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MOTTO 

“ Janganlah kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal 

keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur “. 

 ( Filipi 4 : 6 ) 

“ Ajarlah kami menghitung hari – hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati 

yang bijaksana “. 

 ( Mazmur 90 : 12 ) 
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1. Mama, Papa, dan Adikku yang terkasih 

serta seluruh keluarga besarku. 

2. Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret Surakarta 
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ABSTRAK 

ANDHINA SETYA WARDANI. E0004081. EKSISTENSI MINIMARKET 
WARALABA DALAM PERSAINGAN USAHA DI PASAR RITEL 
BERDASAR UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG 
LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA 
TIDAK SEHAT DI SURAKARTA 
 ( Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ) 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku usaha yang 
termasuk pesaing dari minimarket waralaba dalam melakukan kegiatan usaha di 
pasar ritel dan untuk mengetahui perilaku yang dilakukan oleh minimarket 
waralaba dalam menjalankan usahanya yang dapat mengakibatkan praktik 
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, serta untuk mengetahui 
perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang No. 5 Tahun 1999 
terhadap kelangsungan usaha dari pelaku usaha di pasar tradisional sehubungan 
dengan semakin maraknya pelaku usaha di pasar modern  

Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian empiris, yang bersifat 
deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
data sekunder. Lokasi penelitian di Kota Surakarta, yakni di pasar ritel modern 
(minimarket waralaba Alfamart dan Indomaret) maupun pasar ritel tradisional,  
Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Kota Surakarta serta 
Dinas Tata Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka. Data yang telah terkumpul 
kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. 

Pelaku usaha pesaing minimarket waralaba adalah pelaku usaha dari 
kalangan yang sama yakni sesama minimarket waralaba (Indomaret bersaing 
dengan Alfamart atau sebaliknya) dan pedagang ritel tradisional yang berada 
dalam pasar bersangkutan yang sama. Ada dua perilaku minimarket waralaba 
yang jika dihubungkan dengan UU No. 5 Tahun 1999 dapat menyebabkan praktik 
monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, yaitu bila ditinjau dari perjanjian 
yang dilakukan (Pasal 15 ayat (3) huruf a dan b) dan dari segi harga yang 
ditetapkan (Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999). Perlindungan yang diberikan oleh UU 
No. 5 Tahun 1999 adalah berupa pengawasan terhadap seluruh kegiatan para 
pelaku usaha di pasar ritel yang dilakukan oleh KPPU dan dengan pemberian 
sanksi kepada pelaku usaha yang telah melakukan praktik monopoli dan 
persaingan usaha yang tidak sehat yang diatur dalam Pasal 47 - Pasal 49. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Ekonomi yang sangat pesat, diikuti dengan kemajuan 

teknologi dan informasi, mengakibatkan meningkatnya tuntutan masyarakat 

akan terpenuhinya segala kebutuhan hidup mereka yang semakin besar.  

Karena itu, masyarakat membutuhkan suatu tempat yang dapat memenuhi 

seluruh kebutuhan hidup mereka secara lengkap. Tempat tersebut tidak lain 

adalah pasar. 

Pasar berdasarkan ilmu ekonomi adalah suatu mekanisme dimana para 

penjual dan pembeli melakukan interaksi atas barang dan jasa. Sementara 

pasar dalam kehidupan sehari-hari jamak diartikan sebagai tempat umum yang 

melayani jual beli. Sehubungan dengan itu, kita mengenal istilah pasar ritel, 

pasar ritel pada prinsipnya dapat diartikan sebagai tempat usaha yang 

didalamnya terdapat mekanisme antara pedagang eceran dengan konsumen 

akhir atas barang-barang tertentu dalam partai (jumlah) kecil/satuan. Menurut 

perkembangannya, pasar ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pasar ritel 

modern dan pasar ritel tradisional. Pasar ritel modern terdiri dari tiga bentuk, 

yaitu : minimarket, supermarket, dan hypermarket. Sedangkan pasar ritel 

tradisional terdiri dari warung  dan pedagang kelontong. 

Perkembangan para pelaku usaha di pasar ritel, secara khusus pada 

pasar ritel modern di Indonesia dapat dikatakan sangat pesat. Meskipun kodisi 

perekonomian di Indonesia sejak adanya “krisis ekonomi” tahun 1997 relatif 

belum pulih dengan sempurna, namun pertumbuhan pasar ritel modern ibarat 

jamur yang tumbuh di musim hujan. Mereka mulai masuk diantaranya melalui 

jalur waralaba atau dikenal dengan istilah franchise maupun melalui 
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penanaman modal asing ( foreign direct investment ). Fenomena ini merebak 

dari Ibukota Negara sampai ke daerah-daerah. Bahkan berdasarkan data AC 

Nielsen diketahui jumlah usaha dari pelaku usaha di pasar modern hingga 

akhir tahun 2003 mencapai 5.079 unit atau melonjak 31,14 % dibandingkan 

dengan dua tahun sebelumnya yang tercatat hanya 3.865 unit. Tidak hanya itu 

saja, sekitar bulan Agustus 2004, survey dari AC Nielsen juga 

memperlihatkan bahwa pertumbuhan usaha dari pelaku usaha di pasar ritel 

modern rata-rata adalah 16 % setiap tahunnya. Oleh karena data-data diatas, 

maka tidaklah heran apabila sering kita temukan usaha-usaha dari pelaku 

usaha di pasar ritel modern, seperti halnya Carrefour, Makro, Hypermart, 

Goro, Alfamart maupun Indomaret. Dari sekian banyak pelaku usaha di pasar 

modern, yang paling dekat dengan lingkungan kita sehari-hari adalah 

minimarket waralaba Alfamart dan Indomaret.  

Usaha minimarket berkembang sangat pesat melalui sistem waralaba. 

Siapa yang tidak kenal Alfamart dan Indomaret ? Kedua merk ini dimiliki oleh 

group perusahaan raksasa yaitu Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama 

(Indofood Group) dan Alfamart milik perusahaan patungan antara Alfa Group 

dan PT. HM Sampoerna, Tbk. Sebagai pelaku usaha, kedua minimarket 

tersebut memiliki banyak rangkaian kegiatan, terutama mendirikan dan 

membangun gerai minimarket. Tidak hanya satu gerai tapi di setiap daerah di 

Indonesia khususnya di Surakarta, terdapat belasan gerai minimarket 

Indomaret dan Alfamart. Sepertinya minimarket sudah berhasil merebut hati 

masyarakat Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya 

gerai yang dibuka di berbagai daerah di Surakarta. 

Dengan konsep dan posisi gerai yang banyak terletak di lokasi yang 

strategis memberikan minimarket akses yang signifikan terhadap konsumen. 

Letak yang strategis dan dekat dengan perumahan penduduk, membuat 

konsumen sangat mudah menjangkau gerai minimarket untuk membeli 

produk-produk yang ada guna memenuhi kebutuhan pokok mereka. Tingkat 

kenyamanan dan fasilitas tinggi yang ditawarkan oleh minimarket, 
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kelengkapan jenis produk-produk serta harga yang relatif murah dan dapat 

dijangkau oleh masyarakat baik dari golongan ekonomi atas maupun golongan 

ekonomi menengah menjadikan minimarket tambah dicintai oleh masyarakat. 

Ketika minimarket telah mencapai puncak kejayaannya, terdapat satu 

pihak yang merasa dirugikan, pihak tersebut adalah para pelaku usaha dari 

pasar tradisional. Kekhawatiran para pelaku usaha di pasar tradisional semakin 

bertambah seiring dengan menurunnya transaksi jual beli yang ada di 

lingkungan pasar tradisional. Hal itu disebabkan karena konsumen mulai 

berpindah untuk melakukan transaksi jual beli di gerai minimarket. 

Kekhawatiran ini dapat diterima dengan akal sehat, mengingat gerai pasar ritel 

modern ( minimarket, supermarket, dan hypermarket ) letaknya sangat 

berdekatan dengan lokasi pasar tradisional, sehingga mengancam keberadaan 

pasar tradisional. Apalagi jika kita melihat perang harga promosi minimarket 

dengan spanduk atau baliho besar bertuliskan nama barang dan harga yang 

fantastis rendah. Dibandingkan dengan harga yang ada di warung atau toko 

kelontong, harga yang ditawarkan minimarket memang jauh lebih murah. 

Tentunya dengan kekuatan pasar yang dimilki oleh minimarket 

sekarang ini, menyebabkan para pemasok mulai menjauhi segmen pasar 

tradisional dan beralih ke pasar modern. Semakin berkembangnya kekuatan 

minimarket, menimbulkan ketergantungan bagi para pemasok terhadap 

minimarket tersebut. Kemudian para pemasok akan berlomba-lomba untuk 

menjual produknya kepada PT. Indomarco Prismatama (Indofood Group) dan 

gabungan Alfa Group dengan  PT. HM Sampoerna, Tbk agar dijual di 

Alfamart dan Indomaret. 

Kekhawatiran sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh pedagang 

tradisional saja, tetapi minimarket juga merasakannya. Kekuatan pasar 

memang sudah dimiliki oleh minimarket, tapi jika dibandingkan dengan 

supermarket ataupun hypermarket, keberadaan minimarket bukanlah termasuk 

pesaing yang berat. Minimarket memang belum bisa memenangkan 
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persaingan usaha yang terjadi antara minimarket dengan supermarket dan 

hypermarket. 

Kecemburuan yang dirasakan oleh pelaku usaha di pasar tradisional 

seharusnya tidak terjadi, karena sebagian masyarakat yaitu konsumen pasar 

ritel masih antusias untuk berbelanja di pasar tradsisonal. Untuk produk-

produk rumah tangga tertentu misalnya sayur-sayuran segar, buah-buahan 

segar,  konsumen masih mengandalkan pasar tradisional untuk memenuhi 

kebutuhan akan produk tersebut. Harga sayur-sayur dan buah-buahan yang 

ditawarkan oleh pasar tradisional sangat murah jika dibandingkan dengan 

minimarket atau pasar ritel modern lainnya. Namun jangan ditanya mengenai 

kualitas dan kebersihan produk tersebut, tentunya minimarket lebih terjamin 

mutunya dibanding dengan pasar tradsional. 

Pada kegiatan ekonomi yang semakin kompetitif dewasa ini, para 

pelaku usaha diharapkan berupaya untuk tetap mampu berproduksi dan terus 

eksis dalam menghadapi setiap masalah perdagangan. Ada pelaku usaha yang 

baik, dan banyak pula berperilaku buruk. Pelaku usaha yang buruk ini, selalu 

berusaha mematikan kegiatan bisnis para pesaingnya melalui praktik 

monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Monopoli dan persaingan 

usaha sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam kegiatan bisnis, sejauh 

para pelaku usaha dapat mematuhi “rambu-rambu” dalam hukum persaingan 

yang sehat. 

Prinsip ekonomi adalah pengusaha memperoleh keuntungan yang 

sebesar-besarnya dengan risiko kerugian yang ditekan sekecil-kecilnya. 

Perilaku bisnis kurang baik ini oleh sebagian pengusaha dapat menjadi 

“senjata ampuh” untuk mengalahkan lawan-lawan usaha yang akan 

mengancam usaha bisnisnya. Untuk menghindari monopoli dan persaingan 

usaha yang tidak sehat antara para pelaku usaha baik di pasar ritel modern 

maupun di pasar ritel tradisional, maka dibutuhkan suatu aturan hukum yang 

mengatur seluruh kegiatan pelaku usaha. Maka, dibuatlah perangkat 
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perundang-undangan yang diharap mampu melindungi kepentingan para 

pelaku usaha melalui UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( LNRI 1999 No. 33 TLNRI No. 

3817 ). 

Seiring dengan Era Reformasi telah terjadi perubahan yang mendasar 

dalam bidang hukum ekonomi dan bisnis, yang ditandai antara lain dengan 

lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang seperti ini sudah sejak lama 

dinantikan oleh pelaku usaha dalam rangka menciptakan iklim usaha yang 

sehat dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam UU ini, 

telah diatur sejumlah larangan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha 

yang tidak sehat lainnya, dengan harapan dapat memberikan jaminan 

kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha atau 

sekelompok pelaku usaha dalam berusaha. Dengan adanya larangan ini, 

pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan 

sehat, serta tidak merugikan masyarakat banyak dalam berusaha, sehingga 

pada gilirannya penguasaan pasar yang terjadi timbul secara kompetitif. 

Adanya persaingan harga di pasaran juga dapat menimbulkan adanya 

persaingan usaha yang tidak sehat, memonopoli suatu produk juga dapat 

menimbulkan praktik monopoli usaha yang tidak sehat. Pelaku usaha, 

khususnya minimarket dimungkinkan menaikkan harga semaunya di atas 

tingkat harga wajar, karena tidak ada produk alternatif untuk dipilih oleh 

masyarakat atau konsumen dan bahkan dapat menurunkan harga di bawah 

harga normal untuk menarik minat para konsumen agar berbelanja di 

minimarket tersebut. UU No. 5 Tahun 1999 digunakan sebagai dasar dan 

pedoman bagi para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya. 

Namun, pada praktiknya masih banyak pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang Undang tersebut. 
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Untuk mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha 

yang tidak sehat maka dibutuhkan suatu perangkat atau badan yang secara 

nyata mengawasi kegiatan para pelaku usaha. Pemerintah Indonesia melalui 

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 juga membentuk suatu Komisi 

Pengawasan Persaingan Usaha ( KPPU ) dari bunyi Pasal 30 ayat 1 UU No. 5 

Tahun 1999, jelaslah bahwa tujuan pembentukan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha adalah untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 

1999. KPPU ini merupakan lembaga non-struktural. Dalam menangani suatu 

perkara, KPPU dijamin bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta 

pihak lain. Pembentukkan KPPU diharapkan dapat menyelesaikan kasus 

pelanggaran hukum persaingan usaha dengan lebih cepat, efisien, dan efektif 

sesuai dengan asas dan tujuannya. 

Sangat penting mencermati perilaku para pelaku usaha di Indonesia, 

khususnya di Surakarta. Terutama kegiatan usaha yang dilakukan oleh 

minimarket. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka 

penulisan skripsi dengan judul “EKSISTENSI MINIMARKET WARALABA  

DALAM PERSAINGAN USAHA DI PASAR RITEL BERDASAR 

UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN 

PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI 

SURAKARTA” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti utarakan agar arah 

dan tujuan skripsi ini tidak menyimpang dari pokok bahasan, maka penulis 

mengemukakan rumusan masalah yang akan diteliti dalam penulisan hukum 

ini, sebagai berikut : 

1. Pelaku usaha manakah yang termasuk pesaing dari minimarket waralaba 

dalam melakukan kegiatan usaha di pasar ritel ? 
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2. Apakah minimarket waralaba dalam menjalankan usaha, melakukan 

kegiatan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat ? 

3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang No. 

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat terhadap kelangsungan usaha dari pelaku usaha di pasar 

tradisional sehubungan dengan semakin maraknya pelaku usaha di pasar 

modern ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai oleh penulis 

melalui penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang 

ditetapkan. Tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif dan merupakan 

pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian 

tersebut (Soerjono Soekanto, 1986 : 118). Secara garis besar tujuan yang 

dicapai penulis meliputi dua hal, yaitu : 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui pelaku usaha manakah yang termasuk pesaing 

minimarket di pasar ritel. 

b. Untuk mengetahui apakah minimarket waralaba dalam menjalankan 

usahanya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan praktik 

monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. 

c. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan oleh 

Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap kelangsungan 

dari pelaku usaha di pasar tradisional  sehubungan dengan semakin 

maraknya pelaku usaha di pasar modern. 
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2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan 

hukum sebagai sarana untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap 

mahasiswa dalam meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum 

Surakarta. 

b. Untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan yang sangat 

berarti bagi Penulis agar nantinya siap terjun dalam masyarakat. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum 

pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya, terutama berkenaan 

dengan adanya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan 

maupun dapat membentuk pola pikir yang baik dan dinamis serta 

menambah wawasan, pengalaman bagi penulis di bidang penelitian 

pada umumnya serta penerapan ilmu yang telah diperoleh. 

b. Bagi masyarakat umum, khususnya para pelaku usaha diharapkan akan 

mendapatkan informasi, gambaran serta tambahan pengetahuan 

tentang pelaksanaan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat yang diatur dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1999. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah 

dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat bermanfaat sebagai 

pedoman dalam pengadaan pen penelitian lain yang sejenis berikutnya. 
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah dan 

sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam 

tentang suatu obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang 

bersangkutan yaitu dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan 

menginterpretasikan data-data untuk menemukan, mengembangkan, dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan yang hasilnya akan dimasukkan 

kedalam penulisan ilmiah serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah (Soerjono Soekanto, 1986 : 5) 

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metodologi penelitian 

adalah : 

1. Suatu pemikiran yang digunakan dalam penelitian. 

2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan 

3. Cara tertentu untuk melakukan prosedur. 

Metodologi penelitian sebagai unsur yang penting, agar data yang 

diperoleh benar-benar akurat sehingga penulisan hukum ini dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini metode yang 

digunakan meliputi hal-hal berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum ini mengacu pada judul dan perumusan masalah, 

maka penelitian yang dilakukan adalah termasuk dalam jenis penelitian 

empiris. Penelitian empiris adalah penelitian berdasarkan data yang diperoleh 

langsung dari lapangan atau data primer atau data dasar (Soerjono Soekanto, 

2006 : 51).  
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2. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang digunakan penulis adalah 

penelitian deskriptif. Selanjutnya menurut Hadari Nawawi yang dimaksud 

penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek 

penelitian (seorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang 

berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi, 

1995 : 63). 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang penulis laksanakan berlokasi di Kota Surakarta, yaitu 

di pasar ritel baik pasar ritel modern maupun tradisional yang ada di 

Surakarta. Pasar ritel modern adalah di minimarket waralaba Alfamart (Jl. Adi 

Sumarmo, Banyuanyar, Surakarta) dan Indomaret (Jl. Kapt. Tendean, 

Nusukan, Surakarta). Pasar ritel tradisional adalah pasar tradisional di 

Nusukan dan warung-warung kelontong yang berada di Jl. Kapt. Tendean, 

Nusukan, Surakarta. Penulis juga melakukan penelitian di Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Surakarta serta Dinas Tata 

Kota Surakarta. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi penelitian 

tersebut merupakan tempat data yang diperlukan sehingga lebih memudahkan 

dalam pelaksanaan penelitian, karena di lokasi tersebut banyak terdapat 

warung-warung kelontong yang telah berdiri jauh hari sebelum muncul 

minimarket waralaba. Selain itu, dilihat dari jarak, waktu, biaya, dan tenaga 

lebih memungkinkan bagi penulis untuk melakukan penelitian secara efisien. 

4. Jenis Data 

Dalam penelitian hukum empiris ini, penulis menggunakan dua jenis 

data, yaitu : 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang 

penulis peroleh secara langsung di lapangan. Penulis memperoleh 

langsung dari minimarket waralaba Indomaret dan Alfamart, serta 

pedagang tradisional, pihak dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan 

Penanaman Modal Surakarta serta Dinas Tata Kota Surakarta melalui 

wawancara dengan sumber data primer di tempat tersebut. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh dari 

sumber tidak langsung yang dapat memberikan keterangan tentang 

masalah yang diteliti, berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah 

persaingan usaha, literatur mengenai waralaba, peraturan-peraturan dan 

perundang-undangan mengenai pasar ritel, minimarket, dan persaingan 

usaha. 

5. Sumber Data 

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini maka 

sumber data yang digunakan adalah : 

a. Sumber Data Primer 

Yang menjadi sumber data primer yaitu : 

1) Pemerintah Kota Surakarta (Bp. Arzoni, perwakilan dari Bagian Dinas 

Tata Kota Surakarta) 

2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Surakarta 

(Ibu Sulastri, Kepala Dinas Perdagangan) 

3) Manager Operasional Minimarket Alfamart di Surakarta (Bp. Abdul, 

dari minimarket Alfamart Jl. Adi Sumarmo, Surakarta) 
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4) Pedagang Tradisional (Pasar Tradisional Nusukan dan Warung 

kelontong di daerah Nusukan yang menjual produk-produk rumah 

tangga sama seperti produk yang dijual oleh minimarket waralaba ) 

5) Konsumen (dari pasar ritel tradisional dan pasar ritel modern) 

Semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, berupa  

sejumlah data, fakta, atau keterangan yang diperoleh secara langsung 

mengenai eksistensi minimarket waralaba dalam persaingan usaha di pasar 

ritel berdasar Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Surakarta. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sejumlah data yang meliputi 

keterangan-keterangan yang diperoleh melalui studi pustaka, yaitu buku-buku, 

peraturan perundang-undangan, arsip-arsip dan lain-lain yang dapat 

menunjang serta melengkapi data yang diperlukan. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data diperlukan agar data yang diperoleh 

merupakan data yang akurat dan jelas terhadap penelitian yang dilakukan. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data : 

a. Teknik Pengumpulan Data Primer :  

1) Metode interview 

Yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan 

pemilik dan/atau karyawan minimarket, para pedagang tradisional di 

Surakarta, Dinas Tata Kota Surakarta, Dinas Perindustrian, Perdagamgam, dan 

Penanaman Modal Surakarta, serta konsumen. Wawancara yang dilakukan 

dengan informan termasuk dalam jenis wawancara terstruktur. 
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2) Metode Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap 

obyek penelitian, yaitu minimarket waralaba. Pengamatan dilakukan penulis 

dengan cara tidak terlibat atau non participated observation. 

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Untuk mendapatkan data sekunder, penulis melakukannya dengan cara studi 

pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan bahan pendukung serta pelengkap 

penelitian di lapangan. Studi pustaka ini dilakukan dengan identifikasi literatur 

berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, serta 

artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan 

data dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, menganalisis, dan membuat 

catatan dari buku yang diperlukan, seperti literatur, peraturan perundang-

undangan, dokumen serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. 

7. Analisis Data 

Setelah data seluruhnya terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah 

melakukan analisis data. Analisa data didasarkan atas metode yang digunakan, 

yakni metode kualitatif. Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah dan 

hasilnya dikelompokkan, diseleksi, dan disusun secara sistematis. Selanjutnya 

dikaji dengan menggunakan metode berpikir induktif, dalam usaha untuk 

menjawab masalah-masalah dalam penelitian.  

F. Sistematika Penulisan Hukum 

Sistematika penulisan hukum ini dibuat agar gambaran keseluruhan 

dari isi penulisan hukum ini jelas ruang lingkupnya, sistematika penulisan 

hukum ini meliputi empat bab yaitu : 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam Bab Pendahuluan ini, secara terperinci diuraikan mengenai 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan yang terakhir 

adalah sistematika penulisan hukum yang memberikan pemahaman 

terhadap isi dari penelitian secara garis besar. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan kerangka teori yang melandasi penelitian serta 

mendukung pemecahan masalah yang diangkat dalam penulisan 

hukum ini. Pembahasan yang pertama meliputi tinjauan tentang 

pasar ritel, tinjauan tentang waralaba, pengertian minimarket, 

tinjauan tentang perjanjian dan tinjauan tentang hukum persaingan 

usaha. Pembahasan yang kedua adalah mengenai kerangka 

pemikiran.   

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan pertama dalam bab ini adalah mengenai siapa saja 

pelaku usaha yang termasuk pesaing dari minimarket waralaba  

dalam melakukan kegiatan usaha di pasar ritel,  yang kedua adalah 

apakah minimarket waralaba dalam menjalankan usaha, melakukan 

kegiatan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat, dan yang terakhir adalah bagaimana 

perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang No. 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat terhadap kelangsungan usaha dari pelaku usaha 

di pasar tradisional sehubungan dengan semakin maraknya pelaku 

usaha di pasar modern. 
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BAB IV : PENUTUP 

Dalam bab ini dikemukakan tentang kesimpulan dari keseluruhan 

uraian dan saran-saran yang muncul dan dikemukakan sesuai dengan 

penelitian yang telah dilaksanakan dan diharapkan dapat bermanfaat 

untuk obyek penelitian yang dilaksanakan tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan tentang Pasar Ritel 

a. Kedudukan Pasar Ritel terhadap Pasar Umumnya 

Pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik 

secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi 

perdagangan barang dan atau jasa (Pasal 1 angka (9) UU No. 5 Tahun 1999). 

Sementara itu, pasar secara jamak diartikan sebagai suatu hal yang konkret, 

yakni sebagai tempat umum yang melayani jual beli. 

Bila kita telaah, sebenarnya terdapat ikatan yang mutlak antara pasar 

(konkret) dan pasar dalam artian abstrak. Walaupun tidak sebaliknya, dalam 

pasar (konkret) selalu terkandung pasar dalam artian abstrak, dengan kata lain, 

untuk menyatakan suatu tempat usaha sebagai pasar, maka didalamnya harus 

terdapat mekanisme antara penjual dan pembeli. 

Di dalam mekanisme pasar, pada pokoknya terdapat dua pihak yang 

selalu terlibat dalam setiap transaksi yakni pembeli atau konsumen dan 

produsen. Sehubungan dengan itu, menurut Salim Kartono, penjual dapat 

dibedakan menjadi pedagang eceran (retailer) dan pedagang grosir 

(wholeseller). Pedagang eceran adalah perorangan atau badan usaha yang 

kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen 

akhir dalam partai kecil, sementara pedagang grosir adalah perorangan atau 

badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang 

dalam partai (jumlah) besar kepada eceran.  

Dalam menyelenggarakan kegiatannya, para pedagang baik itu 

pedagang eceran maupun grosir akan menciptakan pasar. Hal itu tersimpul 
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dari kenyataan bahwa setiap pedagang akan membuka toko atau tempat usaha 

dan melalui tempat usaha itu pedagang melakukan penawaran barang dan/jasa. 

Apabila terdapat permintaan barang dan/atau jasa tersebut oleh konsumen, 

maka akan terdapat mekanisme antara pedagang tersebut dengan konsumen 

yang datang, dengan demikian pasarpun tercipta. Berdasarkan kenyataan 

tersebut, pedagang grosir akan menciptakan pasar grosir dan pedagang eceran 

akan menciptakan pasar ritel. 

2. Pembagian Pasar Ritel 

Pasar ritel sebagaimana yang menjadi fokus dalam bagian ini, adalah 

tempat usaha yang didalamnya terdapat mekanisme antara pedagang eceran 

dengan konsumen akhir atas barang-barang tertentu dalam partai (jumlah) 

kecil atau satuan. Menurut Hadi Hartono, dalam perkembangannya pasar ritel 

terbagi menjadi dua yaitu pasar ritel modern dan pasar ritel tradisional (Hadi 

Hartono, 2007 : 11). Perbedaan yang mendasar diantara kedua ritel tersebut 

terletak pada tata ruang, tekhnologi informasi, dan pelayanan. 

Karakteristik dari Pasar Ritel Modern adalah (Hadi Hartono, 2007 : 

11) : 

b) Konsumen tidak dapat menawar harga barang yang hendak dibeli 

c) Terdapat label harga khusus pada barang yang hendak dijual (bar 

code) 

d) Konsumen memilih dan mengambil sendiri barang yang hendak dibeli 

(swalayan) 

e) Kenyamanan toko atau tempat menjual menjadi pertimbangan khusus 

bagi konsumen dalam memilih di toko mana ia akan berbelanja 

f) Semua barang yang dijual dipajang (display) 

g) Pada umumnya pemilik (pedagang ritel) berbentuk badan usaha 

dengan management yang teratur 

h) Pembayaran pada umumnya dapat dilakukan secara tunai dan kredit. 
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Karakteristik dari Pasar Tradisional adalah sebagai berikut : 

1) Barang yang dijual dapat ditawar oleh konsumen yang hendak 

membeli 

2) Tidak terdapat label harga khusus pada barang yang akan dijual (bar 

code) 

3) Konsumen tidak mengambil sendiri barang yang hendak dibeli 

4) Kenyamanan toko atau tempat menjual tidak menjadi pertimbangan 

khusus bagi konsumen dalam memilih di toko mana ia akan berbelanja 

5) Tidak semua barang yang dijual dipajang (display) 

6) Pemilik (pedagang ritel) dapat berupa pelaku usaha perorangan 

7) Pembayaran pada umumnya dilakukan secara tunai. 

Berdasarkan karakteristiknya, pasar modern dapat dikelompokkan 

menjadi tiga, yaitu : (Hadi Hartono, 2007 : 13) 

1) Minimarket (berdasarkan KBBI, minimarket adalah pasar swalayan 

kecil atau supermarket kecil), selanjutnya penulis menyebut dengan 

minimarket. 

2) Supermarket (berdasarkan KBBI, supermarket adalah pasar swalayan) 

3) Hypermarket 

Adapun ciri-ciri dari masing-masing pasar modern adalah (Hadi 

Hartono, 2007 : 13-15; Wawancara dengan Abdul, manager operasional 

minimarket waralaba Alfamart, Tgl 1 Desember 2007) : 

1) Minimarket 

a) Jenis komoditi atau barang dagangan yang dijual merupakan 

barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti produk 

makanan dan minuman dalam kemasan siap saji. 
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b) Kegiatan dilakukan secara eceran dan cara pelayanan dilakukan 

secara sendiri oleh konsumen dengan menggunakan kereta jinjing 

atau peralatan lain (kereta dorong atau troly yang telah disediakan) 

c) Luas lantai usahanya maksimal 200 m2 

d) Harga barang yang dijual dicantumkan secara jelas dan pasti 

e) Jumlah item produk yang dijual antara 2.000 – 3.000 item produk 

f) Keberadaan lokasi gerai sekitar perumahan. 

2) Supermarket 

a) Jenis komoditi atau barang yang didagangkan merupakan barang-

barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari, termasuk kebutuhan 

sembilan pokok 

b) Kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanan 

dilakukan secara sendiri oleh konsumen dengan menggunakan 

kereta jinjing atau peralatan lain 

c) Harga barang dagangan yang dijual dicantumkan secara jelas dan 

pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah 

terlihat oleh konsumen 

d) Luas lantai usahanya maksimal 4.000 m2  

e) Jumlah item produk yang dijual antara 10.000 – 18.000 item 

produk (70% barang ritel dan 30% fresh product) 

f) Memilki cash register lebih dari 3 (tiga) mesin 

3) Hypermarket 

a) Jenis Komoditi atau barang dagangan yang dijual merupakan 

barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti produk 

makanan dan minuman dalam kemasan yang siap saji, kebutuhan 
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sembilan bahan pokok serta fresh product, household product, dan 

electronics 

b) Kegiatan penjualan dilakuakn secara eceran dan cara pelayanan 

dilakukan secara sendiri oleh konsumen dengan menggunakan 

kereta jinjing atau peralatan lain 

c) Harga barang dagangan yang dijual dicantumkan secara jelas dan 

pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah 

dilihat oleh konsumen 

d) Luas lantai usahanya maksimal 4.000 m2 dan maksimal 8.000 m2 

e) Jumlah item produk yang dijual antara 19.000 – 40.000 item 

produk (70% barang ritel dan 30% fresh product) 

f) Memilki cash register sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) mesin. 

c. Pengaturan Pasar Ritel Modern dalam Hubungannya dengan Pasar 

Tradisional dan UKM 

Pada dasarnya hukum berfungsi sebagai sarana dan alat untuk 

menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, 

maka hukum diejawantahkan melalui pengaturan atas hal-hal tertentu yang 

dianggap penting demi mencapai ketentraman itu sendiri. Hukum sebagai 

kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan 

normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena 

menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan 

atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan 

kepatuhan pada kaedah-kaedah. Berdasarkan landasan tersebut, maka 

diadakan pengaturan atas pasar ritel, dengan pertimbangan diantaranya untuk 

menjamin keseimbangan antara usaha besar, usaha menengah, dan usaha 

kecil, serta untuk mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat. 
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Beberapa regulasi yang berkaitan dengan pengaturan pasar ritel 

modern dalam hubungannya dengan pasar tradisional dan UKM adalah : 

1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. 

Undang Undang ini mengatur keberadaan dan perlindungan usaha kecil 

sehingga dapat berfungsi sebagai legal framework bagi upaya 

pemberdayaan ekonomi rakyat menghadapi perilaku praktik monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan usaha besar dalam kegiatan 

bisnis. 

2) Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 107 

Tahun 1998 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Kepada Pasar 

Modern. 

Pada pokoknya, mengharuskan bahwa pengelola pasar untuk bekerja sama 

dengan UKM dan pasar tradisional melalui kemitraan. 

3) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 dan Nomor 57 Tahun 1997 tentang 

Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan . 

SKB ini pada pokoknya menyatakan agar usaha kecil dapat berkembang, 

dalam salah satu ketentuannya menyebutkan Izin Usaha Pasar Modern 

(IUPM) baru dapat diberikan setelah pasar ritel modern mendapat ijin 

lokasi berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota 

(RUTRWK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RDTRWK) dari 

Pemerintah Daerah dengan memperhatikan pemberdayaan pasar 

tradisional. 

Sehubungan dengan hal tersebut, SKB ini mengatur dan membahas 

hal-hal sebagai berikut : 

a) Pemberdayaan pedagang kecil dan menengah agar menjadi tangguh, maju, 

dan mandiri dalam mengisi percepatan hasil pembangunan. 
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b) Menteri perindustrian dan perdagangan mengatur, mengembangkan 

kegiatan usaha perdagangan di pasar dan pertokoan dan pedagang kecil 

dan menengah. 

c) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi pasar dan pertokoan dimana 

penetapan lokasi pasar ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang 

wilayah kota. 

d) Keberadaan pasar modern wajib menumbuhkembangkan kegiatan 

usaha pasar tradisional dan pengusaha kecil dan menengah melalui 

kemitraan. 

4) Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 

420/MPP/Kep/1997 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan 

Pertokoan. 

Bahwa pada pokoknya Surat Keputusan ini mengatur dampak kehadiran 

pasar modern yang dapat menekan perkembangan pedagang kecil dan 

menengah, koperasi serta pasar tradisional, maka pertumbuhan dan 

perkembangan pasar modern perlu ditata dan dibina agar pedagang kecil, 

menengah, koperasi, dan pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang 

dalam mengisi peluang usaha yang terbuka. 

5) Secara khusus untuk wilayah Kota Surakarta, peraturan yang terkait adalah 

: 

a) Peraturan Daerah tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang 

Rencana Umum Tata Ruang Kota Daerah Tingkat II Surakarta tahun 

1993 – 2013. 

b) PP Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran 

Negara Tahun 1995 Nomor 25 tambahan Lembaran Negara Nomor 

3596). 

c) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Perijinan Membentuk Suatu Perusahaan Industri, Ijin Usaha 

Perdagangan, dan Tanda Daftar Gudang. 
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2. Tinjauan tentang Waralaba atau Franchise 

a. Pengertian Waralaba atau Franchise 

Kata waralaba pertama kali diperkenalkan oleh Lembaga Pendidikan 

dan Pengembangan Manajemen (LPPM), sebagai padanan dari kata Franchise 

(Karamoy, 1996 : 3). Kata Franchise berasal dari bahasa Perancis yang berarti 

bebas dari belenggu (free from servitude). Menurut Prof. Dr. Winardi, SE; 

Franchise berarti hak istimewa dari pemerintah untuk sebuah badan usaha. 

1) Hak yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu badan usaha atau 

seorang individu untuk menjalankan usaha tertentu, pada tempat tertentu 

(perusahaan-perusahaan kereta api swasta di luar negeri bekerja dengan 

dasar franchise tersebut) (Winardi, 1992 : 216). 

2) Secara analog hal tersebut berarti pula hak yang serupa yang diberikan 

seorang produsen kepada seorang penyalur mengenai hasil produksi. 

Menurut Martin Mendelson, franchise format bisnis adalah pemberian sebuah 

lisensi oleh seorang (franchisor) kepada pihak lain (franchisee), lisensi 

tersebut memberi hak kepada franchisee untuk berusaha dengan menggunakan 

merk dagang / nama dagang franchisor, dan untuk menggunakan keseluruhan 

paket, yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat 

seseorang sebenarnya belum terlatih dalam bisnis dan untuk menjalankan 

dengan bantuan yang terus-menerus atas dasar ditentukan sebelumnya 

(Mendelson, 1993 : 4). 

Kata waralaba berasal dari wara yang berarti lebih istimewa dan laba 

yang berarti untung. Jadi kata waralaba berarti usaha yang memberikan 

keuntungan lebih / istimewa (Karamoy, 1996 : 3). Definisi waralaba menurut 

PPRI No. 42 tahun 2007 adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang 

perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha 

dalam rangka memasarkan  barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil 
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dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan 

perjanjian waralaba. 

b. Bentuk-Bentuk Waralaba 

Secara spesifik ada dua bentuk waralaba yang berkembang di 

Indonesia : (Darmawan Budi Suseno, 2007 : 21) 

1) Waralaba Format Bisnis 

Yaitu seorang pemegang waralaba memperoleh hak untuk memasarkan 

dan menjual produk atau pelayanan dalam suatu wilayah atau lokasi 

pspesifik, dengan menggunakan standar operasional dan pemasaran 

(Queen, 1993 : 6). Misalnya, pada restoran fast food, hotel, dan 

convenience store. 

2) Waralaba Distribusi Produk 

Yaitu seorang pemegang waralaba memperoleh lisensi eksekutif untuk 

memasarkan produk dari satu perusahaan tunggal dalam sebuah lokasi 

spesifik. Contoh : keagenan sepatu, pompa bensin, dealer sepeda motor.  

c. Persyaratan Waralaba 

Bagi individu maupun lembaga yang berkeinginan terjun ke dunia 

bisnis dengan pola waralaba mempunyai persyaratan tertentu, baik bagi 

pewaralaba ataupun terwaralaba. Berikut ini adalah persyaratan bagi 

pewaralaba dan terwaralaba : (Darmawan Budi Suseno, 2007 : 22) 

1) Untuk Pewaralaba 

a) Telah menekuni bisnisnya kurang lebih selama lima (5) tahun. 

(Penjelasan Pasal 3 huruf b PPRI No. 42 Tahun 2007 tentang 

Waralaba) 

b) Tingkat keuntungan/laba yang cukup tinggi, bisa dilihat dari hasil 

investasi dengan cara membagi laba dengan investasi total 
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c) Sistem bisnis mudah diajarkan  

d) Produk dan jasa dapat dipasarkan secara luas 

e) Kuantitas dan kualitas SDM memadai  

2) Untuk Terwaralaba 

a) Memilki modal/dana yang cukup 

b) Telah berpengalaman dalam berbisnis 

c) Berjiwa wiraswasta, dan berani menanggung resiko berbisnis 

d) Memilki lokasi usaha yang sesuai dengan persyaratan dari pewaralaba 

e) Mengikuti aturan main yang ditetapkan pewaralaba  

3. Tinjauan  tentang Minimarket 

a. Karakter Minimarket 

Seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan diatas, secara garis 

besar pasar ritel dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu : pasar ritel 

modern dan pasar ritel tradisional. Pasar ritel modern terdiri dari : minimarket, 

supermarket, dan hypermarket sedangkan pasar ritel tradisional terdiri dari 

pedagang warung tradisional atau kelontong. Setiap pasar memiliki karakter 

dan ciri khas tersendiri, yang akan penulis jelaskan dalam bahasan ini adalah 

mengenai minimarket. 

Menurut Hadi Hartono (Hadi Hartono, 2007 : 13), minimarket 

memiliki karakter sebagai berikut : 

1) Jenis komoditi atau barang dagangan yang dijual merupakan barang-

barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti produk makanan dan 

minuman dalam kemasan siap saji. 

2) Kegiatan dilakukan secara eceran dan cara pelayanan dilakukan secara 

sendiri oleh konsumen dengan menggunakan kereta jinjing atau peralatan 

lain (kereta dorong atau troly yang telah disediakan) 
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3) Luas lantai usahanya maksimal 200 m2 

4) Harga barang yang dijual dicantumkan secara jelas dan pasti 

5) Jumlah item produk yang dijual antara 2.000 – 3.000 item produk 

6) Keberadaan lokasi gerai sekitar perumahan. 

b. Perkembangan Minimarket Waralaba 

Minimarket di Indonesia berkembang melalui jalur waralaba atau 

franchise maupun melalui penanaman modal asing (foreign direct investment). 

Pertumbuhan minimarket waralaba ibarat jamur yang tumbuh di musim hujan. 

Di Indonesia, khususnya di wilayah Surakarta terdapat dua jenis minimarket 

waralaba yaitu Alfamart dan Indomaret. 

Indofood Group merupakan perusahaan pertama yang menjadi pionir 

lahirnya minimarket di Indonesia pada tahun 1988. Kemudian Hero 

Supermarket  mendirikan Starmart pada tahun 1991. Disusul Alfa Group 

mendirikan Alfa Minimart pada tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi 

Alfamart. Dalam hitungan tahun, minimarket telah menyebar ke berbagai 

daerah seiring dengan perubahan orientasi konsumen dalam pola berbelanja 

untuk kebutuhan sehari-hari. Dulu konsumen hanya mengejar harga murah, 

sekarang tidak hanya itu saja tetapi kenyamanan berbelanja pun menjadi daya 

tarik tersendiri. 

Indomaret dan Alfamart menjadi tempat belanja favorit di wilayah 

Surakarta khususnya. Kedua merk ini dimiliki oleh group perusahaan raksasa 

yaitu Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama (Indofood Group) dan 

Alfamart milik perusahaan patungan antara Alfa Group dan PT. HM 

Sampoerna, Tbk. Indomaret ternyata berkembang tidak hanya dengan  jejaring 

waralaba yang mencapai 785 gerai, tetapi gerai milik sendiri jumlahnya 

mencapai 1072 gerai. Sedangkan Alfamart berdasarkan penelusuran penulis di 

www.alfamartku.com <http://www.alfamartku.com/> memiliki 1400 gerai, 
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tidak diperoleh data mengenai jumlah yang dimiliki sendiri dan yang dimiliki 

terwaralaba.          

4. Tinjauan Umum tentang Perjanjian dan Perjanjian yang Dilarang bagi 

Pelaku Usaha 

a.  Perjanjian Pada Umumnya 

Berdasarkan judul yang penulis tulis, yaitu mengenai minimarket 

waralaba, maka perlu diketahui bahwa terdapat dua pihak yang ikut andil 

dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh minimarket waralaba tersebut, 

yaitu pewaralaba (yang sekaligus juga bertindak sebagai pemasok atau 

distributor) dan pihak terwaralaba. Sumber dari hubungan antara pewaralaba 

dan terwaralaba adalah suatu perjanjian jual beli. Oleh karena itu, demi 

pengayaan terhadap hubungan usaha antara minimarket waralaba dengan para 

pemasok; maka secara ringkas penulis akan menjelaskan bagaimana 

pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Doktrin Ilmu Hukum 

terhadap perjanjian & perjanjian jual beli. 

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan 

tentang definisi perjanjian yaitu : perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Tetapi Pasal 1313 

KUHPerdata tidak menjelaskan pengertian perikatan meskipun ada hubungan 

yang erat antara perikatan dengan perjanjian. Dengan adanya perjanjian 

timbullah suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan 

perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau 

lebih yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu 

rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang 

diucapkan atau tertulis. (Subekti, 1979 : 1).  

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian 

memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 

mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asal tidak bertentangan dengan 
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kepentingan umum dan kesusilaan. Lebih lanjut secara umum agar suatu 

perjanjian dikatakan sah maka berdasarkan Pasal 1320 KUHPdt, perjanjian 

harus memenuhi beberapa syarat, yakni : 

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 

Suatu syarat yang logis, karena dalam suatu perjanjian setidak-

tidaknya ada dua orang yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai 

kehendak yang saling mengisi. “Orang dikatakan telah memberikan 

persetujuan/sepakatnya, kalau orang memang menghendaki apa yang 

disepakati” (J. Satrio, 1992 : 128). 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

Membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya 

setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut 

hukum. Disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPdt sebagai orang-orang yang 

tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian : 

a) Orang yang belum dewasa 

b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan 

c) Orang perempuan dalam hal yang ditetapkan Undang-undang dan 

semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang untuk 

membuat perjanjian tertentu. 

3) Suatu hal tertentu. 

Yang dimaksud disini adalah bahwa objek perjanjian tidak harus 

secara individual tertentu, tetapi cukup jenisnya ditentukan. Objek perjanjian 

adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. 

4) Suatu sebab yang halal 

Isi perjanjian harus tertentu atau dapat ditentukan, isinya juga harus 

halal (tidak terlarang), sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan. 
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Mereka mengadakan perjanjian dengan maksud melaksanakan isi perjanjian 

tersebut dan berdasarkan Pasal 1320 Jo Pasal 1337 isi perjanjian tidak boleh 

bertentangan dengan Undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. 

Terdapat pula tiga asas perjanjian, yaitu : 

1) Asas Konsensualisme 

Arti Asas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian dan 

perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya 

kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat 

mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. 

2) Asas Kekuatan Mengikat dari Perjanjian (Pacta sunt servanda) 

Yaitu para pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPdt bahwa perjanjian berlaku 

sebagai undang-undang bagi para pihak. ”Perjanjian itu Mengikat” demikian 

Pasal 1335 ayat (1), dalam suatu perjanjian yang paling penting adalah isinya, 

keterkaitan para pihak pada suatu perjanjian adalah keterkaitan kepada isi 

perjanjian, padahal isinya ditentukan atau dalam hal-hal tertentu dianggap 

ditentukan oleh para pihak sendiri. Karena isinya ditentukan sendiri, maka 

para pihak sebenarnya terikat pada janjinya sendiri. 

3) Asas Kebebasan Berkontrak. 

Yaitu bahwa orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, 

bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk 

tertentu atau tidak dan bebas memilih Undang-undang mana yang akan 

dipakainya untuk perjanjian. 

b.  Perjanjian Jual Beli 

Subekti, menyatakan bahwa perjanjian jual beli merupakan perjanjian 

bertimbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan 

hak milik atas suatu barang, sedang pihak lain (pembeli) berjanji untuk 
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membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari 

perolehan hal milik tersebut (Pasal 1457 KUHPdt). 

Dari definisi tersebut, diketahui bahwa perjanjian jual beli adalah 

perjanjian, dengan demikian secara umum untuk dikatakan sah dan 

berkekuatan hukum, maka perjanjian jual beli harus memenuhi syarat-syarat 

umumnya sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPdt). Lebih lanjut unsur-unsur 

pokok (Essensalia) dari perjanjian jual beli adalah uang dan barang. 

Sehubungan dengan itu dalam perkembangan doktrin ilmu hukum, dikenal 

adanya tiga unaur dalam perjanjian, yaitu : Essensalia, Naturalia, dan 

Aksidentalia.  

Unsur Essensalia pada prinsipnya adalah bagian dari suatu perjanjian 

yang harus selalu ada, tanpa unsur ini, maka suatu perjanjian tidak mungkin 

ada, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa unsur Essensalia dalam 

perjanjian jual beli adalah uang dan barang. Selanjutnya unsur Naturalia 

adalah bagian dari suatu perjanjian yang sudah diatur sebagai suatu hukum 

pelengkap, oleh karenanya unsur ini tidak harus ditemukan dalam perjanjian, 

dalam perjanjian jual beli misalnya ketentuan mengenai biaya penyerahan, 

apabila tidak diperjanjikan, maka biaya penyerahan dipikul oleh penjual (Pasal 

1476 KUHPdt). Sementara unsur Aksidentalia pada pokoknya adalah bagian 

dari perjanjian yang ditetapkan para pihak, yang oleh undang undang 

dibiarkan atau tidak dilarang (dalam perjanjian jual beli misalnya ketentuan 

mengenai potongan suatu barang). 

Selanjutnya menurut Pasal 1457 jo 1458 KUHPdt, tersimpul bahwa 

perjanjian jual beli termasuk dalam kualifikasi perjanjian konsensual 

obligatoir. Konsensual berarti perjanjian jual beli lahir pada detik tercapainya 

“sepakat” mengenai harga dan barang (essensalia) diantara para pihak. 

Perjanjian jual beli telah terjadi meskipun barang belum diserahkan dan/atau 

harga belum dibayar. Sementara Obligatoir berarti perjanjian jual beli juga 
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merupakan perjanjian yang memberikan atau membebankan kewajiban 

kepada para pihak. 

c. Perjanjian-Perjanjian yang Dilarang bagi Pelaku Usaha 

Dalam UU No. 5 Tahun 1999 terdapat 11 macam perjanjian yang 

dilarang untuk dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Perjanjian-

perjanjian yang dilarang dibuat tersebut dianggap sebagai praktik monopoli 

dan/ atau persaingan usaha yang tidak sehat. Apabila perjanjian-perjanjian 

yang dilarang ini ternyata tetap dibuat oleh pelaku usaha, maka perjanjian 

yang demikian diancam batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada, 

karena yang dijadikan sebagai obyek perjanjian adalah hal-hal yang tidak halal 

yang dilarang oleh undang-undang. 

Perjanjian yang dilarang dan termasuk praktik monopoli di antara 

Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 adalah perjanjian-perjanjian yang diatur 

dalam Pasal 4, Psl. 9, Psl.13, dan Psl. 16, selebihnya adalah perjanjian-

perjanjian yang dikategorikan melanggar persaingan usaha tidak sehat. 

Meskipun keempat Pasal diatas yaitu Pasal 4, Psl. 9, Psl. 13, dan Psl. 16 

termasuk perjanjian yang dianggap mengakibatkan praktik monopoli, tetapi 

keempat Pasal itu pun menurut UU No. 5 Tahun 1999 dapat menimbulkan 

persaingan usaha tidak sehat. Tak peduli apakah akibat yang ditimbulkan itu 

bersifat kumulatif atau bersama-sama (terjadi praktik monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat), maupun alternatif atau salah satu dari praktik 

monopoli atau persaingan usaha tidak sehat saja (Insan Budi Maulana, 2000 : 

18). 

Dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999, terdapat beberapa perjanjian yang dilarang, sebagai berikut : 
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1) Perjanjian Oligopoli (Pasal 4) 

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaku 

usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara 

bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran 

barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik 

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan ketentuan 

Pasal 4 ayat (1) jelaslah bahwa undang-undang hanya melarang 

oligopoliyang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak sehat. 

2) Perjanjian Penetapan Harga (Pasal 5) 

Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk mengadakan 

perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang 

dan/atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya. Dalam 

Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaku usaha 

dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk 

menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar 

konsumen atau pelanggannya pada pasar bersangkutan yang sama. 

3) Diskriminasi Harga dan Diskon 

Larangan penetapan Diskriminasi harga disebutkan dalam pasal 6 UU No. 

5 Tahun 1999, bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang 

mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang 

berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang 

dan/atau jasa yang sama. Berdasarkan ketentuan Pasal 6, diskriminasi 

harga dilarang apabila pelaku usaha membuat suatu perjanjian dengan 

pelaku usaha lain yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar 

harga yang tidak sama atau berbeda dengan harga yang harus dibayar 

pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama, karena ini dapat 

menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan pelaku usaha 

tau dapay merusak persaingan usaha. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xliii

4) Perjanjian Pembagian Wilayah 

Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk mengadakan 

perjanjian pembagian wilayah (market allocation), baik yang bersifat 

vertical atau horizontal. Dalam Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan 

bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya dengan tujuan membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar 

terhadap barang dan/atau jasa, sehingga mengakibatkan terjadinya praktik 

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 

5) Pemboikotan 

Pelaku usaha juga dilarang untuk membuat perjanjian untuk melakukan 

pemboikotan (boycott). Pemboikotan ini merupakan perjanjian horizontal 

anatar pelaku usaha pesaing untuk menolak mengadakan hubungan dagang 

dengan pelaku usaha lain. Larangan membuat perjanjian pemboikotan ini 

diatur dalam Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1999, yang menetapkan : 

a) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk 

melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri 

maupun pasar luar negeri 

b) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya utnuk menolak menjual setiap barang dan/atau jasa dari 

pelaku usaha lain, sehingga perbuatan tersebut : 

(1) Merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku usaha lain 

(2) Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap 

barang dan/atau jasa dari pasar bersangkutan. 

6) Kartel 

Seringkali suatu industri hanya mempunyai beberapa pemain yang 

mendominasi pasar. Keadaan demikian dapat mendorong mereka utnuk 

mengambil tindakan bersama dengan tujuan memperkuat ekonomi mereka 
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dan mempertinggi keuntungan. Kamus Hukum Ekonomi ELIPS (1997 : 

21) mengartikan kartel sebagai “persekongkolan atau persekutuan di 

antara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk 

mengontrol produksi, harga, dan penjualannya, serta untuk memperoleh 

posisi monopoli”. Dengan demikian, kartel merupakan salah satu bentuk 

monopoli, dimana beberapa pelaku usaha (produsen) bersatu untuk 

mengontrol produksi, menentukan harga, dan/atau wilayah pemasaran aats 

suatu barang dan/atau jasa, sehingga di antara mereka tidak ada lagi 

persaingan. Kartel dicantumkan dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. 

7) Oligopsoni 

Demikian pula pelaku usaha dilarang membuat perjanjian oligopsoni, di 

mana keadaan pasar yang permintaannya dikuasai oleh pelaku usaha 

tertentu. Larangan ini dicantumkan dalam Pasal 12 UU No. 5 Tahun 1999 

yang menyatakan : 

E. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain 

yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau 

permintaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang 

dan/atau jasa dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha 

tidak sehat. 

F. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama 

menguasai pembelian dan/atau penerimaan pasokan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) apabila dua atau tiga pelaku usaha atau 

kelompok pelaku usaha menguasai lebih 75% pangsa pasar satu jenis 

barang atau jasa tertentu. 

8) Integrasi Vertikal 

Praktik integrasi vertical yang dilakukan beberapa pelaku usaha termasuk 

perjanjian yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999. dalam Pasal 14 UU 

No. 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat 
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perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai 

produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi 

barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi 

merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu 

rangkaian langsung ataupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan 

terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat. 

Dari ketentuan Pasal 14 ini jelas bahwa yang dimaksud dengan integrasi 

vertical adalah penguasaan produksi atas sejumlah produk, yang termasuk 

dalam rangkaian proses produksi atas barang tertentu, mulai dari hulu 

sampai hilir, atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu 

oleh pelaku usaha tertentu. 

9) Perjanjian Tertutup 

Perjanjian tertutup diatur dalam Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999. Pasal 

tersebut menyatakan : 

a) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain 

yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang 

dan/atau jasa hanya akan memasok kembali barang dan/atau jasa 

tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu 

b) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang 

memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa 

tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku 

usaha pemasok 

c) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau 

potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa, yang memuat 

persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa 

dari pelaku usaha pemasok. 

10) Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri 

UU No. 5 Tahun 1999 dalam Pasal 16 menyatakan bahwa pelaku usaha 

dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat 
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ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak sehat. Dari pasal 16 ini dapat disimpulkan bahwa 

perjanjian dengan pihak luar negeri yang dilarang adalah yang dibuat pelaku 

usaha dengan perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan tidak wajar atau 

dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 

5. Tinjauan Umum tentang Hukum Persaingan Usaha 

a. Latar Belakang Pengaturan Hukum Persaingan Usaha 

Sebenarnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para 

pelaku bisnis, merindukan sebuah undang-undang yang secara komprehensif 

mengatur persaingan sehat. Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-

praktik perdagangan yang tidak sehat, terutama karena penguasa sering 

memberikan perlindungan ataupun privileges kepada para pelaku bisnis 

tertentu, sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, kroni, dan 

nepotisme. Dikatakan secara komprehensif, karena sebenarnya secara 

pragmentatis, batasan-batasan yuridis terhadap praktik-praktik bisnis yang 

tidak sehat atau curang dapat ditemukan secara tersebar di barbagai hukum 

positif. Tetapi karena sifatnya yang sektoral, perundang-undangan tersebut 

sangat tidak efektif untuk memenuhi berbagai indikator sasaran yang ingin 

dicapai oleh undang-undang persaingan sehat tersebut (Muladi, 1998 : 35) 

Sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur persaingan dan 

anti monopoli sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar, partai politik, 

lembaga swadaya masyarakat, serta instansi pemerintah. Pernah suatu ketika 

Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1995 menelurkan konsep Rancangan 

Undang-Undang tentang Antimonopoli. Demikian pula Departemen 

Perdagangan yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia pernah membuat naskah akademik Rancangan Undang-Undang 

tentang Persaingan Sehat di Bidang Perdagangan. Namun, disayangkan karena 

semua usulan dan inisiatif tersebut tidak mendapat tanggapan yang positif, 

karena pada masa-masa itu belum ada komitmen maupun political will dari 
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elite politik yang berkuasa untuk mengatur masalah persaingan usaha 

(Hikmahanto Juwana, 1994 : 4). 

Perilaku dari pelaku-pelaku bisnis Indonesia, yaitu para konglomerat 

yang telah memperoleh perlakuan istimewa dari penguasa, ternyata sangat 

tidak bertanggung jawab, dan tidak mau berbuat positif untuk memperbaiki 

kondisi ekonomi nasional yang sangat parah. Kondisi semacam ini 

mengharuskan pemerintah mencari bantuan dari donor-donor lain, baik yang 

bersifat kolektif maupun negara per negara. Ketergantungan pada bantuan 

asing ini mengharuskan pemerintah mengikuti berbagai persyaratan yang 

disepakati bersama; semuanya meletakkan Indonesia pada posisi yang lemah. 

Walau demikian, dalam hal-hal tertentu, banyak hal yang berkaitan dengan 

persyaratan luar negeri itu yang mengandung hikmah, yaitu mengakselerasi 

pembuatan undang-undang yang sebenarnya sudah lama didambakan, yang 

dalam kondisi normal tidak akan dibentuk dalam waktu singkat. 

Pada tahun 1999 terwujudlah suatu pengaturan persaingan usaha yaitu 

melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 

Monopoli dan Persaingan Usaha yang tidak Sehat. Dengan kelahiran Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan 

kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha 

dalam berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli 

dan/ persaingan usaha yang tidak sehat lainnya dengan harapan dapat 

menciptakan iklim usaha yang kondusif, dimana setiap pelaku usaha dapat 

bersaing secara wajar dan sehat. Untuk itu diperlukan aturan hukum yang pasti 

dan jelas mengatur tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat lainnya. 

Dari konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 

dapat diketahui falsafah yang melatarbelakangi kelahirannya dan sekaligus 

memuat dasar pikiran perlunya disusun undang-undang tersebut. Setidaknya 

memuat tiga hal : 
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1) Bahwa perkembangan bidang ekonomi harus diarahkan kepada 

terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 

2) Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya 

kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di 

dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim 

usaha yang sehat, efektif dan efisien, sehingga dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar 

3) Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi 

persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya 

pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak 

terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik 

Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional. 

b. Klasifikasi Praktik Monopoli Menurut Hukum Persaingan Usaha 

Menurut Erman Rajagukguk, terdapat empat bentuk perbuatan yang 

dianggap sebagai kegiatan atau praktik monopoli yang dilarang oleh Undang-

undang anti monopoli, yakni : 

1) Horizontal Merger. Tindakan ini dilakukan antara dua perusahaan besar 

yang melakukan merger (penggabungan usaha) untuk dapat menguasai 

pasar. Semula kedua perusahaan besar ini bersaing ketat dalam upaya 

merebut pasar. Hasil merger tersebut adalah untuk menghapuskan 

persaingan diantara mereka guna menghadapi pengusaha lain. 

2) Joint Monopolization. Praktik monopoli ini tidak harus dilakukan oleh 

satu perusahaan saja. Dua atau lebih perusahaan yang berbeda dapat 

bekerja sama dengan memilki kekuatan yang cukup besar untuk 

menciptakan monopoli. Misalnya, tiga perusahaan secara sendiri-sendiri 

tidak akan mampu untuk melakukan monopoli di pasar, tetapi adanya 

merger yang dilakukan oleh ketiga perusahaan tersebut, hal ini 
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kemudian akan dapat menimbulkan praktik monpoli dalam kegiatan 

bisnis. 

3) Predatory. Tindakan dalam kegiatan bisnis yang membuat pelaku 

ekonomi baru tidak dapat memasuki pasar dengan bebas atau 

menimbulkan kerugian kepadanya, sehinnga ia tidak dapat bersaing 

dengan baik. 

4) Price Discrimination (diskriminasi harga). Pelaku monopoli dapat 

memilki kekuasaan dengan insentif untuk melakukan diskriminasi harga. 

Melalui berbagai cara, pelaku monopoli dapat memisah-misahkan 

pembeli dalam kelas berlainan dan menetapkan harga dengan ongkos 

lebih besar dari satu pihak kepada pihak lain. Para pelaku monopoli 

melakukan secara terbuka, misalnya dengan menawarkan harga yang 

relative lebih rendah kepada anak-anak muda, pensiunan, mahasiswa, 

pegawai pemerintah atau menjual produk yang sama dengan merk 

belainan atau model biasa dengan model luks. Diskriminasi harga dapat 

juga dilakukan secara rahasia dengan menawarkan diskon lebih besar 

dari ongkos atau  harga jual yang dihemat para pembeli besar sebagai 

hasil jumlah penjualan. Diskriminasi harga demikian bertujuan untuk 

dapat memaksimalkan atas benefits (keuntungan) yang akan diperoleh 

seorang pengusaha atau mematikan usaha dari produsen lain yang secara 

potensial mampu menyaingi kegiatan usahanya. 

c. Tujuan Hukum Persaingan Usaha 

Para praktisi hukum persaingan usaha sepakat bahwa pada umumnya 

persaingan menguntungkan bagi masyarakat. Kompetisi memberikan berbagai 

keuntungan kepada konsumen seperti harga yang lebih murah, produksi yang 

lebih besar, pelayanan yang lebih baik, pilihan lebih banyak dan inovatif 

dibandingkan dengan keadaan dimana persaingan dibatasi. 

Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai tool of 

social control and a tool of social engineering. Sebagai “alat kontrol sosial”, 
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UU No. 5 Tahun 1999 berusaha menjaga kepentingan umum dan mencegah 

praktik monopoli dan/ persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya sebagai “alat 

rekayasa sosial”, UU No. 5 Tahun 1999 berusaha untuk meningkatkan 

efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui 

pengaturan persaingan usaha yang sehat, dan berusaha menciptakan 

efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha (Ayudha D. Prayoga, 2000 : 52-

53) 

Hukum persaingan usaha di Indonesia memilki suatu cita-cita. Adapun 

cita-cita ideal hukum persaingan usaha adalah : 

1) Menjaga kepentingan umum meningkatkan efisiensi ekonomi untuk 

meningkatkan kesejahteran rakyat 

2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya 

kepastian berusaha 

3) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 

d. Dampak Hukum Persaingan Usaha Hingga Saat ini 

Apabila cita-cita ideal tersebut dapat dioperasionalkan dalam 

kehidupan nyata, Undang-Undang No.5 Tahun 1999 akan membawa nilai 

positif bagi perkembangan iklim usaha di Indonesia, yang selama ini dapat 

dikatakan jauh dari kondisi ideal. Sekurang-kurangnya, UU No. 5 Tahun 1999 

secara tidak langsung akan memaksa pelaku usaha untuk lebih efisien dalam 

mengelola usahanya, karena UU No. 5 Tahun 1999 juga menjamin dan 

memberi peluang yang besar kepada pelaku usaha yang ingin berusaha 

terutama bagi pelaku usaha kecil. 

Dampak positif lain dari UU No. 5 Tahun 1999 adalah terciptanya 

pasar yang tidak terdistorsi, sehingga menciptakan peluang usaha yang 

semakin besar bagi para pelaku usaha. Keadaan ini akan memaksa para pelaku 

usaha untuk lebih inovatif dalam menciptakan dan memasarkan produk 
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(barang dan jasa) mereka. Jika hal ini tidak dilakukan, para konsumen akan 

beralih kepada produk yang lebih baik dan kompetitif. Ini berarti bahwa, 

secara tidak langsung UU No.5 Tahun 1999 akan memberikan keuntungan 

bagi konsumen dalam bentuk produk yang lebih berkualitas, harga yang 

bersaing, dan pelayanan yang lebih baik.. Namun perlu diingat bahwa UU No. 

5 Tahun 1999 bukan merupakan ancaman bagi perusahaan-perusahaan besar 

yang telah berdiri sebelum undang-undang ini diundangkan, selama 

perusahaan-perusahaan tersebut tidak melakukan praktik-praktik yang 

dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999. 

Di samping mengikat para pelaku usaha, UU No. 5 Tahun 1999 

mengikat pemerintah untuk tidak mengeluarkan peraturan-peraturan yang 

bersifat memberikan kemudahan dan fasilitas istimewa kepada para pelaku 

usaha tertentu yang bersifat monopolistik. Akibatnya, dunia usaha Indonesia 

menjadi tidak terbiasa dengan iklim kompetisi yang sehat,yang pada akhirnya 

menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran UU No. 5 Tahun 1999 diharapkan 

mampu mengikat pemerintah untuk lebih objektif dan profesional dalam 

mengatur dunia usaha di Indonesia. Di samping itu, UU No. 5 Tahun 1999 

juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap 

Indonesia.  
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B. Kerangka Pemikiran 
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Perkembangan jaman dan teknologi, serta keanekaragaman pola hidup 

masyarakat mulai dari kelas bawah, menengah, sampai kelas atas membuat 

para pelaku usaha terutama produsen tertantang untuk memproduksi produk-

produk baru dengan kualitas lebih sempurna disertai dengan kemasan yang 

lebih menarik. Contohnya seperti produk detergen yang semakin hari semakin 

beragam jenisnya, mulai dari detergen anti noda, deterjen dengan pemutih, 

detergen sekaligus pewangi. Hal tersebut membuat daya beli masyarakat 

semakin meningkat. Masyarakat semakin tertarik untuk membeli produk-

produk yang semakin baik mutunya. Pola konsumtif masyarakat-pun semakin 

bertambah, mereka kemudian mencari pasar yang menyediakan produk-

produk tersebut. 

Pasar adalah tempat yang dituju konsumen dalam mencari peroduk-

produk untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di dalamnya terdapat 

mekanisme jual beli antara penjual dan pembeli. Karena konsumen yang 

menjadi sasaran adalah kelompok rumah tangga (bukan pedagang/tengkulak), 

maka pasar yang dibutuhkan adalah pasar ritel yang menjual barang-barang 

secara eceran. Seperti yang telah dijelaskan dalam kerangka teori, pasar ritel 

secara garis besar dibagi menjadi dua yakni : pasar ritel tradisional (warung 

dan toko kelontong) dan pasar ritel modern (minimarket, supermarket, dan 

hypermarket) 

Dalam melakukan kegiatan usaha, ada pelaku usaha yang baik dan ada 

pula yang buruk. Pelaku usaha yang buruk ini selalu berusaha mematikan 

kegiatan bisnis para pesaingnya memlalui praktik monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat. Untuk mencegah praktik tersebut telah dibuat perangkat 

perundang-undangan yang dianggap mampu untuk dapat melindungi 

kepentingan para pelaku usaha melalui UU No. 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Di dalam 

undang-undang ini, diatur mengenai struktur pasar dan perilaku pasar yang 

baik sehingga undang-undang ini dapat berfungsi sebagai legal framework 

bagi kegiatan bisnis di Indonesia. Selain UU No. 5 Tahun 1999, terdapat juga 
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komisi yang berfungsi sebagai pengawas para pelaku usaha dalam melakukan 

kegiatan usahanya, disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 

KPPU ini mempunyai wewenang memberi sanksi bagi pelaku usaha yang 

melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga 

dengan adanya sanksi tersebut diharapkan pihak-pihak yang merasa dirugikan 

karena praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat  dapat terlindungi 

haknya. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaku Usaha yang Termasuk Pesaing dari Minimarket Waralaba dalam 

Melakukan Kegiatan Usaha di Pasar Ritel 

Untuk mengidentifikasi apakah pelaku usaha satu dengan pelaku usaha 

yang lainnya adalah bersaing dalam perspektif hukum persaingan usaha, maka 

harus dilihat berdasarkan pasar bersangkutan, apakah pelaku usaha-pelaku 

usaha tersebut berada pada satu pasar yang bersangkutan atau tidak ? Apabila 

berada pada satu pasar yang bersangkutan, maka pelaku usaha-usaha tersebut 

adalah bersaing, dan demikian sebaliknya. 

Pengaturan Pasar Bersangkutan terdapat dalam Pasal 1 angka (10) UU 

Persaingan Usaha. Pengertian pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan 

dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas 

barang dan atau jasa yang sama atau jenis yang sama atau sejenis atau 

subtitusi dari barang dan atau jasa tersebut. Dari ketentuan tersebut, 

disimpulkan bahwa pasar bersangkutan terdiri dari pasar produk dan pasar 

geografik.  

Pelaku usaha pesaing minimarket waralaba dapat ditemukan apabila 

ditinjau dari segi pasar produk dan pasar geografik. Segi pasar produk yaitu 

dilihat dari jenis-jenis produk yang dijual oleh minimarket waralaba dan 

pelaku usaha lain (dari kalangan pasar tradisional dan modern) namun apabila 

hanya ditinjau dari pasar produk saja, tidak dapat ditemukan secara pasti siapa 

pelaku usaha pesaing minimarket waralaba karena rata-rata produk yang dijual 

minimarket waralaba sama dengan pelaku usaha lain. Untuk itu, perlu juga 

dilihat dari segi pasar geografik, yaitu pengkhususan wilayah atau daerah 

dimana minimarket tersebut berada. Berikut dijelaskan penulis lebih lanjut 

mengenai pasar produk dan pasar geografik. 
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1. Pasar Produk 

Kiranya menjadi perhatian bahwa produk disini diartikan sebagai 

barang dan/ atau jasa. Sehubungan dengan itu, berdasarkan Pasal 1 angka (16) 

UU Persaingan Usaha, barang didefinisikan sebagai setiap benda, baik 

berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang 

dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh 

konsumen atau pelaku usaha. Melengkapi pengertian barang, kita juga dapat 

melihat Pasal 599 KUHPdt, disebutkan bahwa “menurut paham undang-

undang yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak 

yang dapat dikuasai oleh hak milik.” Dari rumusan itu dapat diketahui bahwa 

dalam pandangan KUHPdt yang dimaksud dengan kebendaan adalah segala 

sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik, tanpa mempedulikan jenis atau 

wujudnya. Satu hal yang perlu dicatat dan diperhatikan disini adalah bahwa 

penguasaan dalam bentuk hak milik ini adalah penguasaan yang memilki nilai 

ekonomis. Suatu kebendaan yang dapat dimilki tetapi tidak memilki nilai 

ekonomis bukanlah kebendaan yang menjadi obyek pembicaraan dalam 

penulisan skripsi ini.  

Definisi jasa berdasarkan Pasal 1 angka (17) UU Persaingan Usaha 

adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang 

diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau 

pelaku usaha. Melengkapi definisi tersebut, prestasi berdasarkan Pasal 1234 

KUHPdt dapat berbentuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau 

tidak untuk berbuat sesuatu. 

Bentuk minimarket yang menjadi bahasan dalam penulisan skripsi ini 

adalah minimarket waralaba Alfamart dan Indomaret selaku pelaku usaha 

yang berbentuk perorangan yang diperoleh dengan sistem waralaba. Untuk 

menyediakan barang-barang dalam usaha tersebut, kedua minimarket tersebut 

melakukan perjanjian jual beli dengan pemasok atau supplier. Dari sini, 

minimarket mengadakan perjanjian jual beli dengan pemasok demi 
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kepentingan penyediaan barang, hal ini berbeda dengan sistem penitipan 

barang yang juga dikenal dalam pasar ritel lainnya. 

Pada prinsipnya, konsep dasar pasar produk dapat diumpamakan 

sebagai berikut : misalkan A adalah pelaku usaha yang menjual produk 

minuman berkanbonasi dengan merk XYZ, untuk menentukan dimensi produk 

sebagai bagian dari penentuan pelaku usaha pesaing dari A, maka harus 

ditentukan pelaku usaha mana yang menjual barang dan/ atau jasa yang sama 

atau sejenis atau subtitusi dengan XYZ ? Dalam kasus ini, Alfamart dan 

Indomaret adalah pelaku usaha dari jenis usaha minimarket yang menjual 

produk meliputi kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti produk makanan 

dan minuman dalam kemasan siap saji, kebutuhan sembilan bahan pokok serta 

fresh product, dan household product. 

Melihat produk yang disediakan oleh minimarket tersebut, timbullah 

pertanyaan apakah kumpulan produk-produk yang meliputi kebutuhan rumah 

tangga sehari-hari seperti produk makanan dan minuman dalam kemasan siap 

saji, kebutuhan sembilan bahan pokok serta fresh product, dan household 

product adalah merupakan dimensi produk yang sudah spesifik ?  Apabila 

penulis mencoba untuk memilah produk yang meliputi kebutuhan rumah 

tangga sehari-hari seperti produk makanan dan minuman dalam kemasan siap 

saji, kebutuhan sembilan bahan pokok serta fresh product, dan household 

product berdasarkan kategori tertentu seperti harganya, hal ini membawa 

pelaku usaha mana saja dapat menjadi pesaing dari minimarket waralaba 

Alfamart dan Indomaret, terlebih lagi pembahasan tidak akan menemui titik 

temu. Selain dari itu, dengan menentukan dimensi produk demikian, maka 

penulis juga telah mengesampingkan konsep dari minimarket yang memilki 

karakter atau ciri khas tersendiri. 

Pembahasan selanjutnya adalah dalam menentukan apakah produk 

tersebut sama, sejenis ataupun subtitusi. Pertama-tama penulis melihat sifat 

absolut dari suatu produk, yang mana terkait dengan karakteristik dari produk 
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itu, termasuk sifat fisik maupun tujuan penggunaan produk itu sendiri, setelah 

penulis melihat bagaimana sifat-sifat eksternal seperti citra merek dari produk 

itu sendiri. Dalam kaitannya dengan sifat-sifat eksternal, perlu diketahui 

bagaimana perilaku konsumen terhadap pasar ritel. Kemudian untuk 

menghilangkan sifat kabur dari tes subtitusi diatas, maka penulis 

menggunakan analogi sederhana dari uji elastisitas permintaan bersilang, 

apabila minimarket waralaba baik itu Alfamart ataupun Indomaret dalam 

suatu hari karena sebab tertentu tidak dapat beroperasi, apakah konsumen 

akan beralih kepada jenis usaha pasar ritel lainnya atau tidak ? 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II, bahwa minimarket 

waralaba merupakan bagian dari pasar ritel. Telah disebutkan pula bahwa 

pasar ritel pada pokoknya terbagi menjadi dua bagian besar, yakni pasar ritel 

modern dan pasar ritel tradisional, sementara itu pasar ritel modern juga dibagi 

lagi menjadi tiga yaitu minimarket, supermarket, dan hypermarket. 

Berdasarkan pembagian tersebut, terlihat bahwa diantara pasar 

tradisional, minimarket, supermarket, dan hypermarket memilki sifat dan 

karakteristik masing-masing yang berbeda satu sama lain. 

Pembahasan penulis selanjutnya adalah bagaimana perilaku konsumen 

sehubungan dengan adanya pasar ritel. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Investigator KPPU, yang diejawantahkan dalam putusan KPPU, 

diketahui bahwa bentuk pasar modern mempengaruhi pola belanja konsumen. 

Dalam berbelanja, konsumen mempertimbangkan setidaknya tiga hal yakni : 

a. Jumlah kebutuhan barang yang akan dibeli 

Konsumen berbelanja di minimarket untuk keperluan belanja harian 

maupun mingguan dan di hypermarket untuk belanja bulanan. 
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b. Waktu yang dibutuhkan untuk berbelanja 

Waktu yang dibutuhkan untuk berbelanja di minimarket cenderung 

lebih singkat jika dibandingkan dengan waktu untuk berbelanja di 

supermarket ataupun hypermarket. 

c. Tempat yang nyaman, ruangan ber-AC, kebersihan terjaga, pelayanan 

yang ramah, serta kelengkapan produk yang dijual.  

Dalam waktu-waktu tertentu, bentuk pasar ritel modern yang 

mempengaruhi pola belanja konsumen dapat mengakibatkan beralihnya 

konsumen dari satu kelompok pasar modern ke kelompok pasar modern yang 

lain. Misalkan apabila minimarket waralaba yang letaknya berdekatan dengan 

rumah konsumen tutup atau tidak operasi, kemungkinan konsumen tersebut 

beralih untuk berbelanja ke supermarket ataupun hypermarket.  

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan yaitu melalui 

observasi, diketahui bahwa memang benar terdapat perbedaan jumlah 

kebutuhan barang yang akan dibeli dan waktu yang dibutuhkan oleh 

konsumen untuk berbelanja antara di minimarket, supermarket, dan 

hypermarket. Fakta yang didapatkan, menunjukkan bahwa posisi letak dari 

minimarket, supermarket, dan hypermarket adalah sebab utama mengapa 

terdapat perbedaan jumlah kebutuhan dan waktu yang dihabiskan. Secara 

umum, minimarket waralaba terdapat di daerah perumahan penduduk, yang 

lebih mudah dijangkau oleh masyarakat; berbeda dengan supermarket yang 

letaknya agak jauh dari daerah perumahan; terlebih lagi hypermarket yang 

letaknya sangat jauh dari perumahan. Posisi letak ini pada dasarnya 

merupakan karakteristik yang membedakan antara minimarket, supermarket, 

dan hypermarket. 

Dalam kaitan antara pasar ritel modern dan pasar ritel tradisional, fakta 

yang didapatkan dari informan menunjukkan bahwa terdapat konsumen-

konsumen yang walaupun berbelanja di pasar ritel modern, namun tetap 
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berbelanja di pasar ritel tradisional. Hal tersebut disebabkan bahwa berbelanja 

di pasar ritel tradisional tidak hanya persoalan ekonomi semata, namun juga 

masalah “rasa” dan kekeluargaan. Hal tersebut pada dasarnya berpangkal pada 

karakteristik pasar ritel tradisional sebagaimana telah dipaparkan diatas, 

sebagai contoh : di pasar ritel tradisional terdapat interaksi yang menarik 

antara penjual dengan konsumen / pembeli, yaitu peristiwa tawar menawar 

harga yang kerap sekali terjadi. Interaksi dan keakraban yang terjadi 

menjadikan persoalan tidak hanya berhenti pada persoalan ekonomi saja tapi 

juga telah merambat ke permasalahan kekeluargaan dan rasa kesetiakawanan. 

Beberapa informan yang penulis temui, yaitu konsumen dari kalangan 

masyarakat rumah tangga yang sedang melakukan transaksi perdagangan di 

pasar ritel tradisional di Surakarta, mengemukakan bahwa sejak kecil 

informan tersebut telah berbelanja di pasar ritel tradisional meskipun 

tempatnya tidak begitu bersih, dan telah muncul banyak pasar ritel modern; 

namun keterikatan batin antar informan dengan pasar ritel tradisional tidak 

menghentikan kebiasaan dari informan untuk tetap berbelanja di pasar ritel 

tradisional. 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Manajer 

Operasional gerai minimarket waralaba Alfamart (Abdul, Alfamart di Jalan 

Adi Sumarmo, Banyuanyar, Surakarta, pada Tanggal 3 Desember 2007); 

Diketahui bahwa dalam menentukan usaha pesaing dari minimarket waralaba 

tersebut, penulis menanyakan Apabila suatu hari karena sebab tertentu 

minimarket waralaba  tidak dapat beroperasi, apakah konsumen akan beralih 

kepada jenis usaha pasar ritel lainnya untuk memenuhi kebutuhannya ? 

penulis berpendapat bahwa pertanyaan semacam ini adalah bentuk analogi 

sederhana dari uji elastisitas permintaan bersilang. Terhadap pertanyaan 

tersebut, secara khusus di Surakarta dikatakan oleh manager operasional gerai 

minimarket waralaba tersebut, konsumen minimarket waralaba Alfamart 

kemungkinan akan memenuhi kebutuhannya dengan berbelanja  ke pasar ritel 

tradisional yang letaknya tidak jauh dari rumah mereka, selain itu bisa jadi 
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mereka akan berbelanja di gerai minimarket waralaba lainnya yang kebetulan 

di daerah tersebut terdapat dua gerai minimarket waralaba yakni gerai 

minimarket waralaba Alfamart (yang dikelola oleh Abdul) dan gerai 

minimarket waralaba Indomaret. 

Pernyataan manager operasional Alfamart (Abdul) dibenarkan oleh 

informan lainnya yang merupakan konsumen gerai minimarket waralaba 

Alfamart tersebut, menurut informan yang beralamat di Praon, Nusukan, 

Surakarta; apabila pada saat itu yang tidak beroperasi adalah gerai minimarket 

waralaba Alfamart, maka konsumen akan berbelanja ke Indomaret yang 

letaknya berdekatan atau sebaliknya, hal itu disebabkan karena di tempat 

tersebut letak minimarket waralaba Alfamart dan Indomaret sangat berdekatan 

yang menyebabkan persamaan konsumen antara Alfamart dan Indomaret. 

(Wawancara tanggal 3 Desember 2007). 

Penulis juga menanyakan pertanyaan yang sama terhadap konsumen-

konsumen minimarket waralaba Alfamart dan Indomaret di wilayah Surakarta. 

Dari penelusuran yang penulis lakukan menunjukkan bahwa sebagian besar 

konsumen minimarket waralaba akan memilih berbelanja atau membeli 

kebutuhannya di pasar tradisional (pedagang kelontong), walaupun terdapat 

juga sebagian kecil konsumen yang memilih untuk berbelanja di supermarket 

dan hypermarket, yang mana di wilayah Surakarta terdapat banyak macam 

supermarket dan hypermarket, misalnya Food Smart, Hero, Hypermart, Luwes 

group. 

Dari penelitian yang penulis lakukan terungkap bahwa meskipun pasar 

ritel tradisional, minimarket, supermarket, dan hypermarket menjual produk 

yang sebagian besar adalah sama atau subtitusi, akan tetapi masing-masing 

pasar ritel memiliki konsumen mereka sendiri-sendiri. Namun keadaan pasar 

ritel tradisional akan sangat mengkhawatirkan apabila pemerintah tidak segera 

membatasi kegiatan para pelaku usaha ritel modern yang ingin ekspansi untuk 
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melebarkan usahanya  dengan membuka gerai-gerai pasar modern di daerah 

yang strategis dekat dengan kawasan padat penduduk. 

2. Pasar Geografik 

Pasar Geografik pada pokoknya didefinisikan menurut pandangan 

pembeli tentang ketersediaan produk pengganti yang dibuat atau dijual di 

berbagai lokasi. Bila pembeli suatu produk di suatu lokasi harus beralih untuk 

membeli produk sejenis di lokasi lain, misalnya produk di lokasi tersebut telah 

habis, maka kedua lokasi tersebut dianggap berada di pasar geografik yang 

sama. Sebaliknya, bila tidak maka kedua lokasi tersebut berada di pasar 

geografik yang berbeda. Pasar geografik biasanya ditentukan dalam batas-

batas tertentu antara lain : biaya angkutan, waktu angkutan, tarif, dan 

peraturan. 

Bahwa dalam penulisan hukum ini, penulis secara sengaja 

menyempitkan jangkauan atau daerah pemasaran dari minimarket waralaba 

Alfamart dan Indomaret yakni daerah Surakarta. Pertimbangannya adalah 

selain karena penulis berdomisili di Surakarta, namun juga karena Surakarta 

adalah daerah yang memilki pasar ritel yang jumlahnya lebih banyak 

dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Secara khusus terdapat beberapa 

gerai minimarket waralaba baik Alfamart maupun Indomaret di Surakarta, 

yakni di daerah Nusukan, Banyuanyar, Manahan, Sumber,  Kartasura dan 

yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, diketahui bahwa pasar 

geografik dari minimarket waralaba Alfamart dan Indomaret adalah Surakarta. 

B. Kegiatan yang Dilakukan Minimarket Waralaba yang Dapat 

Mengakibatkan Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak 

Sehat  

1. Hubungan antara Minimarket Waralaba dengan Pemasok 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II Penulisan Hukum ini, 

bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, minimarket waralaba baik itu 
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Alfamart maupun Indomaret mengadakan hubungan hukum dengan pemasok. 

Pada prinsipnya, hubungan hukum yang lahir antara minimarket waralaba 

dengan pemasok adalah hubungan yang timbul dari adanya suatu perjanjian 

terdahulu antara pemilik minimarket waralaba atau terwaralaba dengan 

pewaralaba. Dikatakan demikian karena pemasok kedua minimarket waralaba 

tersebut tidak lain adalah pewaralaba itu sendiri. 

Demi terciptanya kepastian hukum, kesepakatan tersebut dituangkan 

ke dalam sebuah perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu dalam hal 

perdagangan. Sri Maryono (terwaralaba) menyatakan bahwa dia hanya 

menyediakan modal utama untuk membeli merek minimarket waralaba 

Alfamart dan menyediakan lokasi yang strategis untuk tempat pemasaran 

gerai minimarket waralaba tersebut, sistem manajemen serta pengelolaan 

kegiatan usaha sepenuhnya dilakukan oleh tim manajemen dari Alfamart 

Kantor Cabang Semarang (Alfa Group dan PT. HM Sampoerna Tbk). (Sri 

Maryono, terwaralaba atau pemilik gerai minimarket Alfamart Jl. Adi 

Sumarmo, Banyuanyar, Surakarta, wawancara Tanggal 3 Desember 2007). 

Menurut Abdul, segala perjanjian yang terdapat diantara terwaralaba 

atau pemilik gerai minimarket waralaba dengan pewaralaba tentang distributor 

atau pasokan barang, sudah sesuai dengan sistem Perjanjian Nasional yang 

disebut dengan National Contract. (Abdul, perwakilan Kantor Alfamart 

cabang Semarang yang ditugaskan untuk mengelola gerai Alfamart Jl. Adi 

Sumarmo, Banyuanyar, Surakarta, wawancara Tanggal 3 Desember 2007) 

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh pemilik gerai minimarket 

waralaba tersebut diyakini oleh informan tidak melanggar ketentuan-ketentuan 

yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1999. Namun menurut penelitian penulis, 

ada klausul dalam perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU 

Persaingan Usaha Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) bahwa terwaralaba dilarang 

melakukan kerjasama pasokan atau jual beli produk dengan distributor atau 

supplier yang lainnya selain dari pihak Alfamart serta harga beli produk 
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ditentukan oleh pihak pemasok. Hal itu dirasa dapat membatasi ruang gerak 

terwaralaba, karena mau tidak mau pemilik gerai minimarket waralaba harus 

mengikuti besarnya harga yang telah dipatok oleh pewaralaba yang sekaligus 

bertindak sebagai supplier atau pemasok tunggal produk-produk yang dijual di 

minimarket waralaba tersebut. 

Pemikiran tersebut dibenarkan oleh informan, dan dijelaskan lebih 

lanjut bahwa hal itu tidak hanya terjadi dalam sistem waralaba Alfamart tapi 

juga terjadi pada waralaba Indomaret. Terwaralaba hanya bertindak sebagai 

pengawas kegiatan saja tanpa harus ikut campur tangan dalam pengelolaan 

gerai minimarket waralaba miliknya. Walaupun ada rasa kurang puas terhadap 

klausul dalam perjajian tersebut, namun pihak terwaralaba harus 

menyetujuinya dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut : 

a. Hal itu adalah syarat-syarat yang diajukan oleh pewaralaba dalam 

melakukan perjanjian jual beli minimarket waralaba. 

b. Adanya pandangan bisa menghasilkan keuntungan yang besar apabila 

membuka usaha dengan menggunakan minimarket waralaba. 

2. Kualifikasi Sebuah Pelanggaran 

Untuk melakukan kualifikasi pelanggaran terhadap perkara persaingan, 

pertama-tama penulis akan mendefinisikan pasar dimana pelaku usaha 

tersebut berada, setelah itu dilihat bagaimana perilaku dan dampak dari 

perilaku pelaku usaha tersebut bagi persaingan, apakah dampak tersebut 

berpengaruh positif atau negatif terhadap kesejahteraan konsumen atau 

efisiensi ? Pada akhirnya semua hal tersebut dijadikan bahan utama dalam 

mengkualifikasikan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tercantum di UU 

Persaingan Usaha. 
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a. Definisi Pasar 

Pasar yang dimaksud disini adalah pasar bersangkutan (relevant 

market). Sehubungan dengan itu, penulis telah melakukan pembahasan dan 

menyimpulkan bahwa pasar bersangkutan adalah pasar ritel minimarket 

waralaba  di daerah Surakarta yang melakukan penjualan produk yang 

meliputi kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti produk makanan dan 

minuman dalam kemasan siap saji, kebutuhan sembilan bahan pokok serta 

fresh product, dan household product. 

b. Kekutan Pasar 

Sejatinya, kekuatan pasar merupakan refleksi dari pertanyaan apakah 

Alfamart dan Indomaret melalui gerai-gerai minimarketnya yang tersebar di 

seluruh wilayah Indonesia khususnya di Surakarta menduduki posisi dominan 

di pasar bersangkutan seperti yang telah diatur dalam Pasal 25 UU Persaingan 

Usaha ? untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada dua segi  penentunya, yaitu 

dari segi kualitatif dan kuantitatif. 

Segi kualitatif yaitu : 

a. Alfamart dan Indomaret memilki banyak gerai minimarket waralaba yang 

tersebar di seluruh wilayah di Surakarta, mencakup tempat-tempat 

strategis yakni di sekitar perumahan-perumahan yang padat penduduk. 

b. Alfamart dan Indomaret termasuk pelopor di pasar ritel modern dengan 

konsep minimarket waralaba. 

c. Posisi gerai minimarket waralaba yang banyak terletak di lokasi yang 

strategis memberikan akses yang signifikan kepada konsumen, yakni 

sebagai berikut :gerai Alfamart dan Indomaret yang terletak di Jalan Adi 

Sumarmo, Banyuanyar yang disekitarnya banyak terdapat perumahan 
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padat penduduk yang rata-rata penduduknya adalah masyarakat kalangan 

menengah keatas, gerai minimarket waralaba Indomaret yang terletak di 

pinggir Jalan Kpt. Tendean yang notabene jalan tersebut adalah jalan 

utama yang selalu ramai dilewati masyarakat. 

d. Gerai minimarket waralaba memilki tingkat kenyamanan dan kelengkapan 

fasilitas yang tinggi. 

e. Jenis produk yang dijual di minimarket waralaba adalah termasuk lengkap. 

Secara kuantitatif untuk menentukan berapa besar kekuatan pasar suatu 

pelaku usaha tertentu di pasar bersangkutan maka harus ditentukan rasio 

konsentrasi pasar, yang mana akan menghasilkan struktur pasar termasuk 

pangsa pasar. Dalam hal ini, akan penulis jelaskan mengenai kekuatan pasar 

secara kuantitatif menurut Pasal 25 UU Persaingan Usaha : 

a. Pelaku dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung untuk : 

1) Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah 

dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa 

yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau 

2) Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau 

3) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk 

memasuki pasar bersangkutan. 

b. Pelaku usaha memilki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1), 

apabila : 

1) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% 

(lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa 

tertentu; atau 
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2) Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 

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

barang atau jasa tertentu. 

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) huruf a, minimarket waralaba telah 

memenuhi ketentuan memiliki pasar dominan secara kuantitatif. Karena di 

Pasal tersebut dikemukakan bahwa pelaku usaha dikatakan memiiki posisi 

dominant apabila telah menguasai 50% atau lebih pangsa pasar suatu jenis 

barang dan jasa tertentu. Menurut observasi penulis, minimarket waralaba di 

wilayah Surakarta dimungkinkan dapat memenuhi ketentuan pasar dominan, 

hal itu disebabkan karena banyaknya gerai minimarket waralaba yang muncul 

di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat, alasan lainnya 

adalah karena untuk jenis produk kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti 

produk makanan dan minuman dalam kemasan siap saji, kebutuhan sembilan 

bahan pokok serta fresh product, dan household product; menurut penulis, 

minimarket waralaba telah  berhasil memenangkan persaingan dengan 

pedagang ritel tradisional di sekitarnya. 

3. Perilaku Minimarket Waralaba Dilihat dari Aspek Kegiatan-Kegiatan 

yang Dilarang oleh UU Persaingan Usaha 

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai perilaku minimarket 

waralaba  jika dikaitkan dengan ketentuan perbuatan yang dilarang dalam 

UU Persaingan Usaha (telah dipaparkan oleh penulis dalam Bab II 

Penulisan Hukum ini). Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis : 

a. Pasal 7 UU Persaingan Usaha, yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang 

membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan 

harga di bawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha yang tidak sehat”. 

Tegas dinyatakan dalam Pasal tersebut bahwa pelaku usaha dilarang 

menetapkan harga di bawah harga pasar yang seharusnya, namun 
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kenyataannya antar minimarket waralaba satu dengan yang lainnya 

berlomba-lomba memasang harga jauh dibawah harga pasar. Misalnya 

yang terjadi pada hari Minggu, Tanggal 9 Desember 2007, gerai 

minimarket waralaba Alfamart yang berada di Jalan Adi Sumarmo 

menetapkan harga yang sangat murah untuk pembelian sebuah detergen 

merek tertentu; pada hari dan tanggal yang sama, hal tersebut  juga 

dilakukan oleh gerai minimarket waralaba Indomaret yang berada tidak 

jauh dari gerai alfamart tadi. Indomaret juga memberikan harga diskon 

untuk pembelian sebuah detergen dengan merek tersebut, padahal harga 

yang dipatok kedua minimarket waralaba  tersebut tidak sesuai dengan 

harga yang beredar di pasaran (harga lebih rendah). Dengan kata lain, 

perang harga yang dilakukan oleh kedua minimarket waralaba tersebut 

dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku usaha tradisional yang 

berada di sekitar lokasi tersebut. Di satu pihak, Kedua minimarket 

waralaba bersaing untuk memperebutkan konsumen, sedang di pihak lain 

pedagang tradisional kehilangan konsumen mereka. Hal ini yang perlu 

disoroti oleh pihak Pemerintah Kota Surakarta, agar pelaku usaha ritel 

modern tidak membuat harga seenaknya di bawah harga pasar yang dapat 

membuat pelaku usaha tradisional kehilangan pasarnya sehingga 

menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang 

tidak sehat. 

b. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,  dalam Pasal 15 ayat (3) Huruf a 

dan b yang berbunyi “ Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengeni 

harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat 

persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari 

pelaku usaha pemasok : 

1) Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha 

pemasok 
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2) Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis deri 

pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.” 

Namun, kenyataan yang ada di pasar, pihak pemasok yang tidak lain 

adalah Manajemen masing-masing minimarket waralaba (pihak pewaralaba), 

melakukan tindakan tersebut diatas. Mereka melarang pihak terwaralaba untuk 

mengadakan perjanjian dengan pihak pemasok yang lainnya dan menetapkan 

harga pembelian. Hal tersebut memang sudah diatur dalam perjanjian yang 

terdahulu, yaitu perjanjian tentang jual beli waralaba yang menyatakan bahwa 

Terwaralaba dilarang mengadakan perjanjian jual beli pasokan barang dan 

jasa dengan pihak lain selain pihak pewaralaba. Perilaku minimarket waralaba 

semacam itu dilarang oleh UU Persaingan Usaha. Namun implementasinya, 

pihak pewaralaba dan terwaralaba dalam membuat perjanjian jual beli 

waralaba dan pasokan barang dan jasa, menggunakan klausul yang tidak 

sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf a dan b tersebut.  

Setelah penulis menganalisis, kedua perilaku minimarket waralaba 

tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Persaingan 

Usaha. Selain itu, menurut penelitian penulis, Pemerintah Kota belum memilki 

landasan hukum yang  khusus mengatur tentang pasar ritel modern (dalam hal 

ini lebih spesifik pada minimarket waralaba) di Surakarta.  

Pemerintah Kota hanya memilki RUTRK (Rencana Umum Tata Ruang 

Kota) berupa Perda Nomor 8 Tahun 1993 tentang Peruntukkan Tata Guna 

Tanah di Surakarta. Selain itu, kurangnya penertiban dan tidak adanya aturan 

khusus mengenai penataan letak lokasi antara pedagang ritel modern yang satu 

dengan yang lainnya, juga antara pedagang ritel modern dengan pedagang ritel 

tradisional menyebabkan timbulnya praktik monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat yang berdampak negatif bagi kelangsungan jalannya usaha 

pedagang tradisional yang notabene jumlahnya sangat banyak di daerah 

Suirakarta. Kurangnya penertiban dan tidak adanya aturan khusus mengenai 

penataan letak pasar ritel menyebabkan suatu pasar dapat dikuasai oleh 
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pedagang ritel modern (dalam hal ini adalah minimarket waralaba). Dikatakan 

demikian karena menurut hasil penelitian yang diperoleh penulis, ada dua 

daerah yang dirasa dapat menyebabkan situasi persaingan usaha tidak sehat 

antar pedagang tradisional dengan minimarket waralaba maupun antar 

minimarket waralaba itu sendiri, yakni di daerah Gondang, Manahan dan di 

daerah Jalan Adi Sumarmo, Banyuanyar. Di kedua daerah tersebut letak gerai 

minimarket waralaba Alfamart dan Indomaret hanya berjarak 100meter saja.  

Letak yang sangat berdekatan tersebut dirasa sangat merugikan 

pedagang ritel tradisional di sekitarnya karena secara otomatis, konsumen 

yang dulunya berbelanja di pedagang ritel tradisional (warung kelontong) saat 

ini beralih untuk berbelanja di salah satu dari kedua minimarket waralaba 

tersebut. Hal itu disebabkan karena produk yang dijual oleh pedangang ritel 

tradisional dan minimarket waralaba adalah sama, yaitu produk kebutuhan 

rumah tangga sehari-hari seperti produk makanan dan minuman dalam 

kemasan siap saji, kebutuhan sembilan bahan pokok serta fresh product, dan 

household product namun harga yang ditawarkan sedikit berbeda,. Fasilitas 

yang nyaman, kelengkapan produk, dan harga yang relatif murah membuat 

minimarket waralaba menjadi tujuan utama masyarakat di sekitar daerah 

tersebut. 

Ketika penulis melakukan wawancara dengan konsumen minimarket 

waralaba di daerah Gondang, Manahan tersebut “Apabila suatu saat salah satu 

minimarket waralaba tidak beroperasi atau tutup, apakah konsumen akan 

beralih kepada jenis usaha pasar ritel lainnya atau tidak ?” mereka menjawab, 

apabila di daerah tersebut suatu saat yang tidak beroperasi adalah gerai 

minimarket waralaba Alfamart maka mereka akan berpindah untuk berbelanja 

di gerai minimarket waralaba Indomaret atau sebaliknya, dan apabila kedua 

gerai minimarket waralaba tersebut tutup, maka pilihan terakhir adalah 

berbelanja di pedagang ritel tradisional terdekat. (Wawancara Tanggal 3 

Desember 2007). 
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C. Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat terhadap Kelangsungan Usaha dari Pelaku Usaha di Pasar 

Tradisional Sehubungan dengan Semakin Maraknya Pelaku Usaha di 

Pasar Modern  

Pada umumnya para pelaku usaha di pasar tradisional dapat 

dikualifikasikan sebagai pelaku usaha kecil. Pelaku usaha kecil yang 

dimaksud disini adalah pelaku usaha berdasrkan Pasal 1 ayat (1) Jo Pasal 5 

ayat (5) Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. 

Sebelum melakukan pembahasan terhadap hal diatas, perlu dipahami 

bahwa pada titik tertentu pasar tradisional dan pasar modern secara bersama-

sama melakukan penjualan atas barang-barang kebutuhan sehari-hari. 

Sehubungan dengan itu, harus diingat bahwa mekanisme yang dipergunakan 

oleh para pelaku usaha tersebut memiliki karakteristik yang berbeda satu sama 

lain. Walaupun berbeda karakteristiknya, menurut penulis kesamaan atas 

pokok penjualan menjadi sebab utama mengapa keberadaan pelaku usaha di 

pasar tradisional sedikit banyak menjadi terancam sebagai akibat semakin 

maraknya pelaku usaha di pasar modern. 

Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No. 5 Tahun 1999, 

terhadap pelaku usaha kecil inheren dengan latar belakang pemebentukan dari 

UU Persaingan Usaha tersebut. Sejalan dengan pertimbangan pembentukan 

UU Persaingan Usaha berikut penjelasannya, secara rinci Pande Silalahi 

mengatakan bahwa salah satu faktor utama yang menjadi latar belakang 

pembentukan UU Persaingan Usaha adalah adanya ketimpangan ekonomi 

sebagai akibat prosentase pelaku usaha yang tidak berimbang. Bahwa 

berdasarkan data statistik diketahui 99% dari pelaku usaha di Indonesia adalah 

usaha kecil dan mereka hanya menguasai aset ekonomi sebanyak 40% dari 

ekonomi nasional. Sementara itu sebesar 1% yang disebut usaha yang berskala 

besar dan menengah menguasai sekitar 60% aset ekonomi nasional. 
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Pada akhirnya solusi yang ditawarkan terwujud secara tegas dalam 

salah satu pengecualian dari UU Persaingan Usaha dan secara tersirat 

terwujud dalam asas hukum UU Persaingan Usaha dan tujuan dari 

pembentukan UU Persaingan Usaha. Asas tersebut inheren dengan tujuan dari 

pembentukan UU Persaingan Usaha sebagaimana halnya termuat dalam Pasal 

3 UU Persaingan Usaha. 

Dinyatakan dalam Pasal 2 UU Persaingan Usaha bahwa pelaku usaha 

di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan ekonomi 

dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan 

kepentingan umum. Sedikit catatan mengenai demokrasi ekonomi bahwa 

belum ada definisi yang pasti mengenai demokrasi ekonomi, bahkan di UU 

Persaingan Usaha sendiri tidak ada penjelasan resmi. Walaupun demikian, Dr. 

Ir. Sutrisno Iwantoro menyatakan bahwa inti dari demokrasi ekonomi adalah 

untuk memberikan hak yang sama bagi semua palku usaha untuk memasuki 

pasar, mengakses sumber daya ekonomi tanpa ada hambatan-hambatan. 

Bila ditelaah dalam Pasal 2 UU Persaingan Usaha terdapat ciri khas 

dari Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Dengan adanya asas demokrasi 

ekonomi yang memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan 

kepentingan umum, maka hukum persaingan usaha Indonesia tidak hanya 

mempersoalkan terwujudnya iklim persaingan yang sehat dan efisiensi yang 

dapat tercapai, namun juga mempersoalkan kepentingan umum. Pelaksanaan 

kegiatan usaha oleh pelaku usaha tidak hanya sekedar memperhatikan 

perwujudan dari iklim persaingan yang sehat lalu efisiensi, namun juga harus 

memperhatikan kepentingan umum. 

Sejalan dari bahasan diatas, maka sehubungan dengan Pasal 3 UU 

Persaingan Usaha, tujuan dari hukum persaingan usaha di Indonesia tidak 

hanya tujuan ekonomi saja melainkan juga tujuan non ekonomi.  
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Tujuan ekonomi dari hukum persaingan usaha ternyata pada : 

1. Pasal 3 huruf a pada bagian “menjaga kepentingan umum dan 

meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat”; 

2. Pasal 3 huruf b pada bagian “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”; 

3. Pasal 3 huruf c “mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha”; 

4. Pasal 3 huruf d “terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan 

usaha” 

Sementara tujuan non ekonomi dari hukum persaingan usaha termuat 

pada bagian : 

1. Pasal 3 huruf a pada bagian “menjaga kepentingan umum dan 

meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk 

meningkatkan kesejahteran rakyat”; 

2. Pasal 3 huruf b pada bagian “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”; dan 

3. Secara tegas pada pasal 50 huruf h, dinyatakan bahwa “pelaku usaha yang 

tergolong dalam usaha kecil dikecualikan dari ketentuan UU Persaingan”. 

Sehubungan dengan dua tujuan UU Persaingan Usaha, yang menjadi 

pertanyaan adalah apakah definisi kepentingan umum ? 
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Terdapat dua pemikiran mengenai kepentingan umum dalam UU 

Persaingan Usaha. Pemikiran pertama didasarkan pada latar belakang 

pembentukan UU Persaingan Usaha yakni untuk mengatasi ketimpangan 

ekonomi, dengan demikian kepentingan umum harus diartikan sebagai 

kepentingan yang lebih dikhususkan pada pelaku usaha kecil. Agar tidak 

menimbulkan keresahan masyarakat, pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku 

usaha besar pada titik tertentu harus memperhatikan keseimbangannya dengan 

kepentingan umum agar terjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama 

bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil. Lebih lanjut pada titik tertentu 

pelaku usaha harus menjaga kepentingan umum dalam upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dasar pemikiran pertama tersebut oleh KPPU ditegaskan dalam 

penanganan kasus Indomaret [www.kppu.go.id]. dalam putusan KPPU No : 

3/KPPU-L-I/2000, dinyatakan bahwa dalam pengembangan usahanya, PT 

Indomarco Prismatama kurang memperhatikan prinsip keseimbangan sesuai 

asas demokrasi ekonomi antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan 

umum. Dikatakan bahwa persaingan antara pelaku usaha besar dan pelaku 

usaha kecil telah menimbulkan gangguan keseimbangan bagi kepentingan 

umum karena pelaku usaha kecil terancam kelangsungannya sehingga 

potensial meningkatkan pengangguran yang lebih besar, telah terjadi 

keresahan sosial. Terdapat kasus yang terjadi di daerah Jakarta, Bogor, 

Tangerang, dan Bekasi sebagian besar dari 129 pelaku usaha kecil 

menyatakan bahwa berdirinya Indomaret mempunyai dampak negatif terhadap 

usaha mereka. Hal tersebut juga terjadi di wilayah Surakarta. Penelitian yang 

dilakukan penulis terhadap salah saorang pemilik usaha kecil di daerah Kapt. 

Tendean, Nusukan juga menyatakan bahwa Indomaret menimbulkan ekses 

terhadap kelangsungan usaha miliknya, yakni : penghasilan atau omset 

penjualan menjadi menurun drastis, kehilangan konsumen, dan biaya 

kehidupan rumah tangga mereka terancam, karena sebelumnya usaha tersebut 

merupakan mata pencaharian untuk biaya kehidupan sehari-hari. Gangguan 
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keseimbangan lebih potensial menimbulkan kerugian berupa penurunan 

kesejahteraan pelaku usaha kecil karena kemunduran usaha dan karena kalah 

bersaing dengan pelaku usaha besar yang mempunyai dukungan permodalan, 

manajemen, dan akses kepada sumber barang yang lebih baik. Walaupun 

sebenarnya dari penelidikan yang dilakukan KPPU terhadap konsumen 

Indomaret di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang menunjukkan bahwa 97% 

konsumen menyatakan senang dengan adanya Indomaret akan tetapi untuk 

mengatasi keadaan tersebut diatas, KPPU memerintahkan kepada PT 

Indomarco Prismatama agar menghentikan ekspansinya di pasar-pasar 

tradisional yang berhadapan langsung dengan pengecer kecil. Namun, di 

wilayah Surakarta sepertinya perintah KPPU tersebut belum dilaksanakan 

dengan baik, hal itu terbukti dengan masih banyaknya Indomaret (dan 

Alfamart) yang berdiri dekat dengan pengecer kecil atau pedagang tradisional. 

Walaupun demikian, menurut informasi yang penulis dapat dari salah satu 

informan di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal 

Surakarta, sampai saat ini belum ada  laporan dari masyarakat mengenai 

perilaku-perilaku Indomaret dan Alfamart yang merugikan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, pelaksanaan kegiatan usaha oleh 

pelaku usaha di pasar modern pada titik tertentu harus memperhatikan 

keseimbangannya dengan kepentingan pelaku usaha di pasar tradisional agar 

terjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, 

menengah, dan kecil. Pelaku usaha besar juga harus aware terhadap 

kepentingan pelaku usaha kecil dalam upaya untuk menghindari penurunan 

kesejahteraan pelaku usaha kecil. 

Pemikiran yang kedua dipaparkan oleh Syamsyul Maarif, bahwa 

kepentingan umum harus diartikan sebagai kepentingan konsumen. Pada 

intinya UU Persaingan Usaha memiliki tujuan yang mengandung dua hal 

yakni persaingan dan non-persaingan. Tujuan persaingan adalah tercapainya 

efisiensi kegiatan, yang paralel dengan tujuan hukum persaingan usaha di 

semua negara, sedangkan tujuan non-persaingan adalah menjaga kepentingan 
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umum. Sulit sekali untuk menyatukan kedua tujuan tersebut apabila 

pengertian kepentingan tidak diartikan sebagai kepentingan konsumen.  

Kepentingan umum disini haruslah diartikan sebagai kepentingan konsumen 

dan bukan kepentingan pelaku usaha tertentu atau pelaku usaha kecil karena 

the ultimate beneficiaries dari persaingan usaha yang sehat adalah konsumen. 

Kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah secara otomatis akan 

terlindungi ketika hukum persaingan usaha efektif dilaksanakan karena pelaku 

usaha besar tidak akan menyalahgunakan kekuatannya untuk menghambat 

pendatang baru atau untuk memberikan kesempatan hanya kepada 

kelompoknya. Dasar pemikiran yang kedua ini diterapkan KPPU pada Putusan 

No. 10 : KPPU-L/2005 tanggal 13 Maret 2006. 

Perlindungan konsumen yang diberikan KPPU tidak langsung sifatnya, 

melainkan melalui pengawasan terhadap palaku usaha agar persaingan usaha 

yang efektif berjalan dengan baik. Interaksi bebas antara pasokan dan 

permintaan akan membentuk harga yang wajar buat konsumen, sehingga 

mereka bebas memilih barang dan jasa dengan harga dan kualitas yang sesuai 

kemampuan mereka.  

Dari kedua pemikiran diatas, penulis lebih setuju pada pemikran 

pertama, yang lebih mengkhususkan tentang perlindungan terhadap pelaku 

usaha kecil. Didukung dengan Putusan KPPU No : 3/KPPU-L-I/2000, 

diharapkan pelaku usaha besar dapat lebih memperhatikan keberadaan pelaku 

usaha kecil yang berada di sekitarnya.  

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah mengenai perlidungan 

yang diberikan oleh KPPU. Apakah KPPU dapat menghukum atau melarang 

pelaku usaha tertentu untuk melakukan perbuatan terentu berdasarkan asas 

dan tujuan UU Persaingan Usaha ? 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjalankan tugasnya 

berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang memberikan 
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wewenang besar untuk mengeliminasi praktik usaha tidak sehat, yang 

menghambat persaingan efektif, Lenyapnya atau sangat melemahnya 

persaingan akan mengganggu ekonomi pasar dan pada gilirannya, memasung 

kebebasan konsumen untuk memilih.  

Kendati demikian, pelaksanaan Undang-Undang tentang Larangan 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bukan hanya 

menguntungkan kalangan konsumen seperti yang disangka banyak orang. 

Pelaksanaan Undang-Undang Persangan Usaha tersebut juga menguntungkan 

para palaku usaha sendiri, karena eliminasi hambatan yang tidak pada 

tempatnya terhadap aktivitas usaha dan pencegahan monopoli pasar 

memungkinkan mereka menikmati ekonomi pasar bebas.  

UU Nomor 5 Tahun 1999 telah menjadi dasar atau landasan bagi 

KPPU dalam menjalankan tugasnya. UU Persaingan Usaha ini memberikan 

mandat kepada KPPU untuk melakukan pengawasan terhadap kelangsungan 

kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha baik pelaku usaha besar, 

menengah, dan kecil serta KPPU dapat memberikan sanksi hukum kepada 

pelaku usaha yang benar-benar telah melanggar ketentuan-ketentuan yang 

tercantum dalam UU Persaingan Usaha (Penjelasan terdapat dalam Bab II). 

KPPU merupakan salah satu state auxiliary yang dibentuk oleh 

pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 

Tahun 1999. KPPU yang selanjutnya disebut Komisi merupakan sebuah 

lembaga yang diberi mandat oleh undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Undang Undang No. 5 Tahun 1999 lebih lanjut mengatur tata cara 

penanganan perkara penegakan hukum persaingan usaha pada Pasal 38 sampai 

dengan Pasal 46. Dalam menangani perkara penegakan hukum persaingan 

usaha, KPPU dapat melakukannya secara proaktif atau dapat menerima 

pengaduan atau laporan dari masyarakat. Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1999 
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menyatakan bahwa KPPU dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku 

usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 ini 

(walaupun tidak ada laporan) yang pemeriksaannya dilaksanakan sesuai tata 

cara sebagaimana diatur dalam Pasal 39. Sebelumnya, dalam Pasal 38 UU No. 

5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui bahwa telah 

terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 

1999 ini dapat melaporkannya secara tertulis kepada KPPU dengan 

keterangan yang jelas telah terjadinya pelanggaran, dan menyertakan identitas 

pelapor. Demikian pula pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya 

pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 ini dapat melaporkan secara 

tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang lengkap serta menyertakan 

identitas pelapor. Dapat disimpulkan bahwa bahan penyelidikan, pemeriksaan, 

dan/atau penelitian terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau 

persaingan usaha bisa berasal dari laporan atau pengaduan dari masyarakat, 

pihak-pihak yang dirugikan, atau setiap orang yang mengetahui bahwa telah 

terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999. 

Sebagai jaminan atas diri pelapor, Pasal 38 ayat (2) UU No. 5 Tahun 

1999 mewajibkan KPPU untuk merahasiakan identitas pelapor, terutama 

pelapor yang bukan pelaku usaha yang dirugikan. 

Sesungguhnya, sebuah lembaga yang relatif baru, komisi telah 

mendapat kepercayaan publik yang cukup signifikan dengan sejumlah data 

berikut ini: terdapat 156 laporan yang diajukan ke komisi namun hanya 50-60 

perkara yang relevan dengan kewenangan komisi dan dari sejumlah laporan 

tersebut telah melahirkan 20 putusan dan 7 penetapan Komisi. Dari kasus 

tersebut 90 % adalah kasus tentang bid rigging sebagaimana diatur dalam pasal 

22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan kata lain, fungsi 

pengawasan atas perjanjian yang dilarang, price fixing belum menunjukan 

penanganan yang berarti termasuk bagaimana issu privatisasi BUMN yang 

sesungguhnya dalam undang-undang ini termasuk salah satu pelaku usaha 

walaupun dikecualikan bersama pengusaha kecil. 
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Kegiatan KPPU dalam menerima laporan mengenai perilaku 

persaingan yang tidak sehat dan monopoli usaha, telah diatur dalam 

Keputusan KPPU Nomor: 5/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata cara 

Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Keputusan KPPU Nomor: 5/KPPU/Kep/IX/2000 berisi tentang : 

1. Tata Cara Penyampaian Laporan pada Pasal 2 sampai Pasal 4: 

2. Tugas dan Wewenang  

a. Ketua Komisi pada Pasal 5,  

b. Wakil Ketua Komisi pada Pasal 6,  

c. Majelis Komisi pada Pasal 7,  

d. Panitera Majelis Pasal 8,  

e. Tim Penyidik Pasal 9, 

f.  Kelompok Kerja pada Pasal 10.  

3. Penerimaan dan Penelitian Laporan Pasal 11 sampai Pasal 13 

4. Pemeriksaan Pendahuluan Pasal 14 dan Pasal 15 

5. Pemeriksaan Lanjutan Pasal 16 sampai Pasal 20 

6. Jangka Waktu Pemeriksaan Pasal 21 

7. Putusan Komisi Pasal 22 dan Pasal  23 

8. Pelaksanaan Putusan Komisi Pasal 24 dan Pasal 25. 

Dalam menjatuhkan putusan dan pelaksanaan eksekusinya, KPPU 

mengacu pada peraturan Bab VIII Pasal 47- Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1999. 
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Pada Pasal tersebut tercantum berbagai sanksi yang bisa dijatuhkan kepada 

para pelaku usaha yang dinyatakan benar-benar telah melakukan pelanggaran 

terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Persaingan Usaha. Terdapat 

tiga macam sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang 

melanggar hukum persaingan usaha, yaitu tindakan administratif yang 

dijatuhkan oleh KPPU, sanksi pidana pokok, dan pidana tambahan yang 

dijatuhkan pengadilan 

Pasal 47 UU Persaingan Usaha terdapat Tindakan Administratif yang 

berisi : 

1. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif 

terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. 

2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 

berupa : 

a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau 

b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi 

vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau 

c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang 

terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan 

persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan 

atau 

d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan 

posisi dominan; dan atau 

e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan 

usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28; dan atau 
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f. Pembayaran ganti rugi; dan atau 

g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu 

miliyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua 

puluh lima miliyar rupiah). 

Pasal 48 Berisi Tentang Pidana Pokok yang berbunyi : 

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, 

Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 

diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 (dua 

puluh lima miliyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,00 

(seratus miliyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-

lamanya enam bulan. 

2. Pelanggaran terhadap Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 

sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana 

denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah) dan 

setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliyar rupiah), 

atau pidana kurungan pengganti denda selam-lamnya lima bulan. 

3. Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam 

pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliyar 

rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya tiga bulan. 

Pada Pasal 49 diatur mengenai Pidana Tambahan, yaitu : 

1. Pencabutan ijin usaha; atau 

2. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran 

terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau 

komisaris sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun; 

atau 
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3. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya 

kerugian pada pihak lain. 

Indonesia memilki KPPU dengan fungsi untuk mengawasi kegiatan 

para pelaku usaha dan memberikan sanksi bagi mereka yang benar-benar 

dinyatakan telah melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat, sedangkan Surakarta sendiri juga memilki badan yang berfungsi sama 

dengan KPPU yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman 

Modal (Disperindag). Dalam menjalankan fungsinya, Disperindag dibantu 

oleh para pihak dari Pemerintah Kota. Tugas utama diserahkan kepada Kantor 

DTK (Dinas Tata Kota) untuk memberikan ijin kepada para pelaku usaha 

dalam mendirikan sebuah bangunan beserta peruntukkannya. Perijinan 

tersebut harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada di Surakarta 

mengenai ijin pendirian usaha, antara lain : 

1. Peraturan Daerah tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang 

Rencana Umum Tata Ruang Kota Daerah Tingkat II Surakarta tahun 1993 

– 2013. 

2. PP Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara 

Tahun 1995 Nomor 25 tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) 

3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perijinan 

Membentuk Suatu Perusahaan Industri, Ijin Usaha Perdagangan, dan 

Tanda Daftar Gudang. 

Selain peraturan-peraturan diatas, dalam memberikan ijin kepada 

pelaku usaha, pihak dari Pemerintah Kota juga harus memperhatikan 

ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 

tentang Usaha Kecil karena Undang-undang ini mengatur keberadaan dan 

perlindungan usaha kecil sehingga dapat berfungsi sebagai legal framework 

bagi upaya pemberdayaan ekonomi rakyat menghadapi perilaku praktik 
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monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan usaha besar dalam 

kegiatan bisnis. 

Setelah suatu usaha berjalan, pihak yang bertugas selanjutnya adalah 

pihak KPPU, dengan melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan 

perdagangan para pelaku usaha. Pengawasan yang dilakukan KPPU tidak 

hanya meliputi wilayah Ibukota Negara saja, namun juga mencakup seluruh 

Wilayah di Indonesia, termasuk di Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta 

sendiri sebenarnya juga telah merencanakan untuk membentuk suatu badan 

yang berfungsi sebagai tempat penanganan segala macam masalah persaingan 

usaha termasuk perlindungan kepada para pelaku usaha dan konsumen, badan 

tersebut dinamakan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) namun 

sampai saat ini pembentukkan BPSK belum direalisasikan sehingga di 

Surakarta belum ada badan khusus yang menangani masalah monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat. 

Menurut keterangan yang penulis peroleh dari penelitian di Kantor 

Dinas Tata Kota Surakarta dan Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan 

Penanaman Modal Surakarta (Disperindag), samapai saat ini pihaknya belum 

menerapkan sanksi kepada pelaku usaha di Surakarta karena sampai saat ini 

para pelaku usaha di Wilayah Surakarta dirasa masih melakukan persaingan 

usaha yang sehat dan tidak ada perilaku-perilaku yang menyimpang dari 

aturan UU Persaingan Usaha, hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan tidak 

adanya laporan atau pengaduan dari pihak manapun tentang adanya praktik 

monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat namun meskipun tidak ada 

pengaduan, apabila pihak pengawas (KPPU) melihat adanya pelanggaran telah 

dilakukan oleh pelaku usaha, maka pihak pengawas dapat langsung 

memeriksa, melakukan penyidikan dan memberikan sanksi sesuai dengan 

bentuk pelanggaran yang dilakukan. 

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, perlindungan hukum yang 

diberikan oleh UU Persaingan Usaha terhadap kelangsungan usaha dari pelaku 

usaha kecil di pasar tradisional sehubungan dengan semakin maraknya pelaku 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxxiv

usaha di pasar modern didasarkan pada asas dan tujuan dari UU Persaingan 

Usaha (Pasal 2 dan 3 UU Persaingan Usaha). Lebih rinci perlindungan 

tersebut digantungkan kepada pertanyaan apakah maraknya pelaku usaha di 

pasar modern telah mengancam keberadaan pelaku usaha di pasar tradisional. 

Apabila maraknya pelaku usaha di pasar modern dibiarkan, akan 

menimbulkan banyak dampak negatif terhadap pelaku usaha di pasar 

tradisional. Dalam hal ini ukuran yang dapat menafsirkan secara analogi 

adalah ukuran yang dipergunakan dalam Putusan KPPU Nomor: 3/KPPU-L-

I/2000 tanggal 4 Juli 2001. Dampak negatif menurut putusan tersebut antara 

lain penghasilan atau omset penjualan menjadi menurun drastis, kehilangan 

konsumen, dan biaya kehidupan rumah tangga mereka terancam, karena 

sebelumnya usaha tersebut merupakan mata pencaharian untuk biaya 

kehidupan sehari-hari. Apabila banyak menimbulkan dampak negatif, maka 

sesuai dengan tujuan non ekonomi dari UU Persaingan Usaha; kepentingan 

umum adalah kepentingan pelaku usaha kecil, secara langsung KPPU 

berdasrkan laporan dari setiap pihak (masyarakat) ataupun tanpa laporan (dari 

hasil pengawasan) dapat menghentikan pelaksanaan kegiatan usaha dari 

pelaku usaha di pasar modern dan menjatuhkan sanksi-sanksi pidana seperti 

yang telah tertulis diatas.  

Sistem ekonomi pasar yang berjalan baik juga mendorong 

dialokasikannya sumber daya - alam, manusia, modal - secara optimal dan 

diterapkannya teknologi baru yang lebih efisien. Iklim usaha kondusif yang 

terbentuk akan membuat para pelaku usaha mampu bersaing secara 

internasional, sehingga menjamin lapangan kerja dan, pada akhirnya, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sebagai penutup dari Penulisan Skripsi ini, Penulis akan 

mengemukakan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaku usaha pesaing dari minimarket adalah pelaku usaha dari kalangan 

yang sama yakni sesama minimarket waralaba (Indomaret bersaing dengan 

Alfamart atau sebaliknya) dan pedagang ritel tradisional yang berada di 

Pasar Bersangkutan yang sama; bahkan dalam waktu tertentu, 

hypermarket dan supermarket juga menjadi pesaing. Di daerah Surakarta, 

supermarket yang menjadi pesaing minimarket adalah Luwes Group, 

sedangkan hypermarket yang menjadi pesaing adalah Hypermart. 

2. Apabila dihubungkan dengan perjanjian yang dilakukan oleh gerai 

minimarket terwaralaba dengan pewaralabanya, maka muncul satu klausul 

yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Persaingan Usaha Pasal 15 

ayat (3) Huruf a dan b, bahwa terwaralaba dilarang melakukan perjanjian 

kerjasama pasokan atau jual beli produk dengan distributor atau supplier 

yang lainnya selain dari pihak Alfamart atau Indomaret (sesuai dengan 

minimarket waralabanya). Klausul tersebut dirasa dapat membatasi ruang 

gerak terwaralaba, karena mau tidak mau pemilik gerai minimarket harus 

mengikuti besarnya harga yang telah dipatok oleh pewaralaba yang 

sekaligus bertindak sebagai supplier atau pemasok tunggal produk-produk 

yang dijual di minimarket tersebut. Terwaralaba hanya bertindak sebagai 

pengawas kegiatan saja tanpa harus ikut campur tangan dalam pengelolaan 

gerai minimarket miliknya. Walaupun ada rasa kurang puas terhadap 

klausul dalam perjajian tersebut, namun pihak terwaralaba harus 

menyetujuinya dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut : 
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a. Hal itu adalah syarat-syarat yang diajukan oleh pewaralaba dalam 

melakukan perjanjian jual beli minimarket waralaba. 

b. Adanya pandangan bisa menghasilkan keuntungan yang besar apabila 

membuka usaha dengan menggunakan minimarket waralaba. 

Perilaku yang kedua yaitu dinyatakan dalam Pasal 7 UU Persaingan Usaha 

bahwa pelaku usaha dilarang menetapkan harga di bawah harga pasar yang 

seharusnya, namun kenyataannya antara minimarket satu dengan yang 

lainnya berlomba-lomba memasang harga jauh dibawah harga pasar dan 

menyebabkan pedagang tradisional kalah bersaing dalam hal harga. 

Kurangnya penertiban dan tidak adanya aturan khusus mengenai penataan 

letak pasar ritel menyebabkan suatu pasar dapat dikuasai oleh pedagang 

ritel modern (dalam hal ini adalah minimarket waralaba). Dikatakan 

demikian karena menurut hasil penelitian yang diperoleh penulis, ada dua 

daerah yang dirasa dapat menyebabkan situasi persaingan usaha tidak 

sehat antar pedagang tradisional dengan minimarket maupun antar 

minimarket itu sendiri, yakni di daerah Gondang, Manahan dan di daerah 

Jalan Adi Sumarmo, Banyuanyar. Di kedua daerah tersebut letak gerai 

minimarket Alfamart dan Indomaret hanya berjarak 100meter saja. Letak 

yang sangat berdekatan tersebut sangat merugikan pedagang ritel 

tradisional di sekitarnya karena secara otomatis, konsumen yang dulunya 

berbelanja di pedagang tradisional (toko kelontong) saat ini beralih untuk 

berbelanja di salah satu dari kedua minimarket tersebut.  

3. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Persaingan Usaha terhadap 

kelangsungan usaha dari pelaku usaha di pasar tradisional sehubungan 

dengan semakin maraknya pelaku usaha di pasar modern didasarkan pada 

asas dan tujuan dari UU Persaingan Usaha (Pasal 2 dan Pasal 3 UU 

Persaingan Usaha). Perlindungan tersebut digantungkan pada pertanyaan 

apakah maraknya pelaku usaha di pasar modern telah menimbulkan 

banyak dampak negatif terhadap pelaku usaha di pasar tradisional. Dalam 
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hal ini ukuran yang dapat digunakan untuk menafsirkan, secara analogi 

adalah ukuran yang dipergunakan dalam Putusan KPPU. Dampak negatif 

menurut putusan tersebut antara lain usaha (pedagang tradisional) menjadi 

tutup atau omset penjualan menurun drastis, dan dengan demikian biaya 

kehidupan rumah tangga mereka terancam karena sebelumnya usaha 

tersebut merupakan mata pencaharian untuk membiayai kehidupan sehari-

hari. Apabila menimbulkan banyak dampak negatif, KPPU berdasarkan 

laporan dari setiap masyarakat ataupun tanpa laporan (inisiatif KPPU) 

dapat menghentikan pelaksanaan kegiatan usaha dari pelaku usaha di pasar 

modern dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam 

Keputusan KPPU Nomor: 5/KPPU/Kep/IX/2000. 
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B. Saran - Saran 

Berdasarkan hasi penelitian tersebut, dapat disampaikan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Pemerintah Kota Surakarta hendaknya membuat suatu perangkat hukum 

yang khusus mengatur mengenai letak lokasi pasar ritel modern terutama 

minimarket, karena saat ini yang terjadi di masyarakat, letak gerai 

minimarket dengan pedagang tradisional sangat berdekatan, bahkan di 

daerah tertentu terdapat dua gerai minimarket waralaba yang letaknya 

sangat berdekatan. Pengaturan tersebut diharapkan dapat mencegah 

munculnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di 

Surakarta. 

2. Pemerintah Kota Surakarta hendaknya membuat suatu peraturan daerah 

yang memuat ketentuan tentang pembatasan jumlah pasar ritel modern 

terutama minimarket waralaba di Surakarta sehingga diharapkan 

keberadaan ritel tradisional tidak tergeser oleh adanya ritel modern. 

3. Para pelaku usaha khususnya pelaku usaha dari pasar ritel tradisional  

hendaknya membuat assosiasi atau persatuan para pelaku usaha 

tradisional. Assosiasi ini dapat dijadikan sebagai tempat untuk 

menampung seluruh aspirasi dan keluhan para pelaku usaha di pasar ritel 

tradisional yang nantinya melalui perwakilan salah satu anggota assosiasi 

tersebut, keluhan dan aspirasi para pelaku usaha dari pasar tradisional 

dapat disampaikan kepada Pemerintah Kota Surakarta maupun ke KPPU 

apabila ada indikasi terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha 

yang tidak sehat seperti yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. 
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