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BAB II 

GAMBARAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN 

 

A. Pengertian Perusahaan 

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis 

usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta 

berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan 

memperoleh keuntungan atau laba.
15

 

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang 

Dokumen Perusahaan. Disebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha 

yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan 

memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang 

perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan 

hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik 

Indonesia.
16

 

 Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun dalam KUHD tidak 

memberikan penafsiran maupun penjelasan tentang perusahaan. Namun yang 

mengatur mengenai perseroan adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (BW). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1618 KUH Perdata 

menyatakan, bahwa Perseroan adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau 
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lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan 

maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.
17

 

 Salah satu bentuk usaha yang cukup banyak diminati dalam praktik bisnis 

adalah Perseroan Terbatas (PT), karena PT diyakini dapat menjadi sarana untuk 

pemupukan modal yang lebih besar, jika dibandingkan dengan bentuk badan 

usaha lainnya. Selain itu PT juga dapat masuk ke Pasar Modal atau bursa efek 

apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang Pasar 

Modal.
18

 

 Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan 

hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan 

modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
19

 

 Pada umumnya orang berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk 

perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal 

perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang 

saham (pesero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan 

melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak 

bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan 

tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).
20
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 Perseroan Terbatas mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara 

Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Perseroan didirikan 

untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. 

 Ada beberapa hal dalam pendirian perseroan yaitu sebagai berikut: 

1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang 

dibuat dalam bahasa Indonesia. 

2. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat 

perseroan didirikan. 

3. Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang 

dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan 

terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan 

wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain. 

4. Dalam hal setelah lampau jangka waktu sebagaimana di atas, pemegang 

saham kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggung 

jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan 

atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat 

membubarkan perseroan tersebut. 

5. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau 

lebih, tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN). 

6. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian 

disahkan oleh Menteri. 



 

 

 

 

17 

7. Dalam pembuatan Akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain 

berdasarkan surat kuasa.21 

 Berlainan dengan perseroan firma dan perseroan komanditer, maka PT 

adalah suatu badan hukum. Hal ini berarti bahwa PT dapat melakukan perbuatan-

perbuatan hukum seperti  seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan 

atau utang (ia bertindak dengan perantara pengurusnya). 

 Walaupun suatu badan hukum itu bukanlah seorang manusia yang 

mempunyai pikiran/kehendak, akan tetapi menurut hukum ia dapat dianggap 

mempunyai kehendak. Menurut teori yang lazim dianut, kehendak dari pesero 

pengurus dianggap sebagai kehedak PT. Akan tetapi perbuatan-perbuatan 

pengurus yang bertindak atas nama PT, pertanggungjawabannya terletak pada PT 

dengan semua harta bendanya. Oleh karena itu, PT adalah suatu bentuk perseroan 

yang diatur dan dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

(KUHD).
22

 

 Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (2) KUHD, PT harus 

didirikan dengan akta notaris, dengan ancaman tidak sah bila tidak demikian. 

Akta notaris ini adalah syarat  mutlak untuk mensahkan pendirian PT. Dengan 

demikian adanya akta notaris pendirian itu bukanlah sekedar untuk menjadi alat 

pembuktian belaka, seperti halnya pada suatu Perseroan Firma. Apabila syarat ini 

tidak dipenuhi, maka PT yang sudah didirikan tidak akan mendapat pengesahan 

oleh Menteri Kehakiman. Akta notaris pendirian itu berisi persetujuan-persetujuan 

PT yang di dalamnya dimasukkan anggaran-anggaran PT yang memuat: 

                                                 
21

Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan, 

(Bandung: Nuansa Aulia,  2006), h.103  
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a. Nama PT. 

b. Tempat kedudukan. 

c. Maksud dan tujuan. 

d. Lamanya akan bekerja. 

e. Cara-cara bekerja dan bertindak terhadap pihak ketiga. 

f. Hak dan kewajiban persero dan pengurus.23 

Menteri Kehakiman memberikan pengesahan berdasarkan ketentuan-

ketentuan dalam Pasal 37 dan Pasal 50 KUHD sebagai berikut: 

a. Harus nyata bahwa perseroan yang bersangkutan tidak bertentangan 

dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 37 ayat 1). Untuk itu harus 

diselidiki dasar dan tujuan perseroan yang tercantum dalam anggaran 

dasarnya yang termuat dalam akta pendirian perseroan. 

b. Akta pendirian tidak boleh membuat peraturan-peraturan atau ketentuan-

ketentuan yang melanggar sesuatu yang telah diatur di dalam Pasal 38 

sampai dengan Pasal 55 KUHD, misalnya tidak disebutkan berapakah 

jumlah modal perseroan. 

c. Dari akta harus nyata bahwa para pendiri pertama bersama-sama telah 

menetapkan (berjanji menyetor) sedikit-dikitnya seperlima dari modal 

perseroan atau modal dasar (Pasal 50 KUHD). 

d. Dari sumber-sumber resmi yang dapat dipercayai diperoleh cukup alasan 

untuk menduga bahwa para pendiri tidak betindak sebagai kedok-kedok 

belaka untuk orang-orang asing. 

                                                 
23

Ibid, h.92  
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e. PT yang bersangkutan berkediaman di Indonesia.24 

Apabila syarat tersebut di atas dipenuhi barulah Menteri Kehakiman 

berwenang mengesahkan akta dimaksud. Apabila persyaratan tersebut tidak dapat 

dipenuhi, maka pengesahan terhadap akta pendirian perseroan tersebut tidak dapat 

dilakukan oleh Menteri Kehakiman, atau dengan kata lain ditolak. 

Dengan demikian, maka suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur 

sebagai berikut: 

1. Badan Usaha 

Badan usaha maksudnya adalah suatu lembaga atau 

perkumpulan/persekutuan yang menjalankan usaha dalam bentuk hukum 

tertentu seperti perusahaan dagang, firma, persekutuan komanditer, 

perseroan terbatas, koperasi, dan lain-lain. Bentuk-bentuk hukum dari 

badan usaha ini dapat dilihat dari akta pendiriannya yang dibuat dan 

disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

2. Kegiatan dalam Bidang Perekonomian 

Kegiatan atau usaha dalam bidang perekonomian dapat dibedakan 

dalam tiga bidang, yaitu sebagai berikut: 

a. Usaha dalam arti kegiatan perdagangan, yaitu keseluruhan kegiatan 

jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan baik di 

dalam maupun di luar negeri ataupun antarnegara untuk tujuan 

memperoleh keuntungan. Contoh kegiatan ini adalah menjadi diler, 

agen, grosir, toko, dan sebagainya. 
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b. Usaha dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi atau 

menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari 

asalnya. Contoh kegiatan ini adalah industri pertanian, perkebunan, 

pertambangan, pabrik semen, pakaian, dan sebagainya. 

c. Usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa, yaitu kegiatan yang 

melaksanakan atau kenyediakan jasa-jasa, yang dilakukan baik oleh 

perorangan maupun suatu badan. Contoh kegiatan ini adalah 

melakukan kegiatan untuk jasa perhotelan, konsultan, asuransi, 

pariwisata, pengacara/akuntan dan sebagainya. 

3. Kegiatan dalam bidang perekonomian tersebut harus dilakukan secara 

terus-menerus, tidak insidental, dan merupakan pekerjaan sehari-hari 

untuk mendapatkan penghasilan dengan menghitung rugi/laba. 

4. Secara Terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga) 

Secara terang-terangan maksudnya adalah terbuka untuk umum, 

diketahui oleh semua orang, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui 

dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Secara terang-terangan itu 

dapat dilihat dari izin usaha dan izin tempat usahanya, serta surat 

keterangan pendaftaran perusahaan tersebut. izin-izin dan surat keterangan 

dibuat oleh pejabat yang berwenang. 

5. Mengadakan Perjanjian Perdagangan 

Mengadakan perjanjian perdagangan maksudnya adalah mengadakan 

perjanjian jual-beli, serta mengadakan produksi barang dan jasa untuk 

dijual kepada pihak ketiga yang biasanya disebut dengan konsumen. 
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6. Harus Bermaksud Memperoleh Laba 

Kegiatan perdagangan itu dilakukan untuk memperoleh penghasilan, 

keuntungan/laba. Penghasilan, keuntungan/laba ini menunjukkan adanya 

nilai lebih yang diperoleh dari modal yang dipergunakan. Dengan 

demikian, setiap kegiatan perdagangan harus disertai dengan sejumlah 

modal, yang dengan modalnya ini harus diusahakan untuk mendapat 

keuntungan atau laba. 

7. Melakukan pembukuan 

Pembukuan maksudnya adalah catatan yang berisikan hak dan 

kewajiban pihak yang melakukan kegiatan perekonomian. Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan menentukan 

bahwa perusahaan diwajibkan untuk membuat catatan. Catatan ini terdiri 

dari neraca tahunan, perhitungan rugi-laba tahunan, rekening, jurnal 

transaksi harian, dan catatan lain yang berkaitan dengan kegiatan 

perekonomian yang dilakukan.
25

 

 

B. Bentuk Usaha dan Perusahaan 

Ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu: 

1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa 

suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan 

berkedudukan di Indonesia. 
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2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian, yang 

dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.
26

 

Pada prinsipnya, perusahaan sebagai wahana/pilar pembangunan 

perekonomian yang diatur dalam KUH Perdata, KUH Dagang, dan peraturan 

perundang-udangan lainnya, terdiri dari tiga jenis, yaitu sebagai berikut: 

1. Perusahaan perseorangan, atau disebut dengan perusahaan individu, adalah 

badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat 

membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. 

Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk 

mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, 

jenis serta jumlah produksi terbatas, memiliki pekerja/buruh yang sedikit, 

dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Perusahaan 

perseorangan dapat berbentuk perusahaan dagang/jasa (misalnya toko 

swalayan atau biro konsultasi) dan perusahaan industri. Contoh 

perusahaan perseorangan seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, 

pedagang asongan, dan lain sebagainya. 

2. Perusahaan persekutuan badan hukum yang dapat berbentuk Perseroan 

Terbatas (PT), Koperasi, dan BUMN. Perseroan Terbatas adalah 

organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh 

minimal dua orang, dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada 

perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di 

dalamnya. Di dalam perseroan terbatas, pemilik modal tidak harus 
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memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik 

modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan perseroan terbatas 

dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai 

persyaratan lainnya. 

3. Perusahaan persekutuan bukan badan hukum atau disebut juga perusahaan 

persekutuan, yang artinya badan usaha yang dimiliki oeh dua orang atau 

lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan 

bisnis. Badan usaha yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah 

persekutuan perdata, persekutuan firma, dan perseroan komanditer. Untuk 

mendirikan badan usaha persekutuan dibutuhkan izin khusus pada instansi 

pemerintah yang terkait. 

Perusahaan-perusahaan ada yang berbadan hukum, tetapi ada pula yang 

tidak berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum terdiri dari perusahaan-

perusahaan swasta yang didirikan oleh perseorangan atau bebarapa orang secara 

bekerja sama dan perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara. 

Persekutuan perdata pada intinya bukan bentuk badan usaha sebagaimana 

dimaksud dalam dunia bisnis. Persekutuan perdata merupakan embrio 

terbentuknya perusahaan/badan usaha yang merupakan hasil suatu persekutuan, 

seperti persekutuan firma, persekutuan komanditer, maupun perseroan terbatas. 

Menurut Pasal 16 KUHD, persekutuan firma adalah persekutuan yang 

diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan nama bersama. Jadi 

persekutuan firma adalah setiap perusahaan yang didirikan untuk menjalankan 
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suatu perusahaan di bawah nama bersama (firma) sebagai nama yang dipakai 

untuk berdagang bersama-sama. 

Persekutuan komanditer atau biasa disebut CV, yang merupakan singkatan 

dari commanditaire vennootschap, diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 

KUHD. Menurut Pasal 19 KUHD, perseroan komanditer dibentuk untuk 

menjalankan suatu perusahaan, yang terdiri dari satu orang atau beberapa orang 

pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya 

(tanggung jawab solider) di satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas 

uang di pihak yang lain. 

 

C. Macam-macam Marketing 

Apabila pemasar telah memahami pasar terkait dengan apa yang 

sebenarnya dibutuhkan dan diinginkan, maka langkah berikutnya adalah 

merancang strategi pemasaran yang berorientasi pelanggan. Strategi pemasaran 

adalah kerangka kerja jangka panjang yang memandu seluruh aktivitas teknis 

dalam pemasaran dimana didasarkan kepada semangat untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan. Berorientasi pelanggan juga berarti mendasarkan strategi 

pada pelanggan, dan hanya pelangganlah yang menjadi penentu utama kegiatan 

pemasaran. 

Oleh karena itu, ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu 

memilih pasar yang akan dilayani, memilih nilai pelanggan yang akan diberikan, 

dan memilih orientasi dari manajemen pemasaran yang digunakan. 

Memilih pasar yang akan dilayani. Pemasar perlu memilih siapa yang akan 

dilayani dulu sebelum menentukan layanan apa yang akan diberikan. Titik awal 
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dari strategi pemasaran adalah dari pelanggan. Menemukan siapa yang dilayani 

berarti menentukan apakah semua akan dilayani, atau memilih beberapa 

kelompok saja atau bahkan hanya beberapa orang saja. pertimbangan utama dalam 

memilih adalah pada tingkat mana pemasar mampu memilih konsumen dengan 

secara efektif, efisien dan menguntungkan. 

Menentukan nilai yang ditawarkan. Nilai yang ditawarkan adalah 

sekumpulan manfaat atau nilai yang dijanjikan akan diberikan kepada konsumen 

untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk hal ini pemasar perlu menentukan 

bagaimana menentukan pembeda pada nilai yang ditawarkan pasar. Pembeda nilai 

yang ditawarkan perlu dirancang agar konsumen mudah membedakan dengan 

produk yang lain dan memberikan keunggulan bersaing di pasar. 

Memilih orientasi manajemen pemasaran secara tepat. Orientasi 

manajemen pemasaran merupakan filosofi yang digunakan dalam menjalankan 

strategi pemasaran, yaitu konsep produksi, produk, penjualan, pemasaran dan 

pemasaran sosial. 

Pendekatan dalam memilih pasar, artinya sasaran mana yang harus 

dilayani dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pemasaran tanpa 

pembedaan, pemasaran terkonsentrasi, pemasaran dengan pembedaan, dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

1. Pemasaran tanpa pembedaan. Strategi peliputan pasar, dimana sebuah 

perusahaan memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen pasar dan 

menawarkan satu macam produk kepada seluruh pasar. Pasar tidak 
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dibedakan, dan dianggap sama, dan penawaran produk juga dibuat sama, 

serta keseluruhan kegiatan pemasaran dilakukan tanpa pembedaan. 

2. Pemasaran terkonsentrasi. Strategi peliputan pasar, dimana perusahaan 

memutuskan untuk mencari pangsa pasar besar dalam satu atau beberapa 

segmen pasar. Tidak semua segmen dilayani, kecuali yang dipilih oleh 

perusahaan. 

3. Pemasaran dengan pembedaan. Strategi peliputan pasar, dimana 

perusahaan memutuskan untuk mengelompokkan pasar dalam beberapa 

segmen pasar dan merancang produk yang berbeda untuk masing-masing 

segmen. Setiap segmen memerlukan produk dan kegiatan pemasaran yang 

berbeda.
27

 

Beberapa cara dalam memilih pasar atau memilih sasaran pasar yang harus 

dilayani, terlihat bahwa dalam melakukan pemasaran terhadap produk maka 

perusahaan harus benar-benar dapat membaca pangsa pasar yang benar-benar 

dapat memberikan peningkatan terhadap pemasaran produk dari perusahaan yang 

bersangkutan. 

Pada saat ini setiap perusahaan menyadari bahwa mereka tidak dapat 

memenuhi keinginan semua pembeli di pasar, atau setidaknya bagi semua pembeli 

dengan cara yang sama. Jumlah pembeli yang telalu banyak, terlalu luas, dan 

mempunyai kebutuhan dan praktik pembelian yang terlalu beragam. Lebih jauh 

lagi, perusahaan sendiri mempunyai kemampuan yang sangat beragam dalam 

melayani pasar. Dibutuhkan biaya dan tenaga yang besar untuk melayani semua 
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pembeli dari pasar. Hampir dipastikan, tidak mungkin melayani pasar secara 

keseluruhan dengan segala karakteristik permintaannya. 

Kegiatan pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai pola, berdasarkan 

berapa yang dilayani dan bagaimana melayani pelanggan. Pola itu adalah terdiri 

dari pemasaran missal, pemasaran berbagai produk, pemasaran terarah, dan 

pemasaran mikro. 

1. Pemasaran massal, yaitu pemasaran yang dilakukan secara masal, yaitu 

dengan membuat produk dengan jenis yang sama, dan mempromosikan 

dan menawarkan secara masal kepada semua pembeli. Derajat 

keanekaragaman produk sangat kecil, sehingga produk dapat dikatakan 

sama. Prinsip dalam pemasaran ini adalah satu untuk semua. 

2. Pemasaran berbagai produk. Dalam model pemasaran ini pemasar 

memproduksi dua macam atau lebih, untuk memenuhi selera konsumen 

yang berbeda dan berubah setiap waktu. Kemajuan teknologi produksi 

mengakibatkan banyak perusahaan saat ini menggunakan pola pemasaran 

ini. 

3. Pemasaran tersegmen. Pola pemasaran tersegmen adalah pola pemasaran 

dimana pemasar mengenali berbagai segmen pasar terlebih dahulu, 

memilih satu atau beberapa di antaranya, dan mengembangkan produk 

serta bauran pemasaran yang disesuaikan dengan masing-masing segmen. 

Keanekaragaman produk yang ditawarkan adalah mencerminkan segmen 

yang dilayani. Sebagian besar praktik pemasaran adalah dalam pola 

pemasaran ini. 
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4. Pemasaran mikro. Suatu bentuk pemasaran terarah, dimana perusahaan 

menyesuaikan program pemasaran dengan kebutuhan dan keinginan dari 

segmen secara sempit. Bahkan mereka menggunakan jenis pemasaran 

dengan melayani satu produk untuk satu konsumen.
28 

Bentuk-bentuk pemasaran tersebut, sebagian besar perusahaan telah 

meninggalkan pemasaran masal menuju ke pemasaran tersegmen. Perusahaan 

lebih bisa mengembangkan diri dengan fokus kepada satu atau beberapa bagian 

pasar, dimana mereka bisa memberikan penawaran yang lebih baik dibandingkan 

dengan pesaing. Pemasar dalam memilih segmen yang akan dilayani memerlukan 

tahapan-tahapan yang terdiri dari segmentasi, pentargetan dan pemosisian. Hal ini 

penting karena berhubungan dengan merangsang konsumen untuk menggunakan 

barang-barang yang dipasarkan tersebut. 

 
D. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat 

Banyak istilah yang digunakan untuk di bidang hokum terhadap  

persaingan usaha (Competition Law) seperti hukum antimonopoli (anti monopoly 

law) dan hukum antitrust (antitrust law). Di Indonesia secara resmi digunakan 

istilah Persaingan Usaha sebagaimana ditentukan dalam UU No. 5 tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut 

Arie Siswanto yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (competition law) 

adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu 

harus dilakukan
29

. Menurut Hermansyah, hukum persaingan usaha adalah 
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seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan 

dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-

hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha
30

. Sedangkan dalam Kamus 

Lengkap ekonomi yang ditulis oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, yang 

dimaksud dengan Competition Laws (hukum persaingan) adalah bagian dari 

perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan 

pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik anti 

persaingan. Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ruang 

lingkup hukum persaingan usaha adalah hal-hal yang berhubungan dengan 

perilaku para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, agar usaha 

yang dijalankan tersebut tidak merugikan kepentingan orang/pihak lain (umum), 

dan selaras dengan tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang. 

Gagasan untuk menerapkan Undang-Undang Antimonopoli dan 

mengharamkan kegiatan pengusaha yang curang telah dimulai sejak lima puluh 

tahun sebelum masehi. Peraturan Roma yang melarang tindakan pencatutan atau 

mengambil untung secara berlebihan, dan tindakan bersama yang mempengaruhi 

perdagangan jagung . Pada tahun 1349 di Inggris telah ditetapkan Piagam Magna 

Charta yang didalamnya antara lain mengantur pengembangan prinsip-prinsip 

yang berkaita dengan restrawint of trade atau pengekangan dalam perdagangan 

yang mengharamkan monopoli dan perjanjian-perjanjian yang membatasi 

kebebasan individual untuk berkompetisi secara jujur. 
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Amerika Serikat pada tahun 1890 dianggap merupakan basic antitrust 

yang mengharamkan terjadinya diskrimianasi harga, kemudian Sherman Act 

diikuti pula dengan the Clayton Act. Pada tahun 1947 Amerika Serikat yang 

memenangkan Perang Dunia II berhasil memaksa Jepang untuk menerapkan 

undang-undang anti monopoli guna meredam pertumbuhan konglomerat yang 

disebut Zaibatsu yang telah dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang sebagai 

pendukung peperangan di Asia Timur dan Asia Tenggara. Undang-undang anti 

monopoli Jepang tidak mencakup larangan-larangan persaingan curang, karena di 

Jepang hal tersebut diatur tersendiri dalam undang-undang Anti Persaingan 

Curang yang disebut Fusei kyosho Boshihou. 15 Perkembangan undang-undang 

anti monopoli selanjutnya menjadi kebutuhan negara-negara non-sosialis atau 

negara-negara yang menjalankan bisnis secara modern yang memperhatikan 

pentingnya persaingan dilakukan secara jujur dan sehat, termasuk di negara 

berkembang seperti Indonesia. Di Indonesia gagasan akan perlunya Undang-

Undang Antimonopoli dan Anti Persaingan Curang pernah disampaikan oleh para 

pakar di bidang ekonomi dan hukum ekonomi, setidaknya sejak ditetapkannya 

Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian. Pada pasal 7 ayat (2) 

dan ayat (3) undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah melakukan 

pengaturan,    pembinaan dan pengembangan terhadap industri untuk mewujudkan 

perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna, mencegah 

pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam 

bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.  



 

 

 

 

31 

Realitanya dalam praktek sangat bertolak belakang dengan undang-

undang. Dalam masa pemerintahan orde baru, keadaan ekonomi yang terjadi di 

Indonesia diwarnai tindakan-tindakan yang bersifat monopolistic dan persaingan 

yang curang (Unfair business practices), misalnya pembentukan Badan 

Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) pada tahun 1991 yang memberikan 

kewenangan tunggal dalam membeli cengkleh dari para petani cengkeh dan 

kewenangan tunggal untuk menjual kepada para produsen rokok. 

Begitu juga dengan pengaturan Tata Niaga Jeruk dan pemberian banyak   

kemudahan fasilitas pada pendirian PT.Timor dengan dalih untuk pembangunan    

nasional, menciptakan efisiensi dan kemampuan bersaing walaupun sebenarnya 

tidak demikian. Hal itu terjadi karena kekuasaan Orde Baru yang terlalu kuat 

dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun hukum. Keinginan agar Indonesia 

mempunyai Undang-Undang yang mengatur larangan praktik monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat itu muncul sebagai bagian dari diskusi dan 

perdebatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi, partai politik, 

lembaga swadaya masyarakat dan instansi pemerintah. Beberapa upaya yang 

dalam rangka penyusunan Undang-Undang Antimonopoli itu antara lain oleh 

Kantor Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, 

Keuangan dan Industri bersama Menteri Kehakiman. Upaya yang serupa          

dilakukan pula oleh Departemen Perdagangan bekerja sama dengan Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia, yang menghasilkan draf hukum yang berjudul 

“Persaingan Usaha Yang Sehat” atau “Healthy Busines Competition”. Namun 

berbagai usulan atau draf mengenai Undang-Undang Antimonopoli itu tidak 
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mendapat tanggapan yang serius dan memadai dari Dewan Perwakilan Rakyat 

pada masa itu dengan berbagai alasan antara lain kurangnya komitmen politik 

untuk melakukan pemberantasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat.  

Pada tanggal 29 Juli 1998 Pemerintah Indonesia dan International 

Monetary Found (IMF) telah menandatangani Letter of Intent (LOI) . Hal ini 

merupakan jalan bagi terbentuknya undang-undang anti monopoli di Indonesia, 

karena dalam Letter of Intent tersebut pemerintah Indonesia diperkenankan untuk 

mengajukan draf mengenai undang-undang anti monopoli kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu selambat-lambatnya sampai dengan bulan 

Desember 1998. Dan pada ctanggal 18 Februari 1999 Undang-Undang No. 5 

tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak   

Sehat yang dibuat atas dukungan IMF, telah disetujui oleh DPR dan selanjutnya 

pada tanggal 5 Maret 1999 ditandatangani oleh Presiden. Undang-undang ini      

mulai berlaku terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan, yang berarti 

bahwa Undang-Undang No.5 tahun 1999 mulai berlaku efektif sejak tanggal 5 

Maret 2000. 

 

E. Pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia 

Pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia terdapat dalam beberapa 

peraturan, yaitu : 

a. Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
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b. Keputusan Presiden Nomor.75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas        

Persaingan Usaha. 

c. Keputusan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha  

Nomor.05/KPPU/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan 

Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor.5 

Tahun 1999. 

d. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor.01 Tahun 2003 sebagaimana 

telah diubah dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 

Nomor.3 Tahun   2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum 

Keberatan Terhadap   Putusan KPPU. 

Sebelum diberlakukannya UU.No.5 tahun 1999 tentang Larangan       

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, terdapat 

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan terhadap 

praktek persaingan usaha curang dan praktek monopoli yang dilakukan oleh 

seseorang / pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ketentuan-

ketentuan tersebut terdapat dalam peraturan di bidang hukum perdata, hukum 

pidana maupun hukum yang menyangkut Hak Atas Kekayaan Intelektual. 

Sejak diundangkan dan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang 

segala pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha diterapkanlah ketentuan-

ketentuan dalam Unadang-Undang No 5 Tahun 1999 tersebut. Bahwa   secara 

yuridis keberadaan dan pemberlakuan UU No.5 Tahun 1999 adalah sebagai 

undang-undang khusus, sehingga sesuai asas Lex specialis, sepanjang telah diatur 

tersendiri dalam UU No. 5 Tahun 1999, maka ketentuan yang  bersifat umum 
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yang terkandung dalam KUHPerdata dan Perundang-undangan lainnya yang 

menyangkut hukum persaingan usaha maupun hukum acara perdata, tidak berlaku 

bagi hukum persaingan usaha. Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara sistematika terdiri 

dari 10  bab dan 53 pasal.  

Menurut ketentuan pasal 1 butir (g) UU No. 5 tahun 1997 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, yang dimaksud 

dengan perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk 

mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, 

baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 

 Pada hakikatnya orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk 

memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidup, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan tersier. Atas dasar 

untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah yang mendorong banyak orang 

menjalankan kegiatan usaha, baik kegiatan usaha yang sejenis maupun kegiatan 

usaha yang berbeda. Keadaan yang demikian itulah sesungguhnya yang 

menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha di antara para pelaku usaha. Oleh 

karena itulah, persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang biasa terjadi. 

Bahkan dapat dikatakan persaingan dalam dunia usaha itu merupakan conditio 

sine gua non atau persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. 
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Walaupun di akui  bahwa adakalanya persaingan usaha itu sehat (fair 

competition).31 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas termaktub bahwa tujuan 

pembangunan nasional adalah “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 

darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial.32 

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki kemakmuran 

masyarakat secara merata, bukan kemakmuran secara individu. Secara yuridis 

melalui norma hukum dasar (stategerund gezet), sistem perekonomian yang di 

inginkan adalah sisitim yang menggunakan  prinsip keseimbangan, keselarasan, 

serta memberi kesempatan usaha bersama bagi setiap warga negara. Secara tegas, 

pasal 33 UUD 1945 merupakan konsep dasar dari perekonomian nasional yang 

menurut Mohammad Hatta berdasarkan sosialis-kooperatif.33 

Berdasarkan norma dasar negara di atas, maka pembangunan ekonomi 

Indonesia haruslah bertitik tolak dan berorientasi pada pencapaian tujuan 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mohammad hatta secara sadar 

memasukkan pasal tentang perekonomian nasional tersebut ke dalam cita-cita 

kedaulatan, kemakmuran, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.34 Hal 

tersebut diwujudkan melalui demokrasi ekonomi sebagaimana dikehendaki 
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berjalan seiring dengan kehendak untuk menciftakan demokrasi politik, di mana 

rakyat Indonesia berdaulat di tanah dan negerinya sendiri. 

Selain itu, sebenarnya aturan-aturan yang terkait dengan persaingan usaha 

juga telah ada dalam berbagai peraturan-peraturan perundangan-undangan, namun 

tentu belum terintegrasi dan komprhensif. Seperti terdapat pada KUHP; 

KUHPerdata; ketetapan-ketettapan MPR, UU No 5 tahun 1960 tentang pokok 

Agraria, UU no 8 tahun  1995 tentang pasar modal, dan PP No. 27 tahun 1998 

tentang penggabungan, peleburan, dan pengembilalihan. 

Akhirnya, jaminan terhadap terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan 

jauh dari tindak monopolis berhasil diwujudkan melalui Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) dengan hak inisiatifnya dengan membuat Undang-undang No 5 

tahun 1999 tentang larangan praktek monopolidan persaingan usaha tidak sehat. 

Lahirnya UU No 5 Tahun 1999 diharapkan dapat merekayasa (engenering) 

kondisi persaingan dalam bisnis secara jujur, dan transparan sehingga 

mewujudkan keadilan dan kesejahteraan merata bagi masyarakat. 

 

 

 

 

 

 


