 

khawatir akan dampak hilangnya pasar yang sebelumnya mereka kuasai, yang 

kemudian beralih di antara mitra yang melakukan FTA (trade diversion).
15

 

Blok Perdagangan, FTA, atau disebut juga Regional Trade 

Agreement (RTA) didefinisikan dan diatur dalam Artikel XXIV GATT 1994/ 

WTO yang memberikan pengaturan pembentukan wilayah pabean bersama atau 

pabean tunggal (customs union) dan FTA. FTA atau blok perdagangan 

memberikan kontribusi penting terhadap kemajuan liberalisasi perdagangan 

multilateral dalam forum WTO sebagai "the first best choice".  FTA regional 

sebagai "the second best" dan FTA bilateral sebagai "the third best" bagi negara 

anggota merupakan langkah awal (playing field) sebelum memantapkan posisinya 

pada FTA multilateral. Pada umumnya, negara anggota mendapatkan kepercayaan 

diri dalam negosiasi FTA regional yang kemudian berkembang dalam FTA 

bilateral dan akhirnya percaya diri dalam membawa FTA multilateral pada forum 
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WTO. Perundingan diantara anggota FTA regional, misalnya AFTA dengan 10 

pendapat negara anggota yang berbeda, jauh lebih mudah menghasilkan 

keputusan dibandingkan forum WTO dengan hampir 150 negara anggota yang 

memiliki posisi masing-masing.
16

 

FTA membawa dampak ekspansi perdagangan dunia, menghilangkan 

hambatan perdagangan dan bertujuan meningkatkan perdagangan antar anggota. 

Kesepakatan paling utama dalam perdagangan bebas adalah penghilangan 

hambatan tarif dan non-tariff diantara anggota, meskipun seperti diatur dalam 

artikel XXIV GATT/ WTO, negara anggota tidak boleh meningkatkan hambatan 

perdagangan kepada negara non-anggota.  Sebagai contoh, tariff bea 

masuk Indonesia untuk produk 'A' misalnya 20 persen. Dengan 

AFTA, Indonesia menurunkan tariff tersebut menjadi 0 persen untuk sesama 

anggota, namun dengan negara non-anggota, tariff produk 'A' tersebut  tidak boleh 

lebih tinggi dari 20 persen.
17

 

 Berkaitan dengan hal di atas, persaingan usaha tampaknya merupakan 

salah satu isu penting dalam menyambut datangnya AFTA di tahun 2015 

mendatang. Dengan semakin terbukanya kawasan Asia Tenggara sebagai suatu 

pasar berbasis produksi tunggal, maka tak bisa dipungkiri bahwa para pelaku 

usaha memiliki kesempatan dan peluang yang semakin lebar untuk menguasai 

pangsa pasar dan merebut daya tarik konsumen. 
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 Persaingan usaha merupakan salah satu karakteristik utama dalam dunia 

usaha. Pelaku usaha cenderung bersaing dengan pelaku usaha yang lain dalam hal 

memperoleh konsumen dan menguasai pasar. Namun, dalam merebut pembeli dan 

menguasai pasar, pelaku usaha kadang bermain curang (unfair competition). 

Kecurangan yang dilakukan seorang pelaku usaha tidak hanya merugikan pelaku 

usaha lain yang telah bersaing secara sehat, namun juga konsumen.  

 Agar efektif, maka harus ada aturan main yang jelas  untuk mengawasi 

pelaksanaan transaksi bisnis lintas batas antar pelaku usaha dalam menghadapi era 

pasar bebas ini. Oleh karena itu harus ada harmonisasi aturan hukum tentang 

persaingan usaha untuk menindaklanjuti pelaku usaha yang melakukan persaingan 

usaha yang tidak sehat dalam tranksasi lintas batas khususnya di wilayah regional 

ASEAN. 

 Ketiadaan harmonisasi aturan hukum persaingan usaha akan merumitkan 

sebuah komisi persaingan usaha di suatu negara ketika memberikan hukuman 

kepada pelaku usaha yang melakukan praktek anti persaingan sehat. Begitu juga 

untuk menghindari agar suatu putusan tidak menjadi sia-sia. Hal–hal yang harus 

dicermati kemudian dalam mempelajari tatanan hukum yang berlaku di wilayah 

regional ini juga adalah apakah regulasi yang berlaku berpihak kepada konsumen, 

di lain sisi, apakah regulasi tersebut juga menghambat persaingan atau bahkan 

hanya memperkaya pendapatan pelaku usaha. Di antara contoh–contoh kondisi 

anti persaingan yang kerap terjadi adalah monopolisasi pekerjaan, hambatan 

masuk ke pasar, perlindungan terhadap pelaku usaha tertentu. 
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 Dengan semakin banyaknya peserta dalam era perdagangan bebas ini 

khususnya posisi Indonesia sebagai salah satu peserta dalam forum regional 

AFTA, maka kebutuhan untuk mengawasi berbagai tindakan pelaku usaha dalam 

suatu wadah yang sama dalam forum regional tentu sangatlah diperlukan yaitu 

dalam hal harmonisasi kebijakan persaingan. Kebijakan persaingan merupakan 

salah satu elemen penting dalam menjamin tercapainya integrasi ekonomi 

tersebut. Persaingan usaha yang sehat tidak boleh menyalahi prinsip-prinsip 

persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Adapun prinsip-prinsip persaingan 

usaha yang sehat yaitu banyaknya penjual dan pembeli,produknya homogen, 

bebas masuk dan keluar pasar (free entry and free exit) dan informasi sempurna. 

Selain itu juga tidak adanya diskriminasi dan dead weight loss(kerugian ekonomi 

akibat adanya beban pajak yang berlebihan). Tujuan yang ingin dicapai adalah 

mempererat terciptanya budaya persaingan sehat di antara para pelaku usaha dari 

masing-masing negara anggota ASEAN yang telah berintegrasi menjadi sebuah 

pasar dan basis produksi tunggal yang lebih dinamis dan kompetitif melalui 

ASEAN Economic Community (AEC).  

Penelitian ini akan mengkaji pentingnya harmonisasi aturan hukum 

persaingan usaha untuk negara-negara ASEAN dalam menghadapi AEC yang 

akan dimulai 2015 nanti .  

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

muncullah rumusan masalah sebagai berikut : 
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1. Apakah hukum persaingan usaha telah terintegrasi dalam hukum 

positif di negara-negara anggota ASEAN? 

2. Apa urgensi harmonisasi aturan tentang kebijakan persaingan usaha di 

tingkat regional ASEAN dalam menghadapi ASEAN Economic 

Community? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui adanya aturan/kebijakan persaingan usaha khususnya di 

antara negara ASEAN dalam menghadapi ASEAN Economic 

Community 

2. Menganalisa kebutuhan harmonisasi hukum persaingan usaha di 

tingkat regional ASEAN 

 

1.4. Metode Penelitian 

1.4.1. Pendekatan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan masalah yang 

dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

dan pendekatan konseptual (conseptual approach)
18

. Pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dipakai sebagai pedoman dalam 

pengumpulan bahan-bahan hukum berupa ketentuan-ketentuan yang ada 

dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan undang-
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undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi 

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
19

 

Sedangkan pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan 

untuk menjelaskan tentang pengertian dari konsep harmonisasi aturan 

hukum persaingan usaha di antara negara ASEAN. 

1.4.2 Sumber Bahan Hukum 

Penulisan skripsi ini memakai 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan bahan hukum yang 

bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas.
20

 Bahan – bahan hukum 

primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu : UUD Negara 

Republik Indonesia 1945 dan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang merupakan 

publikasi tentang hukum yang berasal dari studi kepustakaan berupa bahan 

hukum yang diperoleh dari studi literatur, pendapat para ahli, jurnal-jurnal 

hukum, tulisan-tulisan ilmiah, surat kabar, majalah, artikel-artikel di 

internet, serta makalah-makalah seminar yang terkait dengan penulisan ini. 
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1.4.3. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum 

Dalam proses penulisan skripsi ini digunakan teknik pengumpulan 

bahan hukum melalui studi kepustakaan, semua bahan hukum yang telah 

diperoleh diseleksi, diuraikan, dan dianalisis yang kemudian dikaitkan 

dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum 

yang berlaku. Bahan hukum tersebut selanjutnya diolah dan dirumuskan 

dalam suatu pokok bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan 

tema penulisan dan perumusan masalah yang diangkat pada penulisan 

skripsi ini. 

1.4.4. Analisa Bahan Hukum 

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

metode deduktif, yaitu menganalisa bahan-bahan hukum yang telah 

diperoleh baik yang berasal dari bahan hukum primer maupun bahan hukum 

sekunder, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, selanjutnya 

dibahas, disusun, diuraikan, ditafsirkan, dan dikaji permasalahannya guna 

mendapatkan sinkronisasi dari semua bahan hukum dan memperoleh suatu 

kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah. 

 

1.5 Pertanggungjawaban Sistematika 

 Skripsi ini terdiri dari 4 bab, yaitu :  

 Bab pertama berisi Pendahuluan, dimana pada Bab ini secara 

keseluruhan sebagai pengantar dari penulisan skripsi ini yang isinya 

terbagi atas latar belakang serta rumusan masalah. Kemudian tujuan dan 
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metode penulisan merupakan cara yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini meliputi pendekatan masalah, sumber bahan hukum, pengumpulan 

bahan hukum dan metode yang digunakan dalam melakukan analisis, dan 

sebagai penutup bab pertama adalah sistematika penulisan. 

 Bab kedua, pada Bab ini  membahas permasalahan yang pertama 

yaitu Apakah semua negara ASEAN telah memiliki aturan/kebijakan 

persaingan usaha di negaranya. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai 

perkembangan aturan/kebijakan persaingan khususnya di masing-masing 

negara ASEAN dalam menghadapi AFTA. 

 Bab 3 berisi tentang pembahasan permasalahan yang kedua yaitu 

Apa urgensi harmonisasi aturan tentang kebijakan persaingan usaha di 

tingkat regional ASEAN dalam menghadapi ASEAN Free Trade Area. 

Pada bab ini akan dibagi menjadi dua sub Bab, sub Bab yang pertama 

yaitu membahas Konsep harmonisasi aturan/kebijakan persaingan usaha, 

sedangkan sub Bab yang kedua yaitu membahas Perkembangan 

harmonisasi aturan/kebijakan persaingan usaha di antara negara ASEAN 

dalam tingkat regional. 

 Bab 4 merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran 

dari pembahasan rumusan masalah yang diuraikan dalam pembahasan, 

kemudian ditarik suatu kesimpulan sebagai upaya dari pemecahan 

masalah.  
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