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Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah ditetapkan pada 5 Maret 1999 dan 
berlaku efektif mulai 5 September 2000. Dengan ditetapkannya Undang-
Undang No. 5 tahun 1999 diharapkan akan tercipta persaingan usaha yang 
sehat dan tercapai ekonomi pasar yang efisien. Tujuan dari undang-undang ini 
adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut: 

“Tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk: 

a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; 

b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan 
persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan 
berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan 
pelaku usaha kecil; 

c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat  
yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan 

d.   terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.” 

Dalam kondisi adanya persaingan konsumen dapat secara bebas memilih 
barang dan jasa dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang optimal sesuai 
dengan kemampuannya, serta mempunyai kebebasan dalam merencanakan 
penggunaaan barang dan jasa di masa yang akan datang. Untuk memenuhi 
tujuan tersebut pelaku usaha bebas bersaing secara jujur dan sehat. 

Dengan terbangunnya iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan 
persaingan usaha yang sehat, maka kepastian kesempatan berusaha yang sama 
bagi semua pelaku usaha akan dapat terjamin dan tercipta suasana persaingan 
sehat diantara pelaku usaha nasional agar mampu bersaing di pasar 
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internasional serta akan terwujud perekonomian nasional yang efisien guna 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Secara umum, materi dari Undang-Undang Tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini mengandung 6 (enam) bagian 
pengaturan yang terdiri dari: 

1. Perjanjian yang dilarang; 
2. Kegiatan yang dilarang; 
3. Posisi dominan; 
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 
5. Penegakan hukum; 
6. Ketentuan lain-lain. 

Pelaksanaan undang-undang ini diawasi dan dilakukan oleh Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang telah dibentuk berdasarkan 
Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha.  

Undang-undang ini merupakan salah satu perangkat hukum yang masih 
baru, oleh karena itu perlu diketahui dan dipahami oleh semua lapisan 
masyarakat, terutama pelaku usaha dan aparat penegak hukum terkait.  Dalam 
awal perjalanannya memang banyak hambatan dalam menegakkan undang-
undang ini oleh KPPU. Banyak kritik yang ditujukan, baik terhadap substansi 
undang-undang tersebut maupun terhadap upaya penegakan yang dilakukan 
oleh KPPU. Beberapa permasalahan dan kontroversi yang sempat terekam 
sejak awal mula perjalanan undang-undang ini antara lain adalah: (i) 
pencantuman irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa” dalam setiap putusan KPPU, (ii) hambatan dalam hukum acara yang 
dipandang kurang lengkap dan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, misal 
mengenai alat bukti, perlakuan yang sama antara terlapor, apakah saksi perlu 
disumpah atau tidak dan lain, lain, (iii)  benturan yurisdiksi antara KPPU 
dengan Pengadilan Negeri, PTUN, Bapepam dan BPPN, (iv) apakah KPPU 
merupakan ‘pihak’ dalam hal keberatan diajukan ke pengadilan, dan lain 
sebagainya. 

Berkaitan dengan hal tersebut, khususnya untuk mengisi kekurangan 
hukum acara, maka diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 
tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap 
Putusan KPPU. Dengan adanya Perma ini maka diharapkan hambatan bagi 
Pengadilan Negeri dalam melakukan pemeriksaan terhadap upaya keberatan 
dapat diatasi dan pelaksanaan UU No. 5/1999 benar-benar dapat 
terimplementasi dengan baik.  

Melihat kenyataan tersebut, yaitu dalam hal kurangnya pemahaman 
segenap kalangan akan undang-undang persaingan usaha serta berbagai 
kontroversi yang timbul di seputarnya, maka seminar, sosialisasi, workshop, 
maupun diskusi dengan berbagai pihak, untuk mendapatkan masukan, 
komentar, pendapat dan kritikan, merupakan suatu hal sangat perlu 
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dilakukan. Salah satu maksud dari diselenggarakannya lokakarya terbatas 
hakim ini adalah untuk memenuhi  tujuan tersebut. 

APAKAH UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA ITU MEMANG 
DIPERLUKAN? 

Dalam penjelasan undang-undang ini dikatakan bahwa diberlakukannya 
UU No. 5/1999 adalah untuk mengoreksi perilaku usaha di masa lalu yang 
sangat terkonsentrasi kepada kelompok pengusaha tertentu dimana 
pengusaha-pengusaha tersebut sangat memanfaatkan kedekatan dengan elit 
pemerintah. Akibat yang ditimbulkan adalah terdistorsinya ekonomi nasional. 
Selanjutnya disebutkan bahwa pada intinya undang-undang ini mempunyai 
tujuan:  

a) agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan 
benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta 
terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau 
kelompok tertentu,  

b) untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang 
sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan 
persaingan usaha yang sehat, dan  

c) untuk memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong 
percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan 
kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa 
Undang-Undang Dasar 1945. 

Sudah lebih 60 negara  di dunia telah memiliki undang-undang 
persaingan usaha. Menurut Prof. Erman Rajagukguk, bahwa undang-undang 
yang serupa dari berbagai negara tersebut akan saling mendekat (convergence) 
dan bertambah besar, bergerak ke arah standarisasi1. Berkaitan dengan 
standarisasi atau globalisasi hukum, hal ini akan sangat berkaitan dengan 
konsep perkembangan ilmu hukum, yang dikenal dengan legal transplant.  

Apa itu legal transplant? Yang dimaksud dengan legal transplant disini 
adalah pencangkokan atau peminjaman sistem hukum, terutama sekali 
peraturan perundang-undangan, baik secara keseluruhan maupun sebagian 
(dengan modifikasi) dari satu sistem hukum asing ke sistem hukum domestik. 
Legal transplant itu sendiri menurut Alat Watson telah dilakukan sejak dahulu, 
“as old as the law is”2. Dalam konteks negara-negara dunia ketiga, terutama 
negara-negara Asia, untuk kepentingan praktis legal transplant dapat dibagi 
menjadi dua periode: (1) Kolonialisasi dan (2) Modern (setelah kolonialisasi).  

Pada masa kolonialisasi hukum-hukum dari negara-negara barat 
dicangkokkan pada negara-negara Asia karena adanya penjajahan, dan oleh 
karena itu prinsip-prinsip hukum yang di transplan tentunya demi kepentingan 
penjajah. Pada waktu itu, karena dimotivasi oleh kepentingan kapitalis, maka 

 
1 Knud Hansen et.al,” Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, GTZ, 2002, h.xv.  
2 Deniel Berkowitz, Katharina Pistor, & Jean-Francois Richard,”Economic Development, Legality and the Transplant Effect”, 2001, 
h. 3 
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yang pertama kali diperkenalkan adalah hukum kontrak dan hukum dagang 
dengan tujuan eksploitasi sumber daya alam dan mendapatkan keuntungan3. 
Importasi hukum negara-negara barat terhadap jajahannya, pada umumnya 
menghasilkan “legal dualism”4. Hal ini tidak dapat dihindari karena adanya 
perbedaan prinsip hukum antara negara-negara jajahan, khususnya Asia, yang 
bercorak “community principle” dan dengan negara-negara barat yang bercorak 
“market principle”. Contohnya disini adalah mengenai hukum agraria dan 
kehutanan, terutama sekali dalam isu penguasaan atas tanah dan hutan. 
Setelah negara-negara di Asia merdeka, mereka mulai melakukan modernisasi 
ekonominya yang lebih mengarah kepada liberalisasi dan kapitalisasi pasar. 
Oleh karena itu tidak dapat dihindarkan dilakukannya importasi hukum dari 
negara-negara barat, yang memang secara tradisional negara-negara tersebut 
sudah mengembangkan market principle. Hal ini ada yang dilakukan karena 
dorongan dari dalam negeri, dan ada juga yang dilakukan karena adanya 
desakan dari eksternal.  

Terdapat beberapa motivasi yang menyebabkan terjadinya transplantasi 
hukum menurut Kanda &. Milhaupt5, yaitu: 

1. Motivasi kegunaan praktis (practical utility motivation) 
2. Transplantasi hukum dilakukan karena hal tersebut merupakan 

sumber hukum baru yang murah, cepat dan secara potensial berdaya 
guna. 

3. Motivasi politis (political motivation) 
4. Perubahan sistem hukum dilakukan karena kolonisasi atau 

pendudukan militer. 
5. Motivasi simbolis (symbolic motivation) 

 
Melakukan reformasi hukum merupakan bidang/pekerjaan utama dari 

profesi hukum (termasuk pengacara, hakim, departemen kehakiman), oleh 
karena itu terjadinya transplantasi hukum akan sangat banyak terjadi dan sulit 
dihindari. Para profesi hukum acapkali memerlukan adanya kebutuhan 
kekuasaan (authority needs), atau mungkin lebih tepat lagi pengakuan atau self 
esteem.  Pembaharuan hukum yang dimotori oleh para profesi hukum tersebut, 
yaitu dengan mengambil sumber hukum asing, dapat mengisi kebutuhan 
kekuasaan dapat mengisi kebutuhan tersebut. 

Sedangkan menurut Kingsley6, transplantasi hukum dapat dimotivasi 
oleh  (i) persyaratan internal dalam negeri, (ii) desakan pihak luar.  

Dalam beberapa hal transplantasi hukum dianggap berhasil dan 
bermanfaat, namun tidak sedikit pula yang mengatakan sebaliknya. Alan 

 
3 Nobuyuki Yasuda, “Three Types of Legal Principles: A New Paradigm for the Law and Development”, Graduate School of 
International Development Nagoya University, p. 14. 
4 Ibid, h. 12 
5 Hedeki Kanda & Curtis J. Milhaupt,”Re-examining Legal Transplants: The Director’s Fiduciary Duty in Japanese Corporate Law”, 
Working Paper No. 219, Columbia Law School, The Center for Law and Economic studies.  
6 Jeremy J. Kingsley,” Legal Transplantation: Is this what the doctor ordered and are the blood types compatible? The application 
of interdisciplinary research to law reform in the developing world – A case study of corporate governance in Indonesia”. 
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Watson, merupakan tokoh utama yang paling optimis mengenai keberadaan 
legal transplant sebagai bentuk perkembangan hukum yang utama di dunia 
sekarang ini. Namun disisi lain terdapat pendapat skeptis yang mengatakan 
bahwa transplantasi hukum merupakan sesuatu yang tidak mungkin, karena 
hukum dan peraturan perundang-undangan bukanlah sesuatu yang dapat 
berpindah-pindah atau berjalan-jalan, karena keberadaan suatu hukum sangat 
terkait dengan budaya (culture) yang spesifik. Diantara kedua ekstrem tersebut, 
terdapat beberapa pendapat yang berada di tengahnya. Otto Kahn-Freund 
berpendapat bahwa legal transplant tidak akan berhasil dalam lingkungan 
politik yang terdapat koalisi antara struktur konstitusional dan kelompok 
kepentingan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa importasi hukum oleh 
negara-negara Asia atas hukum negara-negara barat tidak dapat dihindari 
karena memang (1) pada area-area tertentu hukum lokal tidak mengatur, (2) 
hukum negara barat memiliki karakter universal7.  Dari sudut ekonomi, Ugo 
Mattei memandang legal transplant sebagai suatu gerakan menuju efisiensi atas 
terjadinya kompetisi/persaingan pada “market for legal culture”.  Kompetisi ini 
akan menentukan hukum dan peraturan mana yang akan banyak 
dicangkokkan; sistem hukum dan peraturan yang paling efisien lah yang akan 
banyak di transplan. Untuk bidang-bidang hukum  ekonomi mungkin legal 
transplant akan berhasil. 

Menurut Kanda &. Milhaupt8 untuk mengukur sukses tidaknya 
transplantasi hukum digantungkan pada dua kondisi, yaitu: 

1. Dikatakan berhasil apabila hukum yang diimpor tersebut, digunakan 
secara sama dengan di negara asalnya, dengan adaptasi terhadap kondisi 
lokal. 

2. Dikatakan tidak berhasil apabila hukum yang diimpor tersebut 
mengabaikan pihak-pihak terkait (pengadilan, pengacara dan birokrat) di 
negara penerima, atau pelaksanaan dan penegakannya malah 
menghasilkan hal-hal yang tidak diinginkan. 

Jadi dapat dikatakan disini keberhasilan transplantasi hukum apabila 
terdapat kesesuaian (fit) antara hukum yang diimpor dengan lingkungan negara 
penerima. Kesesuaian tersebut terdiri dari dua kategori, yaitu kesesuaian mikro 
dan kesesuaian makro. Kesesuaian mikro (micro-fit) adalah sebaik apa hukum 
yang diimpor tersebut menjadi komplemen terhadap infrastruktur hukum 
yang telah ada di negara penerima. Kesesuaian makro yaitu bagaimana hukum 
yang diimpor tersebut menjadi komplemen terhadap institusi political economy 
hukum yang telah ada di negara penerima. 

Kemudian dikatakan pula, semakin jarang terdapat substitusi pada 
negara penerima atas hukum yang diimpor tersebut, maka semakin besar 
kemungkinan keberhasilan dari transplantasi tersebut. Motivasi juga sangat 
menentukan keberhasilan dari legal transplant. Apabila penggunaannya 

 
7 Nobuyuki Yasuda, op. cit h. 15 
 
8 Hedeki Kanda & Curtis J. Milhaupt, loc cit 
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didorong oleh motivasi politis dan simbolis, sebagaimana disebut diatas, maka 
semakin besar pula kegagalan implementasi hukum yang diimpor tersebut. 
Sedangkan apabila hal tersebut didorong oleh motivasi kegunaan praktis, maka 
kemungkinan keberhasilan akan dicapai, dengan catatan hukum yang diimpor 
tersebut harus menjadi komplemen terhadap infrastruktur hukum yang telah 
ada di negara penerima. 

Di samping itu, ada pula pendapat yang mengatakan jika reformasi 
hukum dilakukan atas desakan pihak luar, dan tidak memiliki kepentingan 
dan legitimasi dalam negeri, maka kemungkinan besar transplantasi hukum 
tersebut akan gagal9. Penolakan juga akan terjadi apabila pihak luar tersebut 
mengasumsikan realitas institusi, budaya atau politik yang sebenarnya tidak 
eksis di negara penerima. Dalam hal ini Kingsley10 menengarai bahwa proses 
reformasi hukum di negara-negara Asia telah gagal untuk memenuhi 
kebutuhan komersial dan sosial serta aspirasi asli  bangsa-bangsa tersebut. 
Dalam dua abad terakhir ini, reformasi hukum dengan cara kolonialisasi oleh 
penjajah dan, perkembangan terakhir oleh institusi internasional hanya 
ditujukan untuk memenuhi kepentingan penjajah dan masyarakat 
internasional, dari pada memfasilitasi pengembangan komunitas, perdagangan 
dan pasar domestik. Namun ada  pula pendapat yang mengatakan, disebabkan 
oleh bangsa-bangsa Asia memiliki budaya “complacent”, kadangkala untuk 
melakukan reformasi hukum memang harus didesak oleh pihak luar. 

Bagaimana dalam kasus pemberlakuan UU No. 5/1999? Apa yang 
memotivasi dikeluarkannya undang-undang ini? Sebagaimana kita ketahui 
bahwa pembuatan perundang-undangan harus dapat memperhitungkan 
efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik 
secara filosofis, yuridis maupun sosiologis, serta memang benar-benar 
dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara11. Apakah undang-undang ini memang dibutuhkan 
oleh bangsa ini dan apakah ada desakan dari luar untuk mengundangkannya? 
Menurut Prof. Erman Rajagukguk dan Sutrisno Iwantono sebenarnya diskusi 
mengenai undang-undang persaingan usaha sudah berlangsung lama. Pada 
tahun 1992, Fakultas Hukum UI bekerja sama dengan Departemen 
Perindustrian dan Perdagangan telah membuat Rancangan Undang-Undang 
Anti Monopoli, namun tidak ada yang berani mengajukan draft RUU tersebut 
ke DPR. Oleh karena itu, ia juga menepis anggapan bahwa undang-undang ini 
lahir karena desakan IMF.  Semoga hal ini memang benar adanya, karena 
seperti yang telah diuraikan di atas, efektivitas keberhasilan pemberlakuan 
undang-undang sangat ditentukan oleh motivasi internal. 

Kemudian terdapat isu yang menarik mengenai tujuan dari undang-
undang persaingan usaha itu sendiri. Di beberapa negara ada yang 
mengedepankan efisiensi, dan ada pula yang mengedepankan kesejahteraan 
publik. Jiwa ‘anti besar’ yang melandasi pembentukan undang-undang ini 

 
9Jeremy J. Kingsley, loc cit  
10 ibid 
11 Lihat  Pasal 5 UU No. 10 /2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
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disinyalir tidak sepenuhnya benar. Ada pengusaha yang dapat menjadi besar 
karena ia efisien.  Tetapi di satu sisi, ada pula pihak yang mengatakan bahwa 
pemerintah juga harus memperhatikan penyediaan lapangan kerja dan 
perlindungan terhadap usaha kecil. Kedua tujuan tersebut memang seringkali 
bertabrakan dalam implementasinya. Hal inilah yang disinyalir oleh Pande 
Radja Silalahi bahwa terdapat tarik menarik antara pihak yang pro 
pertumbuhan dan pro pemerataan. Sehingga tujuan dalam UU No. 5/1999 
yang berdimensi ganda, yaitu efisiensi dan kesejahteraan rakyat, dipandangnya 
sangat aneh.  

Seharusnya sebelum menyusun undang-undang ini, legislator 
menentukan terlebih dahulu arah kebijakan anti monopoli yang hendak 
dicapai. Beberapa pertanyaan yang seharusnya dapat dijawab adalah12: (i) 
Apakah kriteria asumsi atau model ekonomi lebih penting daripada tujuan 
sosial atau politik? (ii) Apakah penyusunan undang-undang ini memiliki tujuan 
kesejahteraan konsumen, atau gabungan beberapa tujuan, dalam hal ini 
mengkompromikan tujuan-tujuan yang saling bertentangan? (iii) Apakah 
seharusnya kebijakan anti monopoli merefleksikan tujuan kompromi atau 
memaksimalkan tujuan tunggal? 

Untuk mengatasi hal tersebut maka memang diharapkan bagi regulator, 
dalam hal ini KPPU, ataupun pengadilan, dalam hal keberatan diajukan 
kepadanya, untuk dapat menjadi ‘pengemudi’ yang baik dan bijak. Artinya agar 
mobil berjalan dengan lancar maka si pengemudi harus seimbang ketika ia 
menginjak kopling dan gas, serta ia tahu kapan harus mengerem. 

SISTEMATIKA PROSIDING 

Sistematika penulisan prosiding ini disusun berdasarkan sesi acara dalam 
lokakarya, yaitu terdiri dari 6 (enam) sesi atau bab. Diskusi yang terjadi dalam 
lokakarya juga disajikan untuk memberikan gambaran utuh atas silang 
pendapat atau pros-cons terhadap isu tertentu. Makalah para pembicara juga 
dilampirkan pada setiap sesi/bab. Pada bagian akhir terlampir peraturan 
perundang-undangan yang relevan terhadap topik  lokakarya ini.  

Pada Sesi Pertama, topik yang dibicarakan adalah mengenai filosofi dan 
latar belakang UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat dan sekilas mengenai Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU). Sutrisno Iwantono, Ketua KPPU, mengatakan 
bahwa di dunia lain sebenarnya undang-undang mengenai anti 
monopoli/antitrust sudah berumur sangat tua. Sherman Act Amerika Serikat 
sudah berumur lebih dari 100 tahun. Setelah Indonesia dilanda krisis 
multidimensi barulah pada Maret 1999, UU No. 5 Tahun 1999 dikeluarkan 
walaupun sebenarnya diskusi ilmiah dan akademis telah sering dilakukan 20-
25 tahun yang lalu. Hal ini terkait dengan situasi ekonomi politik pada masa 
lalu dimana kebijakan ekonominya memang selalu dipengaruhi oleh 
kepentingan-kepentingan kelompok yang menguasai aset ekonomi. Adapun 

 
12 Eugene M. Singer,”Antitrust Economics and Legal Analysis”, Grid Publishing, 1981, h. 9.  
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asas dan tujuan dari undang-undang ini adalah: (i) mencapai efisiensi ekonomi 
yang tinggi, (ii) menciptakan fairness, dan (iii) demokrasi ekonomi. Dalam 
kesempatan ini juga dijelaskan 4 macam bentuk pasar, yaitu: perfect competition, 
monopolistic competition, oligopoly, dan monopoli. Oligopoli dan monopoli dapat 
memiliki potensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sehat 
disebabkan oleh posisinya dominan. Hal yang ingin ditegaskan oleh Sutrisno 
Iwantono adalah bahwa pendekatan dari Undang-Undang Anti Monopoli 
tidak semata-mata dilihat dari segi struktur saja. UU No. 5/1999 lebih banyak 
diwarnai oleh filosofi rule of reason, bukan semata-mata per se illegal. Apabila 
terdapat pelaku usaha yang dominan di pasar, untuk menentukan apakah ia 
bersalah atau tidak harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa ia 
menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya, yakni bila ia 
mengeksploitasi konsumen atau  membunuh kompetitornya.  

UU No. 5/1999 memiliki substansi  perjanjian yang dilarang, kegiatan 
yang dilarang dan posisi dominan. Dalam sesi ini juga dijelaskan mengenai 
wewenang KPPU yang kalau disimpulkan dalam bahasa yang sederhana, KPPU 
memiliki wewenang untuk memeriksa, menyelidiki dan memutuskan perkara. 
Putusan KPPU adalah mengikat, hanya untuk mengeksekusi memang harus 
dimintakan penetapan kepada Pengadilan Negeri. Pemeriksaan yang dilakukan 
oleh KPPU bersumber: (i) dari  laporan pihak yang dirugikan atau dari setiap 
orang, (ii) inisiatif KPPU, yang harus didahului dengan kegiatan kajian, 
monitoring, public hearing bahkan juga dari isu publik di media nasional. Dalam 
bagian akhir Beliau menjelaskan tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh 
KPPU, yaitu: (i) adanya resistensi dan kepentingan kelompok tertentu, (ii) 
pemahaman masyarakat yang kurang, (iii) kelemahan substansi UU No. 
5/1999, dan (iv) kelemahan sistem hukum. 

Sesi ini kemudian dilanjutkan oleh Erman Radjagukguk, Wakil 
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini Beliau 
menguraikan sejarah lahirnya UU No. 5/1999.  Ia juga menepis anggapan 
bahwa undang-undang ini lahir karena desakan IMF (International Monetary 
Fund). Pada tahun 1992, Fakultas Hukum UI bekerja sama dengan 
Departemen Perindustrian dan Perdagangan telah membuat Rancangan 
Undang-Undang Anti Monopoli, namun tidak ada yang berani mengajukan 
draft RUU tersebut ke DPR. Beliau menguraikan tujuan dari undang-undang 
ini, yaitu efisiensi dan kesejahteraan konsumen, yang nantinya juga akan 
diikuti oleh tujuan lainnya yakni melindungi usaha kecil, mendorong ekspor 
dan juga inovasi  Kedua hal tersebut akan bertambah tinggi apabila tingkat 
persaingan juga tinggi, tetapi keduanya juga menjadi rendah apabila tingkat 
persaingan rendah. Kompetisi memberikan konsumen harga yang lebih 
murah, produksi lebih banyak dan pelayanan lebih baik. Penggabungan dua 
perusahaan bisa menimbulkan efisiensi tetapi sebaliknya bisa juga 
menimbulkan harga yang tinggi untuk satu jangka waktu tertentu. Oleh karena 
itu dalam melakukan penafsiran hakim harus berimprovisasi, tidak hanya 
melihat undang-undang. Hakim harus memahami substansi dari perkara 
persaingan usaha tidak sehat, bukan hanya sekedar aspek hukum acaranya saja.  
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Sesi Kedua mengenai hal-hal yang dikecualikan dari UU No. 5/1999. 
Prof. Hikmahanto Juwana, dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 
menegaskan bahwa  UU No. 5/1999 tidak bertujuan untuk menghukum 
pelaku usaha yang melakukan monopoli, tetapi bertujuan untuk menghukum 
perilaku yang menjalankan bisnis secara tidak sehat. Dalam UU No. 5/1999 
pengecualian terdapat di dalam Pasal 50 dan Pasal 51. Dalam kaitannya dengan 
Pasal 51 yang mengatur mengenai monopoli yang dilakukan oleh pemerintah 
yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, beliau mengkritisi 
makna dari “menguasai hajat hidup orang banyak” yang terdapat dalam 
ketentuan pasal tersebut.  Kemudian beliau mengulas satu persatu 
pengecualian-pengecualian umum dalam Pasal 50, yaitu : (i) perbuatan 
dan/atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, (ii) pengecualian perjanjian yang terkait 
dengan HKI (Hak Kekayaan Intelektual); (iii)  perjanjian penetapan standar 
teknis; (iv) perjanjian keagenan; (v) perjanjian kerja sama penelitian. (vi) 
perjanjian internasional (vii) perjanjian ekspor; (viii) pelaku usaha kecil; dan 
(ix) kegiatan koperasi yang khusus melayani anggotanya. Khusus untuk 
pengecualian terhadap perjanjian internasional, beliau mengkritisi bahwa 
adanya pasal ini di dalam UU No. 5/1999 agak aneh. Yang menjadi pertanyaan 
dalam konteks seperti apa terhadap perjanjian internasional ini dikecualikan? 
Pembuat undang-undang sepertinya tidak membedakan negara sebagai subyek 
hukum publik dan negara sebagai subyek hukum perdata.  

Kemudian sesi ini dilanjutkan oleh Ratih dari Sekretariat Negara  yang 
membawakan makalah Lambock V. Nahattands, yang semula beliau akan hadir 
sebagai pembicara dalam sesi ini.  Inti dari makalah yang disajikan adalah 
pengecualian dalam UU 5/1999 dikaitkan dengan  pengertian yang tercakup 
dalam Pasal 33 UUD 1945. Pengecualian sebagaimana dalam Pasal 51 memang 
diperlukan, mengingat UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) telah memberikan batasan 
bahwa penyediaan barang dan jasa tersebut harus dikuasai oleh negara. Ada 2 
(dua) kriteria barang dan jasa yang penyediaannya harus dikuasai oleh negara, 
yaitu barang dan jasa yang: (i) penting bagi negara, (ii) menguasai hajat hidup 
orang banyak. Mengidentifikasi dan membuat batasan pengertian barang dan 
jasa mana yang  penting bagi negara dan yang mana yang menguasai hajat 
hidup orang banyak bukan hal yang sederhana. Kemudian terdapat ketentuan 
yang dapat menimbulkan penafsiran ganda mengenai apa yang dimaksud 
dengan ‘undang-undang, yaitu dalam  ayat (5) Pasal 33 UUD 1945 menyatakan 
bahwa pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 33 tersebut diatur dengan 
undang-undang.  

Pengertian penguasaan oleh negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 
33 ayat (2)  UUD 1945, juga dapat menimbulkan multi interpretasi. Dengan 
penafsiran sempit maka makna penguasaan oleh negara dalam hal ini berarti 
diselenggarakan langsung oleh negara dan hanya oleh negara. Adapun negara 
direpresentasikan oleh pemerintah. Persoalan yang timbul adalah bahwa 
pemerintah tidak selalu memiliki cukup dana untuk menyelenggarakan 
penyediaan tersebut dan kultur birokrasi pemerintah yang tidak efisien. 
Dengan memperhatikan sejumlah undang-undang yang mengatur mengenai 
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penyediaan barang dan jasa tersebut, dapat ditarik benang merah pengaturan 
yang pada pokoknya terbagi menjadi empat kelompok: (1) penyediaan barang 
dan jasa tersebut diselenggarakan secara terbuka oleh siapapun baik swasta 
maupun BUMN, (2) penyelenggaraan penyediaan barang dan jasa tersebut 
dilakukan oleh pemerintah sendiri dan atau BUMN, (3) penyediaan barang 
dan jasa dilakukan oleh BUMN sendiri, (4) penyediaan barang dan jasa 
dilakukan oleh pemerintah sendiri.  

Jika diperhatikan, berbagai undang-undang yang mengatur mengenai 
barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut 
diatas, khususnya yang termasuk kelompok pengaturan kedua (terbuka bagi 
semua pelaku usaha) dan ketiga (terbuka hanya untuk BUMN), tidak 
mengamanatkan untuk membentuk satu BUMN untuk memegang monopoli 
dalam penyediaan barang dan jasa dimaksud. Namun sebaliknya sejumlah 
undang-undang tersebut juga tidak menutup kemungkinan bagi negara untuk 
membentuk hanya satu saja penyedia untuk barang atau jasa tertentu. Namun 
perlu diingat bahwa kekebalan tersebut sebatas untuk monopoli atau 
pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa yang 
diamanatkan suatu undang-undang untuk dimonopoli oleh BUMN. Dengan 
demikian, beberapa larangan dalam UU No. 5/1999 tetap dapat dikenakan 
kepada BUMN tersebut. Terhadap kelompok BUMN ini yang biasa disebut 
BUMN di bidang usaha kompetitif, tentunya kekebalan di atas tidak berlaku. 
Dengan sendirinya, bagi BUMN dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 ayat (2) 
UUD 1945 yang termasuk kelompok pertama (terbuka untuk semua pelaku 
usaha), kekebalan tersebut juga tidak berlaku. Yang menjadi pertanyaan 
kemudian adalah apakah terhadap BUMN dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 
ayat (2) UUD 1945 yang termasuk kelompok pertama tersebut otomatis berlaku 
ketentuan UU No. 5/1999?  

Sesi Ketiga adalah Perma No. 1/2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya 
Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU dengan pembicara Prof. Paulus 
E. Lotulung, Hakim Agung. Pada waktu awal-awal KPPU mengeluarkan 
putusan memang muncul beberapa masalah mengenai bagaimana cara 
pengadilan memeriksa upaya hukum keberatan karena di dalam UU No. 
5/1999 hanya disebutkan bahwa keberatan diajukan ke Pengadilan Negeri, 
sedangkan bagaimana cara pemeriksaannya tidak dijelaskan. Jadi Perma No. 
1/2003 dikeluarkan untuk mengisi kekosongan hukum acara dalam UU No. 
5/1999.  Pasal-pasal yang banyak terkait dengan  pengadilan adalah Pasal 44 
dan Pasal 45 UU No. 5/1999.  Apabila terhadap putusan KPPU diajukan 
keberatan, maka keberatan tersebut ditujukan kepada Pengadilan Negeri 
dalam tempo 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan. 
Apabila pelaku usaha yang dijatuhi putusan oleh KPPU tidak mengajukan 
keberatan terhadap putusan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, 
maka dengan sendirinya putusan KPPU tersebut mempunyai kekuatan hukum 
tetap (inkracht van gewijsde) yang artinya dapat dieksekusi. Dalam pelaksanaan 
eksekusi ini dibutuhkan bantuan dari pengadilan, ini menunjukkan bahwa 
KPPU bukanlah badan peradilan. Agar putusan KPPU mempunyai daya 
eksekusi (eksekutorial titel) maka dibutuhkan semacam fiat dari pengadilan.  
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Apabila putusan tidak dijalankan oleh pelaku usaha, KPPU menyerahkan 
putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat ini terkait 
dengan aspek pidana dan dari sini terlihat bahwa Komisi bertindak juga bukan 
sebagai suatu badan peradilan. Keberatan terhadap putusan KPPU diajukan 
oleh pelaku usaha ke Pengadilan Negeri dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari 
sejak keberatan diajukan, Pengadilan Negeri harus sudah membuat keputusan. 
Dalam memeriksa keberatan terhadap putusan KPPU, pengadilan tidak perlu 
lagi memanggil para pihak seperti sidang in persoon tapi yang diperiksa oleh 
hakim Pengadilan Negeri adalah putusan dan berkas perkara. Apabila 
pengadilan merasa bahwa berkas-berkas perkara tersebut kurang lengkap dan 
dipandang perlu untuk dilengkapi melalui proses pemeriksaan tambahan, 
maka hal itu boleh saja. Tetapi pemeriksaan tambahan tersebut bukan 
dilakukan oleh pengadilan melainkan pengadilan memerintahkan KPPU 
untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Perintah dari Pengadilan Negeri 
kepada KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan disebut putusan sela. 
Di dalam Perma diatur bahwa pemeriksaan keberatan hanya dilakukan 
berdasarkan putusan KPPU dan berkas perkara, dan apabila Majelis hakim 
merasa perlu dilakukan pemeriksaan tambahan maka berkas tersebut 
dikembalikan kepada KPPU. Selama ini belum pernah terjadi pengembalian 
berkas perkara oleh Pengadilan Negeri kepada KPPU. Yang pernah terjadi 
adalah dalam suatu putusan kasasi dimana putusan KPPU dikembalikan lagi 
kepada KPPU karena di dalam putusannya KPPU mencantumkan irah-irah 
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  

Ignatius Andi, HHP Law Firm, kemudian menjelaskan  bahwa 
kekurangan yang paling nyata dalam UU No. 5/1999 adalah dalam hal 
pengaturan hukum acaranya. Secara historis,  menurutnya Perma No. 1/2003 
tersebut lahir karena adanya kasus “Indomobil”. Ia memberikan beberapa 
catatan hukum atas kasus tersebut yang mencerminkan kelemahan atau 
kesalahan KPPU: 1. Pencantuman irah-irah dalam putusan KPPU; (2) Saksi 
tidak disumpah; (3) Penggunaan salinan dokumen sebagai alat bukti;  (4) 
Pelaku usaha yang diperiksa tidak mendapat salinan berita acara pemeriksaan; 
(5) Jangka waktu pemeriksaan yang melewati batas; (6) Ada beberapa pelaku 
usaha yang tidak diperiksa sebagai terlapor tetapi dihukum sebagai terlapor 
oleh KPPU; (7) Jangka waktu membela diri terlalu pendek; (8) Perlakuan 
berbeda dari KPPU;  (9) KPPU telah bertindak melampaui wewenang yang 
diberikan oleh undang-undang karena memberikan ketentuan baru mengenai 
“tender” dan “persekongkolan”; (10) KPPU menjatuhkan hukuman atau 
sanksi yang tidak ada dasar hukumnya. Dari beberapa catatan hukum yang 
ditarik dari kasus “Indomobil” tersebut bahwa semuanya bermuara karena 
ketidakjelasan hukum acara. Ia menengarai bahwa hal tersebut terjadi karena 
anggota KPPU kebanyakan para ahli yang berlatarbelakang bukan hukum. 

Sesi Keempat membicarakan mengenai konsep dasar persaingan usaha 
tidak sehat dan penerapan pendekatan “rule of reason” dan “per se illegal”. 
A.M.Tri Anggraini, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, khusus 
membahas mengenai pendekatan rule of reason dan per illegal dalam konteks UU 
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No.5/1999. Perse illegal adalah perjanjian atau kegiatan tertentu yang akan 
langsung dinyatakan sebagai ilegal, dengan ciri khas klausula tersebut terdapat 
kata “dilarang...”. Rule of reason adalah perjanjian atau kegiatan tertentu yang 
dinyatakan ilegal setelah melakukan evaluasi ekonomis mengenai akibatnya 
terhadap persaingan usaha. Dalam UU No. 5/1999, hal ini biasanya ditandai 
dengan kata “patut diduga…” atau “yang dapat mengakibatkan…”. Terdapat 7 
(tujuh ) perjanjian atau kegiatan yang dilarang secara per se, yaitu: (1) Penetapan 
Harga; (2) Penetapan Harga Diskriminatif; (3) Boikot; (4) Perjanjian Tertutup; 
(5) Persekongkolan dalam Menghambat Produksi dan/atau Pemasaran 
Pesaing; (6) Penyalahgunaan Posisi Dominan; dan (7) Pemilikan Saham 
Mayoritas. Sedangkan yang termasuk rule of reason terdapat 18 ketentuan yaitu: 
(1) Oligopoli; (2) Penetapan Harga di bawah Harga Pasar; (3) Penetapan Harga 
Vertikal; (4) Pembagian Wilayah; (5) Kartel; (6) Trust; (7) Oligopsoni; (8) 
Integrasi Vertikal; (9) Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri; (10) Monopoli; 
(11) Monopsoni; (12) Penguasaan Pasar; (13) Jual Rugi; (14) Curang dalam 
Menentukan Harga Produksi  ; (15) Persekongkolan dalam Tender; (16) 
Persekongkolan dalam Mendapatkan Informasi Rahasia Pesaing; (17) 
Perangkapan Jabatan; (18) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan. 
Masing-masing pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya. 
Namun yang ingin digarisbawahi oleh Ibu Anggraini bahwa sebenarnya 
pengklasifikasian tersebut di atas adalah bersifat tidak mutlak, atau dapat 
berubah-ubah. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 35 UU No. 5/1999 
yang memberikan kewenangan kepada KPPU untuk menentukan alternatif 
penggunaan kedua pendekatan tersebut dalam kasus tertentu. 

Sesi ini kemudian dilanjutkan oleh Bambang Purnomo Adiwiyoto dari 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Beliau menjelaskan bahwa dalam 
persaingan sempurna suatu perekonomian mempunyai tiga manfaat, yaitu (1) 
aspek ekonomi, (2) aspek teknologi, dan (3) aspek perdagangan. Sedangkan 
bentuk dari  persaingan tidak sehat berupa: (i) monopoli dan monopsoni, (ii) 
monopoli alamiah, (iii) monopoli bilateral, (iv) oligopoli dan oligopsoni, (v) 
persaingan monopolistik. Contoh kasusnya adalah monopoli BBM oleh 
Pertamina dan cengkeh oleh BPPC. Unsur utama untuk menentukan 
persaingan tidak sehat adalah: (1) posisi dominan dari suatu pelaku usaha, (2) 
diskriminasi harga, (3) predatory pricing, (4) menolak transaksi, (5) tied in sales, 
(6) preemption facilities, (7) tacid collusion dan menaikkan biaya bersaing. 

Sesi Kelima adalah studi kasus mengenai persaingan. Fabian Pascoal, 
membahas mengenai tying arrangement yang diambil dari kasus US v. Microsoft 
Corp. Tying arrangement menjadi suatu hal yang serius kalau si penjual 
mempunyai market power terhadap barang utama (tying product). Dengan adanya 
market power penjual dapat menyalahgunakan kemampuan pasarnya sehingga 
si pembeli tidak mempunyai pilihan untuk membeli tied product (barang 
lainnya) dari sumber lain di mana si penjual tied product ini tidak mempunyai 
market power atas tied product tersebut. Dalam kasus Microsoft terdapat fakta 
yang memberatkan Microsoft  antara lain: (i) Microsoft mempunyai market 
power pada operating system, (ii) Microsoft mengharuskan pembeli untuk 
mengambil Internet Explorer, (iii) pembeli Windows secara teknis sudah 
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dikunci oleh Microsoft sehingga Internet Explorer-nya tidak bisa dikeluarkan. 
Di level Pengadilan Negeri, Microsoft kalah karena hakimnya menerapkan per 
se illegal. Namun kemudian ketika masalah ini dibawa ke Pengadilan Banding, 
hakim disana menyatakan bahwa untuk masalah ini harus diterapkan rule of 
reason. Hakim Pengadilan Banding mengembalikan kasusnya ke Pengadilan 
Negeri untuk diperiksa kembali dengan perintah agar pengadilan negeri 
menggunakan rule of reason. Karena ini kasus perdata, akhirnya putusannya 
adalah kompromi atau perjanjian perdamaian antara para pihak yang berisi 
larangan-larangan bagi Microsoft, dan Microsoft menyetujuinya. Kasus 
Microsoft ini mulai memberikan wacana baru mengenai per se illegal dan rule of 
reason. Pada bagian akhir ia mengatakan bahwa dalam kasus-kasus persaingan 
jangan hanya legal sense yang harus diperhatikan, tetapi juga business sense, 
karena dalam business sense akan dijumpai reason disitu.  

Kemudian Syamsul Maarif, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 
mengkaji putusan KPPU mengenai praktek penetapan harga. Ditengarai 
olehnya bahwa banyak pihak belum menyadari bahwa penetapan harga itu 
diharamkan, termasuk masih banyak sekali asosiasi-asosiasi yang melakukan 
praktek penetapan harga. Kasus yang dibahas adalah : (i) kasus tarif kargo laut 
Jakarta-Pontianak, dimana ada empat operator perusahaan pelayaran 
menetapkan kesepakatan tarif uang tambang kargo Jakarta-Pontianak, (ii)  
kasus kargo Surabaya-Makassar, dimana tujuh operator pelayaran membuat 
kesepakatan tarif angkutan laut barang Surabaya-Makassar. (iii)  kasus tarif bis 
patas AC ditetapkan oleh asosiasi, Organda DKI atas permintaan operator. 
Berkaitan dengan konsep per se illegal dan rule of reason, menurutnya hakim 
harus memahami konsep tersebut karena berdasarkan Perma No. 1/2003, 
hakim boleh masuk ke substansi tidak terbatas pada formilnya saja, hanya saja 
substansi berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh KPPU. Ketika hakim 
masuk substansi hakim bisa melihat sejauh mana penerapan rule of reason yang 
dikenakan oleh KPPU benar atau tidak. Kemudian juga dijelaskan olehnya tiga 
tes untuk menentukan perilaku dikatakan anti persaingan, yaitu (i) competition 
test, (ii) efficiency test, dan (iii) consumer test. 

Sesi Keenam atau terakhir membahas permasalahan dan implementasi 
UU No. 5/1999. Pande Radja Silalahi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 
menjabarkan beberapa permasalahan dalam penegakan UU No. 5/1999. Pada 
awal pembentukannya undang-undang tersebut merupakan hasil kompromi 
antara pihak yang mendukung efisiensi  dengan ekonomi pasar. Kemudian 
pada waktu itu telah muncul sikap anti besar. Kelemahan pada UU No. 
5/1999 adalah bahwa undang-undang ini disusun pada saat dimana kekuatan 
pro pemerataan harus didamaikan dengan kekuatan pro pertumbuhan. 
Kemudian terdapat empat tujuan UU yang di dalamnya antara satu dengan 
yang lain tidak selalu dapat berjalan bergandengan. Hal lainnya adalah 
ketentuan Pasal 6 UU No. 5/1999 yang mengatur bahwa tidak bisa menjual 
barang dengan harga yang berbeda untuk barang yang sama dimana dalam 
bisnis hal itu tidak akan pernah terjadi, dan dapat mematikan ekonomi kalau 
diterapkan. Demikian juga Pasal 16 UU No. 5/1999 yang mengatur bahwa 
pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri 
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yang membuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bagaimana akibatnya kalau KPPU 
memutuskan bahwa semua perjanjian yang dibuat dengan pihak luar negeri itu 
dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat? Definisi tender dalam  Pasal 22 
UU No. 5/1999 juga mengundang kontroversi. Masalah lain adalah 
ketidakjelasan pengertian dari rahasia perusahaan, posisi dominan, dan pasar 
yang bersangkutan. Hal ini ditambah dengan pemahaman masyarakat yang 
kurang akan pentingnya persaingan usaha. UU No. 5/1999 sendiri terlalu 
menuntut pengetahuan yang tinggi mengenai praktek bisnis, sehingga tanpa 
memahami apa yang dimaksud dengan marginal cost, marginal revenue, average 
cost dan parameter economic of scale, tidak akan mungkin untuk menerapkan UU 
ini sesuai dengan tujuannya. Sedangkan masalah yang paling utama dari KPPU 
adalah adanya sikap bersaing secara tidak sehat dari pelaku usaha.  

Sesi ini diakhiri oleh Kafi Kurnia yang memperkenalkan terminologi 
baru, eksklusivitas dan ekuitas. Dua hal yang sering ditemui di lapangan yang 
sulit diimplementasikan adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan proses 
eksklusif dan atau proses berekuitas tinggi. Proses dan situasi ekonomi global, 
kadang memaksa pelaku usaha untuk melakukan konsolidasi usaha, yang 
cenderung menata penguasaan pasar mengarah pada situasi eksklusif yang 
bernuansa monopoli sukarela. Implementasi pengawasan yang paling 
berbahaya adalah, untuk 5 tahun yang akan datang, suatu sistem prosedur yang 
mengawasi setiap upaya merger dan akuisisi yang mengarah kepada 
eksklusivitas penguasaan pasar. Perusahaan yang menguasai bisa berada di 
belakang atau offshore. Mereka dapat menguasai 20-30 perusahaan di Indonesia 
yang menguasai pasar. Situasi pasar kadang menciptakan situasi dimana pelaku 
pasar menjadi memiliki proses, teknologi, atau formula yang berekuitas dan 
mampu menguasai pasar. Kasus yang paling populer adalah bagaimana 
Microsoft menguasai pasar operating system di komputer, karena ekuitas ekonomi 
yang dimilikinya. Production of origin sekarang diusulkan oleh Masyarakat Uni 
Eropa dimana lebih dari 600 produk hendak diberikan protection of origin, dan 
41 produk sudah diidentifikasikan dan sudah dibawa ke sidang WTO. Namun 
sayangnya, banyak produk-produk Indonesia yang memiliki ekuitas yang telah 
dicuri oleh pihak luar, misalnya tempe. Oleh karena itu, sebaiknya di Indonesia 
juga harus mempunyai badan yang mendampingi KPPU untuk melindungi 
ekuitas Indonesia. Persaingan usaha yang sehat disatu sisi harus membuat pasar 
lebih bebas, terbuka, dan menguntungkan konsumen. Tapi disisi pihak lain, 
persaingan usaha yang sehat juga harus memberikan momentum perlindungan 
terhadap ekuitas yang dimiliki Indonesia, sehingga bermanfaat dalam 
mensejahterakan rakyat.ekuitas 

Dengan dibukukannya lokakarya ini dalam bentuk prosiding, 
diharapkan dapat dijadikan acuan dan referensi bagi hakim-hakim niaga, baik 
pada tingkat Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung. Namun tidak 
menutup kemungkinan juga bagi pihak lain seperti mahasiswa, dosen maupun 
praktisi untuk menggunakan buku ini sebagai salah satu bahan referensi untuk 
menambah wawasan tentang hukum bisnis. Prosiding yang menyajikan diskusi 
para peserta akan menggambarkan suasana tumbuhnya beragam pemikiran 
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dan pendapat terhadap suatu isu, sehingga dapat menambah wawasan bagi 
pihak pembaca untuk memahami sejarah, wacana dan perkembangan yang 
terjadi terhadap isu-isu seputar anti monopoli dan persaingan yang tidak sehat. 

Dalam penyusunan prosiding ini kami mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada International Monetary Fund (IMF) yang mendanai 
kegiatan lokakarya terbatas maupun penyusunan prosiding ini, beserta para 
penyaji/fasilitator yang telah meluangkan waktu dalam lokakarya terbatas ini.  
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Sumber: Prosiding” KPPU UU No 5 thn 1999”, Penerbit PPH, 2004 
 


