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Mesin uap yang dikembangkan sejak abad 18 telah membawa perubahan 
besar dalam proses produksi. Tenaga manusia digantikan oleh mesin 
sehingga kapasitas produksi meningkat pesat. Pada saat itulah 
industrialisasi, yang menjadi pemicu revolusi industri, dimulai. 
Industrialisasi yang bermula di Eropa ini mendesak dominasi sektor 
pertanian dalam perekonomian. Para petani meninggalkan sawahnya 
untuk bekerja di pabrik. Ditambah lagi dengan banyaknya lahan pertanian 
yang dialihkan menjadi pusat industri baru, yang dengan segera menjadi 
anak emas perekonomian. Kondisi ini akhirnya menyebar, meski tidak 
secara merata, ke hampir seluruh dunia. Amerika Serikat, Jepang, dan 
Eropa Barat, mendominasi industrialisasi sehingga disebut sebagai negara 
maju. Sedangkan negara‐negara lain yang relatif tertinggal dalam 
industrialisasi disebut sebagai negara berkembang atau negara tertinggal. 
 
PENDEKATAN SPASIAL 
Pendekatan awal yang digunakan untuk membahas Industrial Organization 
adalah structureconductperformance yang digagas oleh Mason, ekonom 
dari Harvard University, akhir 1930‐an. Ia mengembangkan pembahasan 
Chamberlin tentang kekuatan monopoli. Pendekatan Mason 
menempatkan struktur pasar di satu sisi dan perilaku produsen yang 
berpengaruh pada keberhasilan pasar mencapai kesejahteraan umum di 
sisi lainya. Setelah empat dekade menjadi arus utama, pendekatan ini 
mulai menghadapi kegagalan karena tidak mampu mengakomodasi 
interaksi antar produsen. 
 
Beberapa ekonom dari University of Chicago, seperti Posner, Bork, dan 
Peltzman berusaha memperbaiki kelemahan itu. Namun, mereka juga 
belum mampu merumuskan interaksi antar produsen dalam "bahasa" 
yang tepat. Hingga akhirnya Schelling, Selten, dan Harsanyi memberi 
kontribusi penting yang memungkinkan teori permainan menjadi sebuah 
"bahasa" dalam memodelkan interaksi tersebut. Mereka mengembangkan 
pemikiran yang digagas oleh Von Neumann, Morgenstern, dan  Nash. Kini, 
interaksi  antar  produsen yang  diterjemahkan   ke dalam teori permainan 
menjadi pendekatan yang biasa digunakan dalam pembahasan Industrial 
Organization. 
 
Kerangka Industrial Organization yang konvensional diberlakukan pada 
tingkat perusahaan dengan kondisi persaingan tidak sempurna, yang 
terletak di antara persaingan sempurna dan monopoli murni. Ini membuat 
kajian teoretis dalam ekonomi industri lebih realistis. Persaingan 
sempurna terjadi saat pasar diisi oleh cukup banyak produsen dan 
konsumen sehingga mereka hanya dapat menerima harga yang berlaku. 
Saat hanya satu produsen menguasai pasar, terjadi kondisi yang disebut 
monopoli murni. 
 
Persaingan sempurna dihindari produsen karena keuntungan ekonomi 
yang mereka peroleh nol. Sementara, monopoli murni direstriksi dengan 
undang‐ undang karena menghasilkan rente ekonomi yang terlalu besar 
bagi produsen. Meski Indonesia masih menemukan kedua kondisi itu, yang 
sering terjadi adalah persaingan tidak sempurna. Dalam persaingan tidak 
sempurna, Indonesia dihadapkan pada kemungkinan munculnya kolusi 
atau justru persaingan antarprodusen. Kolusi sistematis dapat sangat 
merugikan konsumen, namun persaingan yang tidak terkendali dapat 
menyebabkan produsen bangkrut. Interaksi, baik kolusi maupun 
persaingan antarprodusen menjadi persoalan dilematis. 
 
Dalam perkembangannya, pendekatan structure‐conduct‐performance 
tidak hanya dilihat dari interaksi antarprodusen tetapi dapat diartikan 
sebagai ruang yang mengacu pada aspek geografis atau daerah di mana 
industri kemudian dibangun. Pengelompokan industri secara geografis 
berperan penting untuk menstimulasi sektor yang memiliki keunggulan 
kompetitif. Kondisi ini mendorong terbentuknya konsentrasi spasial dalam 
industri. Untuk mendukung gagasannya, Mudrajad mengemukakan tiga 
teori: neoklasik, keperilakuan, dan radikal. Teori neoklasik mengasumsikan 
adanya persaingan sempurna dan fair sehingga terjadi efisiensi, yang 
didukung oleh informasi dan rasionalitas sempurna untuk menetapkan 
lokasi optimal yang memaksimalkan keuntungan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teori keperilakuan menekankan adanya perbedaan dalam tujuan, 
preferensi, pengetahuan, kemampuan, dan rasionalitas dari pengambil 
keputusan terkait dengan penetapan lokasi industri. Teori ini mencoba 
membuat teori neoklasik lebih realistis dengan mengakomodasi isu 
preferensi lokal dan struktur industri. Yang terakhir, teori radikal, 
menyatakan bahwa persaingan tidak secara otomatis menjamin hasil yang 
secara sosial diinginkan, bahkan menciptakan ketidakstabilan dan 
persaingan tidak sehat. Kondisi ekonomi politik sangat berpengaruh 
terhadap penetapan lokasi industri. 
 

 
 
PERANAN PEMERINTAH DALAM PERSAINGAN 
 
Kalau dilihat sistem ekonomi yang ada di dunia ini tidak ada satu negara 
pun yang menerapkan sistem kapitalis maupun sosialis secara murni. 
Hampir semua negara menerapkan campuran kedua sistem tersebut 
dengan perbedaan intensitas kedua element tersebut3. Negara‐negara 
Eropa  Barat,  Amerika Serikat, misalnya element kapitalis sangat 
menonjol. Dan sebaliknya (sebelum tahun 1980an) negara‐negara Eropa 
Timur, Cina, Cuba elemen sosialisnya sangat menonjol. Namun pada tahun 
1980an dan awal 1990an telah terjadi kecenderungan di kebanyakan 
negara untuk mengurangi keterlibatan pemerintah dalam ekonomi dan 
memberikan peran pasar yang lebih besar  dalam menuntun 
perekonomiannya. 
 
Reformasi ekonomi ke arah sistem pasar yang lebih besar terjadi di 
Amerika Serikat semasa kepresidenan Ronald Reagen. Gerakan yang sama 
juga terjadi di negara‐negara Eropa Barat. Negara‐negara berkembang 
juga melakukan reformasi ekonomi untuk memberikan peran pasar yang 
lebih besar seperti Indonesia, Korea Selatan, Cina, India, negara‐negara 
Eropa Timur, dan lainnya. Beberapa faktor yang mendorong negara‐negara 
di dunia untuk melakukan reformasi ekonomi ke arah ekonomi pasar. 
Faktor‐faktor  ini  dapat dikategorikan ke faktor internal dan faktor 
eksternal. Faktor internal, yaitu kontrol dan intervensi pemerintah dalam 
pasar tidak berjalan secara baik. Misalnya , proteksi industri dalam negeri 
gagal menciptakan industri dalam negeri yang kuat dan mandiri; intervensi 
hanya menimbulkan proteksi tinggi yang selanjutnya menciptakan 
inefisiensi; kontrol akan suku bunga menghambat perkembangan sistem 
keuangan. 
 
Selain itu, intervensi dan kontrol pemerintah telah mendorong perilaku 
sektor swasta (pelaku bisnis) untuk cenderung membangun koneksi 
dengan pihak birokrasi dari pada melakukan kegiatan yang produktif dan 
innovatif. Kontrol/pengaturan pemerintah menciptakan "economic rent" 
(keuntungan yang berlebihan) untuk mereka‐mereka yang mempunyai 
hubungan dengan pihak birokrasi. Korupsi dan rentseeking mengalihkan 
tenaga para enterpreneur, investor, manager dan trader dari kegiatan 
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yang produktif ke kegiatan yang kontra produktif, Sedangkan faktor 
eksternal yang mendorong negara‐negara untuk melakukan reformasi 
ekonomi adalah gerakan globalisasi ekonomi dunia, yang ditandai dengan 
diterima dan diberlakukannya GATT Putaran Uruguay pada tahun 1994 
dan World Trade Organization (WTO) pada tahun 1995, 
 
Dengan diterimannya GATT Putaran Uruguay dan WTO maka sistem 
perdagangan internasional akan semakin bebas dari hambatan baik 
hambatan tarif maupun non tarif. Hal ini berarti campur tangan 
pemerintah dalam perdagangan secara otomatis akan menurun atau 
hilang. Adam Smith dalam bukunya “The Wealth of Nation” mengatakan 
keterlibatan pemerintah dalam ekonomi pasar harus dibatasi seminimal 
mungkin, yaitu dalam hal‐hal yang mutlak tidak dapat diserahkan kepada 
mekanisme pasar, seperti peranan menjaga stabilitas perekonomian 
nasional, pencapaian pemerataan pembangunan dan hasil‐hasilnya. 
Sedangkan hal‐hal lainnya dapat diserahkan ke mekanisme pasar. 
Kebijaksanaan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  20  
Tahun  1994  4sebenarnya  merupakan  perwujudan dari pemberian 
peranan pasar yang lebih besar dan pengurangan peranan pemerintah, 
Seperti diketahui Peraturan Pemerintah tersebut di atas membuka secara 
luas bidang usaha yang vital untuk sektor swasta (termasuk swasta  asing), 
seperti pelabuhan, produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik 
untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta 
api, pembangkit tenaga atom dan media massa. 
 
Terlepas dari upaya‐upaya yang telah diambil pemerintah untuk 
mengurangi peranannya dalam ekonomi pasar, namun masih dirasakan 
perlu uniuk  dilakukan peninjauan akan peranan pemerintah dalam 
ekonomi pasar secara teliti. Hal ini perlu kita lakukan terutama dalam 
menyongsong abad ke 21, yang ditandai dengan saling ketergantungan 
dan saling mempengaruhi antar negara. Indonesia telah menjadi "fully 
integrated" dengan ekonomi dunia. Indonesia  telah menerima dan 
meratifikasi GATT Putaran Uruguay dan WTO. Indonesia juga menjadi 
anggota kerjasama ekonomi Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), 
yang akan menerapkan liberalisasi perdagangan dan investasi mulai tahun 
2020 bagi negara berkembang dan tahun 2010 bagi negara maju.  
Indonesia juga anggota kerjasama ekonomi ASEAN Free Trade Area (AFTA) 
yang akan menerapkan liberalisasi perdagangan dan investasi mulai tahun 
2003. 
 
Apa konsekwensi dari semakin "fully integrated"nya perekonomian 
Indonesia dengan dunia?. Konsekwensinya adalah bahwa pasar domestik 
Indonesia akan terbuka lebar‐lebar bagi barang, jasa, serta modal dari 
dunia luar dan pasar negara‐negara lain juga akan terbuka lebar‐lebar bagi 
barang, jasa, dan modal Indonesia. Akibatnya akan terjadi persaingan baik 
di pasar domestik maupun di pasar internasional dan persaingan ini akan 
sangat‐sangat ketat "super competition". Pertanyaan yang timbul bagi 
Indonesia adalah bagaimana tingkat daya saing Indonesia sebagai bangsa 
di dunia internasional?. Setiap tahun International Development 
Management (IMD) yang bermarkas di Swiss menerbitkan "the World 
Competitivenes Year Book", yaitu buku yang memuat daya saing negara‐ 
negara di dunia. Dalam tahun 1996, jumlah negara yang menjadi  objek 
penelitian mereka sebanyak 46 negara, yang salah satunya adalah negara 
Indonesia. 
 
Dalam report tersebut, daya saing negara Indonesia berada pada urutan ke 
41 dari 46 negara, turun dari urutan ke 33 dari 44 negara dalam tahun 
1995. Sedang Ranking negara negara anggota Asean adalah       Singapura       
berada pada urutan ke 2, Malaysia urutan ke 23, Thailand urutan ke 30, 
dan Philippina urutan ke 31 (Brunei tidak masuk objek penelitian). 
Sedangkan dalam konteks APEC, dari 18 anggota, Indonesia berada dalam 
urutan ke 15. Indonesia tentu merasa prihatin –tapi tidak perlu menjadi 
pesimis akan daya saing Indonesia tersebut dan Indonesia perlu berbuat 
sesuatu untuk memperbaiki daya saingnya. Salah satu yang dapat 
memperbaiki daya saing ini adalah dengan meninjau peranan atau 
keterlibatan pemerintah dalam perekonomian. 
 
STRUKTUR EKONOMI INDONESIA 
 
Secara jujur diakui bahwa ada sektor‐sektor tertentu terutama sektor riil, 
dimana peranan pemerintah perlu dikaji ulang. Pengkajiulangan ini perlu 
dilakukan secara teliti, jujur dan berani. Kalau memang penelitian 
menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah tersebut telah menimbulkan 
inefisiensi, maka demi efisensi ekonomi nasional keterlibatan tersebut 
perlu diakhiri. Pembangunan ekonomi selama Orde Baru telah mengubah 
struktur ekonomi sesuai dengan pola‐pola umum yang terjadi di negara 
berkembang seperti semakin kecilnya peran sektor pertanian dalam 
ekonomi dan meningkatkan sumbangan sektor manufaktur terutama 
dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Penyerapan tenaga kerja oleh sektor 
manufaktur terus meningkat walaupun tidak sebesar penyerapan oleh 
sektor pertanian.  
 
Sumbangan sektor pertanian pada PDB Indonesia mengalami penurunan 
dari sekitar 40,1% pada tahun 1973 menjadi sekitar 17% pada tahun 2000. 
Sedangkan sumbangan sektor industri manufaktur semakin meningkat dan 
makin memiliki peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi 
dan pembangunan bangsa Indonesia. Pada  tahun  1973,  industri  
manufaktur  baru  menyumbangkan  sebesar  +9.6  % pada PDB Indonesia, 
namun pada tahun 2000 sudah menjadi +26 % (Depperindag: 2000, BPS: 
2001). Proses industrialisasi yang terjadi melalui akumulasi modal dan 
penyerapan teknologi juga telah mengubah struktur yang cukup mendasar  
di sektor manufaktur, seperti dalam komposisi produk‐produk  utama, 
keragaman barang‐barang yang diproduksi maupun kandungan 
teknologinya. 

Kendati demikian, yang cukup memprihatinkan adalah adanya indikasi 
mulai melemahnya daya saing Indonesia sejak tahun 1992. Salah satu 
sebab utamanya adalah masih terkonsentrasinya produk ekspor nonmigas 
yang tergolong hasil dari industri yang padat sumberdaya alam (NRI) dan 
berbasis tenaga kerja yang tidak terampil (ULI). Struktur ekspor nonmigas 
Indonesia telah berubah berdasarkan intensitas input (factor intensity), 
yang dikelompokkan menjadi 5 kategori, yakni: (a) NRI (Natural Resource 
Intensive), (b) ULI (Unskilled Labour Intensive), (c) PCI (Physical Capital 
Intensive), (d) HCI (Human Capital Intensive), dan (e) TI (Technological 
Intensive). Tabel 1.1 menjelaskan struktur ekspor nonmigas Indonesia 
menurut klasifikasi tersebut. 
  

 
 
Agaknya Indonesia harus mulai bersiap‐siap menyongsong tahapan 
keunggulan komparatif yang lebih tinggi, yaitu ke sektor padat teknologi 
(TI) dan padat tenaga ahli (HCI). Ini terbukti di kala pertumbuhan ekspor 
nonmigas Indonesia mengalami penurunan selama 1993‐1995, produk 
yang justru menanjak pertumbuhannya (setidaknya pertumbuhan nilai 
ekspornya 50% dan nilai ekspornya minimum US$ 100 juta) adalah produk 
dari industri TI dan HCI. Di antara produk ekspor yang naik daun adalah 
barang‐barang elektronik, kimia  dan mesin nonelektronik termasuk 
peralatan telekomunikasi, komputer dan komponennya. Menariknya, 
hampir semua produk tersebut memiliki rasio impor kurang dari 1, yang 
menunjukkan betapa produk‐produk tersebut tidak memiliki kadar 
kandungan impor yang tinggi. 
 
Industri elektronika Indonesia merupakan salah satu industri strategis dan 
peranannya dalam perekonomian nasional semakin penting. Hal ini 
terlihat dari pertumbuhan ekspor rata‐rata industri (1995), meskipun 
industri elektronika berada dalam posisi ketiga dari nilai ekspor di sektor 
industri tapi pertumbuhannya jauh melampaui semua sektor lainnya. 
Selain itu industri ini juga mempunyai potensi yang besar untuk terus 
berkembang   di   masa   mendatang   karena   tiga   alasan   (Thoha,   
1996), yaitu:  
 

 Pertama, merupakan sarana bagi terlaksanannya pembangunan 
secara umum (misalnya telekomunikasi, radio, TV).  

 Kedua, teknologi elektronika sangat vital dan strategis bagi 
kelangsungan hidup bangsa di masa depan.  

 Dan yang Ketiga, dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah 
besar . 

 
Tingginya ketergantungan terhadap barang impor juga merupakan 
kelemahan industri elektronika Indonesia. Kandungan impor berkisar 80‐
90 persen, hanya sekitar 10‐20 persen dari kebutuhan bahan baku dan 
bahan penolong pada industri ini yang dapat dipasok dari dalam negeri. 
Tingginya kandungan impor  ini menunjukkan bahwa keterkaitan industri 
ini dengan industri lainnya sangat lemah. Berdasarkan data laporan 
mingguan BI, nilai ekspor non‐migas menurut kelompok barang tahun 
1993 sampai dengan tahun 1999, industri elektronika hampir selalu berada 
pada posisi ketiga dalam enam besar ekspor hasil industri, setelah tekstil 
dan kayu. Meskipun industri elektronika selalu berada pada posisi ke tiga 
dari nilai ekspor di sektor industri tapi pertumbuhannya jauh melampaui 
pertumbuhan sektor industri lainnya. 
 
Namun, meskipun perkembangan terakhir menunjukkan pertumbuhan 
pesat, apabila Indonesia lihat perkembangannya sejak 10 tahun terakhir, 
sebenarnya kecepatan pertumbuhannya menurun terutama di tahun 1997 
hingga 1999. Bila diperbandingkan dengan negara‐negara lainnya di Asia 
Pasifik industri, pertumbuhan industri elektronika negara lainnya justru 
menunjukkan trend yang meningkat. Jika melihat trend perkembangan 
industri elektronika dunia, sektor industri elektronika nasional tidak 
sejalan dengan apa yang berkembang di dunia, setidaknya di kawasan Asia 
Pasifik. Pada Gambar 1 terlihat bahwa ekspor nasional sangat lemah pada 
subsektor semikonduktor, teknologi informasi, dan komponen yang justru 
merupakan mesin pertumbuhan di kawasan ini, sementara itu ekspor 
nasional menonjol di bidang yang sudah mulai ditinggalkan atau tidak 
menjadi prioritas utama bagi negara lainnya. Peran serta industri 
elektronika Indonesia banyak mengarah kepada industri elektronika 
konsumsi, yang nilai pasar ekspornya kecil serta pertumbuhannya rendah. 
Pangsa pasar terbesar dari ekspor elektronika indonesia adalah produk 
sound system, TV, dan recorder sebesar + 4 persen serta radio + 2.5 
persen. 
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GAMBAR I. 1 PERTUMBUHAN PASAR DUNIA 
 

 
 
Pangsa Indonesia (dalam persen) Sumber: Depperindag, 2001 
 
Porter berpendapat, bahwa derajat pengelompokan industri secara 
geografis dalam suatu negara dapat memainkan peranan penting dalam 
menentukan sektor manakah yang memiliki keunggulan kompetitif pada 
skala internasional (Porter, 1990). Ia mengajukan hipotesis menarik bahwa 
kluster industri, yang ditandai dengan konsentrasi geografis dari 
perusahaan‐perusahaan dan institusi‐institusi yang saling berkaitan satu 
sama lain pada suatu bidang tertentu, agaknya jauh lebih produktif dilihat 
dari sudut organisasi industri (Porter, 1998; Porter & Solvell, 1998). Di 
Amerika Serikat, misalnya, beberapa contoh historis dari kluster industri ini 
adalah industri chip komputer di Silicon Valley, industri filem di Hollywood, 
industri mode di New York City, industri mobil di Detroit, dan industri 
elektronika di Southern California. Tentunya menarik untuk menelusuri 
sejauh mana kluster industri elektronika Indonesia sejalan dengan 
pendapat Porter. 
 
DOGMA LIBERALISASI 
 
Krisis ekonomi global yang berawal di Thailand pada bulan Juli 1997 telah 
membawa negara‐negara di Asia (Indonesia, Malaysia, Philipina, Korea) ke  
dalam situasi ‘gawat’. Kemajuan yang sangat mengesankan selama tiga 
dasawarsa, di mana pendapatan perkapita telah meningkat, kesehatan 
membaik, kemiskinan telah berkurang, secara amat dramatis hancur 
dalam sesaat. Namun, bibit malapetaka sebenarnya telah ditanamkan. 
Awal dasawarsa 90an, negeri‐ negeri di Asia telah meliberalisasikan pasar 
keuangan dan pasar modal mereka, bukan karena mereka memerlukan 
tambahan dana, tetapi karena tekanan internasional, termasuk tekanan 
dari Departemen Keuangan Amerika Serikat. Perubahan ini telah 
merangsang masuknya modal berjangka pendek—jenis modal yang 
mencari keuntungan sebesar‐besarnya. 
 
Washington Consensus (Kesepakatan Washington)—sebutan bagi lembaga 
seperti Bank Dunia, IMF, Departemen Keuangan AS, yang bermarkas di 
Wahington— sangat terkontaminsi berbagai kepentingan. Washington 
Consensus menyatakan bahwa kinerja perekonomian yang baik 
membutuhkan perdagangan bebas, stabilitas makro serta penerapan 
kebijakan harga yang tepat. Tak  dapat disangkal bahwa butir‐butir 
Washington Consensus merupakan syarat bagi berfungsinya mekanisme 
pasar. Hanya saja, harus diingat bahwa kebijakan‐ kebijakan yang  
direkomendasikannya tidaklah lengkap, bahkan kadangkala salah arah. 
Mekanisme pasar agar berfungsi dengan baik membutuhkan lebih sekadar 
tingkat inflasi yang rendah, pasar membutuhkan pula regulasi yang tepat 
di sektor finansial, kebijakan persaingan usaha, serta kebijakan yang 
memfasilitasi alih teknologi dan mendorong transparansi. Hal‐hal 
fundamental inilah yang diabaikan dan tidak tercakup dalam Washington 
Consensus. 
 
Dogma liberalisasi, seperti diajukan oleh Washington Consensus acap  kali 
berubah menjadi tujuan dan bukan lagi berfungsi sebagai alat untuk  
mewujudkan sistem finansial yang lebih baik. IMF lebih suka jika orang luar 
tidak terlalu banyak bertanya mengenai apa yang sedang mereka kerjakan. 
Dalam teori, lembaga keuangan itu mendukung institusi‐institusi 
demokrasi di negara‐negara yang dibantunya. Dalam prakteknya, IMF 
merusak proses demokrasi dengan cara mendesakkan kebijakan‐
kebijakannya. Sudah tentu resminya IMF tidak ‘menekan’ apapun juga. Ia 
‘merundingkan’ syarat‐syarat untuk menerima bantuan. Tetapi semua 
kekuatan  dalam  negosiasi  itu  hanya  berada  pada  satu  sisi—sisi       
IMF—dan lembaga keuangan tersebut jarang sekali memberikan waktu 
yang cukup untuk menumbukan konsensus atau bahkan untuk 
mengadakan konsultasi yang luas baik dengan dewan perwakilan rakyat 
atau dengan masyarakat sipil. Kadang‐ kadang IMF sama sekali 
mengabaikan keterbukaan dan menegosiasikan perjanjian‐perjanjian 
rahasia. 
 
 
VISI PEMBANGUNAN INDONESIA MENUJU 2030  
 
Indonesia akan mencapai pendapatan per kapita sekitar US$ 18 ribu. 
Dengan jumlah penduduk mencapai 285 juta jiwa, Indonesia masuk dalam 
lima besar perekonomian dunia dengan PDB sebesar US$ 5,1 triliun. Hal ini 
diikuti dengan reprensentasi kelompok usaha Indonesia yang terkemuka di 
tingkat dunia. Saat ini Indonesia berada pada kelompok negara 
berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income). Posisi ini 
diperkirakan akan terus bertahan hingga tahun 2015 sebelum Indoanesia 
masuk kelompok negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle 
income). Proses industrialisasi akan menjadi katalisator akumulasi modal 

menuju negara maju dengan kontribusi terbesar dari sektor jasa. 
Transformasi menuju negara maju akan melalui 3 (tiga) tahapan (Gambar 
1.2). Pada tahap Pembenahan (pembenaham sistem dan pola 
pembangunan) perekonomian berapa dalam tahapan persiapan dengan 
fokus utama penguatan kondisi. 
 
Gambar 1.2. Transformasi Menuju Negara Maju 
 

 
Pada tahap ini pertumbuhan ekonomi masih belum terlalu tinggi, yaitu 
berkisar antara 5‐7 persen per tahun. Taha[ ini merupakan tahapan belajar 
dengan sementara waktu mengadopsi teknologi dari luar negeri sembari 
mengembangkan teknologi di dalam negeri. Dengan PDB per kapita 
mencapai US$ 18.000 pada tahun 2030 dan dengan jumlah penduduk 
sebesar 285 juta jiwa, PDB Indonesia mencapai US$ 5,1 triliun. Pencapaian 
tersebut akan membawa Indonesia menjadi lima  besar perekonomian 
dunia (Gambar 1.3). Persentase tersebut dapat dicapai apabila 
pertumbuhan rill pada periode 2006‐2030 mencapai rata‐rata 8,5 persen 
per tahun. Ekspektasi inflasi rata‐rata sebesar 3 persen per tahun seperti 
layaknya negara maju saat ini (misalnya AS) dan pertumbuhan penduduk 
penduduk rata‐ rata 1,12 persen per tahun. 
 
Gambar 1.3. PDB Harga Berlaku 5 Negara Teresar , 2005 dan 2030 
  
 

 
 
Perekonomian nasional akan dimotori oleh sektor jasa (Gambar 1.4). 
Walaupun awalnya sektor jasa tergantung kepada gerak sektor lainnya, 
pada akhirnya sektor jasa akan memperoleh momentum untuk tumbuh 
lebih cepat. Sektor jasa diperkirakan mulai tumbuh lebih cepat dari sektor 
industri pada tahun 2020,  dan konstribusinya dalam PDB akan 
mengungguli konstribusi sektor industri mulai tahun 2025. 
  
Gambar 1.4. Fokus Penciptaan Nilai Tambah di Sektor Jasa dan Industri 
  

 
 
Konstribusi sekto pertanian diperkirakan terus menurun hingga Tahun 
2030 namun diikuti oleh peningkatan kesejahteraan, produktifitas,  dan 
keterkaitannya, dengan sektor lain. Produktifitas sektor pertanian akan 
meningkat seiring dengan kemajuan teknologi sehingga menghasilkan nilai 
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tambah per pekerja yang lebih besar.Peranan sektor pertanian selanjutnya 
lebih sebagai pendukung sektor manufaktur dan sektor jasa. Selain itu, 
diharapkan agar komoditi‐komoditi yang bersifat cash crops (seperti 
kelapa sawit, kokoa, dan karet) juga dapat menunjang ekspor secara 
berkelanjutan. 
 
Konstribusi sektor industri terhadap PDB relatif stabil namun terjadi 
pergeseran struktur industrial ke arah sektor–sektor yang menghasilkan 
nilai tambah yang tinggi dan peningkatan produktifitas SDM. Sumber 
peningkatan nilai tambah tersebut berasal dari inovasi teknologi, 
perbaikan kualitas input, dan perbaikan sistem distribusi dan pemasaran. 
Kedekatan dengan pasar input dan output menyebabkan perusahaan‐
perusahaan di Indonesia dapat mencapai efisiensi produksi yang tinggi. 
Kemakmuran rakyat (wealth) pada dasarnya diciptakan oleh perusahaan 
(corporate),  bukan  oleh  pemerintah.  Seyogianya,  perusahaan  Indonesia 
harus dipandang sebagai mitra pemerintah dalam mensejahterakan 
rakyat. Dalam mendorong tercapainya  30  perusahaan Indonesia  masuk  
daftar  Global Fortune 500 Companies, pemerintah memegang peranan 
yang sangat penting. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab 
menciptakan kondisi makroekonomi, politik, hukum, sosial yang kondusif 
untuk investasi, tetapi juga memperbaiki lingkungan usaha untuk 
mendukung perusahaan Indonesia mengembangkan kecanggihan strategi, 
organisasi, dan operasi usaha dalam memenangkan persaingan global. 
Disetiap sektor industri dengan potensi daya saing global, pemerintah 
perlu secara bersinambungan melakukan perbaikan dalam empat pilar 
lingkungan usaha: kondisi sumber daya (factor conditions), kondisi 
permintaan (demand conditions), dan industri‐industri pendukung (related 
and supporting industries). 
 
UNGGUL DALAM PENGELOLAAN KEKAYAAN ALAM 
Pengelolaan kekayaan alam Indonesia secara optimal dilakukan melalui 
interaksi sumber daya manusia dan teknologi dengan mengikuti prinsip 
keberlanjutan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang merata 
dalam rangka mewujudkan kualitas hidup moderen. 
 
KEKAYAAN ALAM MENGACU KEPADA TIGA ELEMEN: 
 
POSISI GEOGRAFI 
Indonesia harus mampu memanfaatkan keunggulan posisi geografis nya 
yang terletak dijantung kawasan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia 
mencakup Asia Timur, Asia Selatan, dan Australia‐Selandia Baru (Gambar 
1.5). Bentang daratan dan lautan yang luas di daerah tropis, fluktuasi 
musim yang rendah,  serta kesuburan tanah dan beragam hayati yang 
dimiliki, merupakan potensi kekayaan alam yang besar. 
 
Gambar 1.5. Posisi Strategis Indonesia 
  
 

 
 
 
 
SUMBER DAYA ALAM (SDA) SEBAGAI FAKTOR PRODUKSI 
Pemanfaatan sumber daya alam sebagai faktor produksi harus dilakukan 
secara optimal dan berkesinambungan, terkait dengan menipisnya 
cadangan SDA yang tak‐terbarukan. Pengelolaan SDA yang terbarukan 
dilakukan untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. 
 
BUDAYA SERTA KEINDAHAN ALAM 
Pengembangan potensi pariwisata sebagai sumber devisa harus dilakukan 
bersama dengan pengelolaan kekayaan dan sejarah yang tersebar di 
Indonesia. Keanekaragaman budaya (tradisi, bahasa, kesenian) nasional 
dan keindahan alam merupakan aset wisata dan sumber devisa. 
Pengembangan pariwisata nasional sekaligus akan tetap melestarikan 
kekayaan budaya. Pengembangan sektor pariwisata merupakan implikasi 
dari peranan sektor periwisata sebagai salah satu motor penggerak 
kegiatan ekonomi. 
 
Pada tahun 2030, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia 
diharapkan dapat membukukan peningkatan yang berarti dibandingkan 
negara lain di Asia Tenggara, yaitu sebagai 10 besar tujuan utama 
periwisata dunia dengan 40 juta wisatawan mancanegara dengan 
pengeluaran sekitar  US$ 80 miliar. Pertumbuhan ekonomi memerlukan 
interaksi sumber daya manusia yang produktif dan teknologi dalam 
pengelolaan kekayaan alam. SDM produktif  adalah modal utama proses 
transportasi dari pembangunan berbasis alam dan padat karya menuju 
pembangunan yang intensif pada pengetahuan. Teknologi memiliki 

peranan penting dalam proses produksi. Pilihan teknologi harus 
didasarkan kepada potensi dan kebutuhan rill dengan mampertimbangkan 
aspek teknik  dan  ekonomi.  Oleh  karena  itu  SDM  Indonesia  harus  
unggul  dalam teknologi pengembangan pengelolaan kekayaan alam, 
teknologi kalautan, teknologi transportasi (industri kereta api dan kapal 
laut) dan teknologi informasi. 
 
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dinikmati merata setiap golongan 
pendapatan dan daerah (shared growth). Dua hal penting yang harus 
mendapat perhatian adalah dimensi kesenjangan dan kemiskinan. Dalam 
jangka panjang, ukuran ketimpangan antargolongan pendapatan (Rasio 
Gini) dan antardaerah (Indeks Williamson) harus semangkin mengecil. 
Pertumbuhan ekonomi harus mampu mengurangi jumlah penduduk yang 
hidup di bawah garis kemiskinan, kurang dari 4 persen dari total penduduk 
seperti layaknya sebuah negara maju. 
 
Pertumbuhan ekonomi juga harus ditandai oleh perbaikan kualitas hidup,  
dengan tersedianya listrik, air minum, dan perumahan yang layak bagi 
seluruh rumah tangga, serta akses yang merata terhadap infrastruktur 
pendidikan dan kesehatan. Menurut data Bank Dunia tahun 2006, Human 
Development Index (HDI) Indonesia saat ini berada peringkat 108 dunia. 
Sebagai nagara maju ditahun 2030, Indonesia harus mampu memperbaiki 
peringkat HDI, dan masuk dalam 30 besar HDI terbaik di dunia. 
 
 

 
 
Para ekonom dan praktisi hukum persaingan sepakat bahwa umumnya 
persaingan menguntungkan bagi masyarakat. Pembuat kebijakan 
persaingan pada berbagai jenjang pemerintahan perlu memiliki 
pemahaman yang jelas mengenai keuntungan persaingan, tindakan apa 
saja yang dapat membatasi maupun mendorong persaingan dan 
bagaimana kebijakan yang mereka tetapkan dapat berpengaruh terhadap 
proses persaingan. Pemahaman ini  akan  membantu pembuat kebijakan 
untuk bisa mengevaluasi dengan lebih baik apakah kebijakan tertentu, 
misalnya dalam hukum persaingan usaha atau perdagangan menciptakan 
suatu manfaat luas bagi rakyat. Apabila diihat dari aspek hukum, ada 
kesamaan pendapat yang luas antara para ekonom dan praktisi hukum, 
yaitu anggapan bahwa persaingan dapat membuat terjadinya efisiensi dan 
mewujudkan kesejahteraaan konsumen yang merupakan tujuan utama 
dari kebijakan persaingan. 
 
PERBANDINGAN ANTARA MONOPOLI DAN PERSAINGAN SEMPURNA 
Sebuah monopolis (atau sekelompok penjual yang bertindak sebagai 
seorang penjual) yang mampu mengubah harga jual produknya di pasar 
dengan cara merobah jumlah yang dijualnya. “Kekuatan untuk 
menentukan harga” ini, yang merupakan inti konsep ekonomi mengenai 
monopoli. Apabila jumlah yang tersedia untuk dijual berkurang, orang‐
orang yang memberi nilai yang tinggi terhadap barang‐barang tersebut  
akan bersedia membayar lebih banyak untuk mendapatkan barang yang 
jumlahnya relatif makin langka. Oleh sebab itu penjual yang 
mengendalikan pasokan produk tersebut dapat menaikkan harga dengan 
jalan membatasi jumlah yang dijual. Karena perusahaan berusaha 
memaksimalkan keuntungan, dan kelangkaan barang cenderung 
menaikkan harga, maka seorang monopolis akan mengurangi produk    dan    
menaikkan    harga    sampai    pada    tingkat    yang   memberikan 
keuntungan masikmum. Karena itu, seorang monopolis akan menetapkan 
harga yang tinggi dan produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan 
perusahaan yang berada di pasar persaingan sempurna. Hal ini 
digambarkan pada    gambar 2.1. Qc dan Pc menunjukkan jumlah dan 
harga pada pasar persaingan sempurna; demikian pula dengan Qm dan Pm 
yang menunjukkan jumlah dan harga monopoli. Dalam hal ini biaya 
marjinal diasumsikan tetap. 
 
Gambar 2.1. Harga Monopoli dan output di Bandingkan dengan Persaingan 
Sempuran 
  

 
 
 
 

BAB 2 

KOMPETISI VERSUS MONOPOLI 
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TEORI MONOPOLI 
Pada umumnya kesejahteraan konsumen dan efisiensi akan bertambah 
baik dengan semakin tingginya persaingan dibandingkan dengan bila 
persaingan rendah. Hal ini tidak berarti bahwa jumlah perusahaan yang 
bersaing harus banyak dan bukan lebih sedikit. Bisa saja terjadi, dimana 
hanya terdapat dua perusahaan yang bersaing mungkin saja sebagai akibat 
dari persaingan. ehingga alat yang paling efektif untuk memahami 
argumentasi teoritis mengenai persaingan tadi adalah dengan cara 
mengamati efisiensi dan kesejahteraan konsumen. Perusahaan 
memaksimalkan keuntungan dengan menempatkan marginal revenue 
(MR), (penerimaan marjinal) di mana perubahan dalam penerimaan dari 
penjualan tambahan produk, adalah sama dengan biaya marjinal (marginal 
cost )(MC). Untuk perusahaan yang bersaing, harga adalah sama dengan 
penerimaan marjinal, dimana dia tidak dapat mempengaruhi pasar dengan 
menjual tambahan unit produk. Untuk monopolis, penerimaan marjinal 
adalah kurang dari harga karena monopolist harus menurunkan harga 
untuk menjual unit produk tambahan. 
  
Dengan memperbandingkan harga dan output di pasar monopoli atau di 
pasar persaingan sempurna (perfect competition), kita harus lebih 
memahami bagaimana tingkat persaingan tersebut akan mempengaruhi 
tingkat kesejahteraan konsumen dan produser.2 Logikanya adalah  
kompetisi memberikan berbagai keuntungan kepada konsumen seperti 
harga yang lebih murah, produksi yang lebih besar, pelayanan yang lebih 
baik, pilihan yang lebih banyak serta lebih inovatif dibandingkan dengan 
keadaan dimana persaingan dibatasi. Monopoli merupakan satu titik 
ekstrim dari suatu rangkaian struktur pasar. Monopoli didefenisikan 
sebagai satu penjual (atau sekelompok penjual yang bertindak sebagai 
seorang penjual) dan ditandai oleh kemampuan mengontrol harga. 
Persaingan sempurna adalah bentuk ekstrim lainnya dari struktur pasar, 
yang didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak penjual, 
tetapi tidak satupun memiliki kendali terhadap harga pasar. 
 
Penting untuk kita ketahui bahwa persaingan sempurna bukanlah tujuan 
dari kebijakan persaingan, tetapi hanya digunakan sebagai acuan untuk 
kepentingan pembahasan saja. Hal yang terpenting dari kebijakan 
persaingan adalah terjadinya efisiensi dan terwujudnya kesejahteraaan 
konsumen. Baik kebijakan perdagangan maupun kebijakan persaingan 
memiliki tujuan yang sama. Mukadimah GATT tahun 1947 
menggambarkannya, “…menaikkan taraf hidup, menjamin tidak adanya 
penggangguranan dan tingkat pendapatan riil serta permintaan efektif 
yang terus meningkat, mengembangkan penggunaan sumber daya dunia 
secara maksimal dan memperluas produksi dan perdagangan barang..…3” 
Secara umum manfaat pasar yang kompetitif adalah harga yang  lebih 
rendah, produksi dan pilihan yang lebih banyak, serta proses produksi 
yang lebih baik dan pemborosan yang lebih kecil atas sumber‐sumber 
daya.  Konsumen akan lebih diuntungkan, masyarakat lebih diuntungkan 
serta penggunaan sumber‐sumber daya yang lebih efisien. 
 
Monopoli Dan Deadweight Loss 
Dalam ilmu ekonomi surplus konsumen dan surplus produsen digunakan  
sebagai ukuran dari tingkat kesejahteraan konsumen dan produsen. 
Konsumen akan diuntungkan, atau kesejahteraannya meningkat, bila 
mereka membayar lebih rendah untuk suatu barang atau jasa 
dibandingkan dengan situasi dimana mereka harus membayar dengan 
harga tertinggi yang mampu mereka bayar. Sebagai contoh, seorang 
mungkin bersedia membayar Rp 15.000,‐ untuk sebotol Coca Cola pada 
hari yang panas, tetapi tentu lebih senang kalau dapat membayarnya Rp 
3000,‐ saja. Sebaliknya, produser akan lebih diuntungkan bila harga yang 
dibayar lebih tinggi dari harga minimal yang mereka inginkan. 
 
Kurva permintaan mencerminkan penilaian yang diberikan konsumen 
terhadap setiap tambahan unit konsumsi dari sebuah barang. Perbedaan 
antara keinginan untuk membayar (kurva permintaan) dan apa yang 
sebenarnya harus dibayar oleh konsumen (P) didefinisikan sebagai surplus 
konsumen (consumer surplus) (CS). Kurva penawaran memperlihatkan 
jumlah yang bersedia ditawarkan perusahaan pada satu tingkat harga5. 
Surplus produsen (PS) sama dengan perbedaan antara apa yang diterima 
oleh perusahaan dalam bentuk pendapatan (revenue) dengan biaya 
marjinal perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh daerah dibawah harga dan 
diatas kurva penawaran. Surplus total adalah jumlah dari surplus 
konsumen dan produser. Semakin besar surplus total, semakin 
diuntungkan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, inovasi yang 
dapat menurunkan biaya produksi (menurunkan kurva penawaran 
kebawah) akan meningkatkan surplus total. 
 
Gambar 2.2. Konsumen dan Produsen Surplus 

 
 
 

 
 
Bagian ini mendiskusikan “statis” dan ukuran kuantitas yang relatif dari 
kesejahteraan konsumen dan produsen. Pertimbangan lain, sebagai 
contoh seperti pilihan produk dan kualitas, akan mempengaruhi 
kesejahteraan konsumen baik dalam jangka panjang dan pendek. Kurva 
penawaran industri jangka pendek adalah jumlah horizonta  dari kurva 
penawaran perusahaan masing masing. Kurva penawaran perusahaan 
adalah bagian dari biaya marjinal diatas biaya variable. Bagaimanapun, 
monopolis tidak mempunyai kurva penawaran yang dapat diartikan dalam 
harga saja. Pilihan outputnya tergantung kepada baik marjinal revenue 
dan biaya marjinal. 
  
Deadweight Loss merupakan biaya yang ditanggung masyarakat karena 
pasar tidak bekerja secara efisien6. Yaitu jumlah surplus konsumen dan 
surplus produsen yang hilang dibandingkan dengan pasar persaingan 
sempurna surplus total dibandingkan dengan tingkat persaingan 
sempurna. (Lihat gambar 2.2, area segitiga yang diberi tanda DWL). Karena 
konsumen bersedia membayar lebih tinggi untuk suatu produk 
dibandingkan dengan biaya memproduksi barang tersebut, maka pasar 
bekerja secara tidak efisien. Hal ini akan menaikkan permintaan dan 
produksi atas barang‐barang bernilai rendah ini. Terjadi mis‐ alokasi atas 
sumber daya masyarakat – yaitu, mereka tidak dipakai untuk  utilisasi yang 
terbaik. Beberapa konsumen akan membayar dengan harga tinggi9. 
Negara menjadi lebih dirugikan karena sumber dayanya tidak 
dipergunakan dengan cara yang paling produktif. Penting untuk diketahui 
bahwa kebijakan persaingan,  kebijakan  lainnya,  seperti   pajak,  yang  
mempengaruhi     produksi . Surplus konsumen dapat berkurang, tidak 
hanya secara total, tetapi juga relatif terhadap surplus  produsen, kalau 
konsumen harus membayar lebih tinggi untuk suatu produk ketimbang 
pada pasar persaingan sempurna. Hal ini sering digambarkan sebagai 
pemindahan kekayaan atau kesejahteraan dari konsumen ke produsen   
(harga dimana perusahaan bersedia untuk menjual) dan permintaan 
(harga dimana konsumen bersedia membayar) dapat juga mengakibatkan 
deadweight loss. 
 
Pembahasan mengenai deadweight loss akan membawa kita pada diskusi 
mengenai efisiensi. Efesiensi berhubungan dengan penggunaan sumber 
daya, baik hari ini dan masa yang akan datang. Produksi yang efisien hari 
ini, berarti manusia, mesin, bahan mentah dan bahan lainnya dipegunakan 
untuk memproduksi output terbesar yang bisa mereka hasilkan. Input 
tidak dipegunakan secara percuma atau sia sia. Efisiensi hari ini juga 
berarti bahwa produk dan jasa yang diproduksi adalah barang dan jasa 
yang dinilai  paling tinggi oleh konsumen – dimana pilihan mereka tidak 
terdistorsi. Efisiensi pada masa yang akan datang didapat dari insentif 
untuk inovasi yang menghasilkan peningkatan produk dan jasa maupun 
perbaikan dalam proses produksinya dimasa depan. Meningkatnya 
produksi dengan harga yang rendah,  sebagaimana juga inovasi yang 
menghasilkan produk baru dan jasa yang lebih baik dimasa depan, akan 
meningkatkan surplus total. 
 
Relevansi pertimbangan efisiensi bagi kebijakan kompetisi adalah bahwa 
penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dengan kata lain, akan 
mengakibatkan harga tinggi, output rendah, kurangnya inovasi dan 
pemborosan penggunaan sumber daya. Bila perusahaan bersaing satu 
sama lain untuk mengidentifikasikan kebutuhan konsumen, memproduksi 
apa yang dibutuhkan konsumen pada harga yang paling rendah yang dapat 
dihasilkannya dan terus menerus berusaha meningkatkan dan melakukan 
inovasi untuk meningkatkan penjualan, sumber daya digunakan secara 
lebih produktif dan konsumen mendapatkan apa yang dibutuhkannya. 
 
Ekonom mengatakan bahwa konsep ini sebagai efisiensi statik dan 
dinamis. Efisiensi Statik menggambarkan efesiensi dalam memproduksi 
produk dengan bahan dan proses yang ada sekarang. Efisiensi Dinamis 
atau dikenal juga sebagai efisiensi teknis berkembang (technical progress 
efficiency), menggambarkan efisiensi dimasa depan mulai dari proses dan 
inovasi produk.  Scherer, mengatakan bahwa,”Dari proses kompetisi yang 
giat, selanjutnya, harga yang disampaikan kepada perusalhaan yang 
berpartisipasi, akan membantu alokasi sumber daya yang efisien; tekanan 
kepada supllier untuk mengatur operasional mereka dengan ketat; dan 
insentif untuk memperkenalkan produk dan proses terbaru, karena hanya 
melalui inovasilah suatu perusahaan dapat menggungguli saingannya dan 
mendapatkan keuntungan dari hasil proses persaingan.” 
  
Penggunaan sumber daya yang ada dengan lebih produktif akan 
memberikan konsekwensi output yang lebih besar dan kemudian 
menjadikan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan yang lebih besar bagi 
negara. Harga yang rendah akan memberikan konsumen pendapatan yang 
lebih tinggi untuk dibelanjakan pada pembelian lain, investasi atau untuk 
ditabung. Total surplus, atau kekayaan dari konsumen maupun produsen 
bertambah besar. Oleh sebab itu kebijakan persaingan yang mengurangi 
hambatan terhadap persaingan akan membantu usaha mencapai tujuan 
bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa ekonom berpendapat bahwa 
deadweight loss akibat monopoli tidaklah begitu besar, sehingga ada yang 
mengatakan bahwa kebijakan persaingan secara keseluruhan tidak 
menjadi begitu penting. 
 
Arnold Harberger, dalam tulisan yang berkembang kemudian, 
memperhitungkan bahwa deadweight loss di Amerika Serikat adalah 
kurang dari 0.1 persen dari pendapatan nasional bruto (atau “PNB”, nilai 
dari barang dan jasa  yang dihasilkan oleh perusahaan perusahaan disuatu 
negara dalam satu tahun). Sejak itu banyak ekonom memperdebatkan 
pendapat tersebut, baik secara teknis maupun konsep. Beberapa 
berpendapat bahwa hasil Harberger memperhitungkan terlalu rendah nilai 
sebenarnya dari deadweight loss karena tidak memperhitungkan dimensi 
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“non harga” dari nilai ekonomi, seperti kualitas dan penemuan baru. 
Harberger mempelajari industri di Amerika Serikat sehingga 
menyimpulkan mengenai deadweight loss pada ekonomi negara 
berkembang atau transisi menjadi salah pengertian.  
 
Richard Posner berpendapat bahwa perkiraan Harberger tidak menangkap 
adanya pemborosan akibat adanya tindakan tindakan “pemburu rente” 
(rent seekers) (yaitu penggunaan sumber daya sematamata untuk 
mempertahankan monopoli), seperti melobby pemerintah untuk 
membuat peraturan yang membatasi atau mengurangi masuknya 
kompetitor baru. Posner memperkirakan bahwa deadweight loss pada 
beberapa industri mencapai tiga puluh persen dari pendapatan. Hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa  sebagian besar dari kehilangan 
kesejahteraan adalah akibat pemerintah melindungi perusahaan 
perusahaan dari persaingan. 
 
Akhirnya, walaupun deadwight loss diperkirakan cukup kecil bila 
dihubungkan dengan pendapatan nasional bruto (PNB), deadweight loss 
ini merupakan suatu pengalihan kekayaan dari konsumen kepada 
produsen yang sangat berarti dan hal ini seharusnya menjadi suatu 
pertimbangan penting dalam suatu kebijakan. Selain itu dari sisi pandang 
biaya‐manfaat, “manfaat” deadweight loss yang lebih kecil mungkin lebih 
besar dari “biaya” penegakan Hukum Persaingan, sehingga usaha dalam 
kebijakan persaingan bermanfaat bila dilakukan. 
 
UNDANG‐UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 
Pandangan masyarakat dalam menilai perusahaan‐perusahaan yang 
diindikasikan mempunyai posisi monopoli dan dominan di suatu pangsa 
pasar tertentu, terbagi menjadi dua bagian, yaitu pandangan pertama 
yang menilai perusahaan yang memonopoli barang atau jasa tertentu 
dapat dikategorikan melanggar Undang‐Undang No. 5 Tahun 1999 dan 
KPPU harus segera melakukan penyelidikan baik berdasarkan laporan 
maupun atas inisiatif sendiri untuk memberikan sanksi atas pelanggaran 
Undang‐Undang tersebut, dan yang kedua adalah masyarakat yang menilai 
bahwa perusahaan yang memonopoli dan mempunyai posisi dominan 
terhadap barang atau jasa tertentu belum tentu melanggar Undang‐
Undang ini karena harus dinilai dari perilaku perusahaan tersebut untuk 
mencapai posisi monopoli dan posisi dominan tersebut, apakah diraih 
dengan cara‐cara yang melanggar hukum (unfair competition) atau secara 
alamiah mencapai posisi itu dengan menerapkan efisiensi dalam 
pengelolaan perusahaannya. 
 
Untuk mengawasai pelaksanaan Undang‐Undang No. 5 Tahun 1999 
dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berperan juga 
dalam penegakan Undang‐Undang Persaingan ini melalui beberapa 
pendekatan yang dapat diterima oleh berbagai pihak baik dari segi pelaku 
usaha, masyarakat maupun pemerintah sebagai regulator. Perusahaan 
dengan posisi monopoli secara alami ini secara hukum dapat dikatakan 
tidak secara tegas dilarang oleh Undang‐Undang No. 5 Tahun 1999, hal ini 
dilihat dari kriteria‐kriteria yang diperbolehkan oleh Garis Besar Haluan 
Negara untuk dapat terjadinya monopoli, seperti monopoli dan kedudukan 
monopolistik yang diperoleh dengan cara natural karena monopoli 
menang dalam persaingan yang dilakukan secara sehat. Dalam hal 
demikian memang tidak apa‐apa, namun entry (masuknya siapa saja 
dalam investasi yang sama) harus terbuka lebarlebar, dan yang lainnya 
adalah monopoli atau kedudukan monopolistik yang diperoleh secara 
natural karena investasinya  terlampau  besar,  sehingga  hanya  satu  saja  
yang  berani  dan bisa merealisasikan investasinya.  
 
Meski demikian,pemerintah harus tetap bersikap persuasif dan kondusif di 
dalam memecahkan monopoli. Jadi kehadiran ketentuan‐ketentuan UU 
Antimonopoli ini diharapkan dapat menjamin terciptanya iklim berusaha 
yang sehat, adil dan bebas dari unsur‐unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(KKN). Sehingga kehadirannya akan membawa nilai  positif bagi 
perkembangan iklim usaha di Indonesia, yang selama ini dapat dikatakan 
jauh dari kondisi yang ideal. Sekurang‐kurangnya, UU Antimonopoli  ini 
secara tidak langsung akan memaksa pelaku usaha untuk lebih efisien 
dalam mengelola usahanya, karena UU Antimonopoli ini juga menjamin 
dan memberi peluang yang besar kepada pelaku usaha lain yang ingin 
berusaha (sebagai  akibat dilarangnya praktek monopoli dalam bentuk 
penciptaan barrier to entry). 
 
Hal ini berarti bahwa hanya pelaku usaha yang efisienlah yang dapat 
bertahan di pasar. Usaha untuk menjaga independensi dari pihak‐pihak 
lain, setidaknya dapat terlihat dari persyaratan keanggotaan yang diatur 
dalam Pasal 32 yaitu, bahwa anggota Komisi tidak terafiliasi dengan suatu 
badan usaha. Oleh karena  itu anggota Komisi yang menangani perkara 
dilarang mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai derajat 
ketiga dengan salah satu pihak yang berperkara, atau mempunyai 
perbenturan kepentingan dengan negara yang bersangkutan. Jadi secara 
legal, komisi ini adalah lembaga non struktural yang independen yang 
terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain yang 
diberi wewenang penuh untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai 
dengan ketentuanketentuan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 serta 
dapat melanjutkan reformasi baik di bidang bukum maupun di bidang 
ekonomi. 
 
Struktur pasar dasar perekonomian secara umum dapat dikelompokkan 
menjadi empat, yaitu: persaingan sempurna, monopoli, persaingan 
monopolistik, dan oligopoli. Pengelompokan ini berdasarkan pada empat 
hal pokok, yaitu: ciri‐ciri jenis barang yang dihasilkan, banyak perusahaan 
dalam kegiatan yang menghasilkan barang tersebut, mudah tidaknya 
perusahaan baru menjalankan kegiatan untuk memproduksi barang 
tersebut, dan besar kekuatan suatu perusahaan di dalam pasar. Struktur 
pasar merupakan salah satu bagian dalam kerangka pemikiran yang 

dikenal dengan structureconductperformance yang merupakan salah 
satu alat untuk menganalisis sektor industri.  
 
Struktur pasar persaingan sempurna merupakan bentuk yang paling ideal, 
karena menganggap sistem pasar ini akan menjamin terwujudnya kegiatan 
perekonomian yang  sangat efisien. Model persaingan sempurna 
mengasumsikan bahwa ada banyak penjual dan pembeli, produk yang 
diperjualbelikan merupakan produk yang standar,    setiap perusahaan 
mudah untuk masuk maupun keluar pasar dan pelaku pasar mempunyai 
pengetahuan yang sempurna dan lengkap. Monopoli merupakan bentuk 
pasar yang hanya terdapat satu perusahaan saja. Dan menghasilkan 
barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ada 
tiga faktor yang menyebabkan timbulnya pasar monopoli, yaitu 
mempunyai sumber daya tertentu yang unik, menikmati skala ekonomis 
(monopoli alamiah), dan melalui undang‐undang (peraturan paten, hak 
cipta, dan hak usaha eksklusif). 
 
Pasar persaingan monopolistis pada dasarnya merupakan pasar yang 
berada di antara dua struktur pasar yang ekstrim, yaitu persaingan 
sempurna dan monopoli. Pada pasar persaingan monopolistis terdapat 
bayak perusahaan yang menghasilkan barang yang berbeda corak 
(differentiated product). Sedangkan pasar oligopoli merupakan pasar yang 
terdiri hanya beberapa perusahaan saja, yang ada kalanya hanya dua 
perusahaan saja dan disebut duopoli. Dalam kenyataan sehari‐hari, sektor 
industri sangat jauh dari hal yang ideal ini seperti di sebutkan di atas. Oleh 
karena itu, dalam membuat analisis industri perlu dicermati seberapa 
besar persaingan yang terjadi sehingga dapat membuat kebijakan yang 
tepat bila ingin mengembangkan industri tersebut. 
 
MONOPOLI 
Di dalam pasal 1 angka 1 UU Antimonopoli, monopoli didefiniskan "suatu 
penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas 
penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok 
pelaku usaha". Dapat diartikan bahwa monopoli ada jika satu pelaku usaha 
atau satu kelompok pelaku usaha menguasai suatu produksi atau 
pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu. Dengan kata lain, 
monopoli ada jika hanya ada satu pelaku usaha yang memproduksi atau 
menjual suatu barang tertentu pada pasar yang bersangkutan. Monopoli 
sebenarnya tidak dilarang sepanjang hal itu atas hasil usaha pelaku yang 
bersangkutan secara fair. Misalnya jika suatu pelaku usaha A menghasilkan 
(memproduksi) suatu produk baru di pasar, otomatis pelaku usaha 
tersebut sebagai monopolis. Yang dilarang oleh UU Antimonopoli adalah 
praktek monopoli yang mengakibatkan persaingan menjadi tidak sehat 
pada pasar yang bersangkutan. 
 
Misalnya, pelaku usaha B ingin memproduksi barang seperti yang 
diproduksi pelaku usaha A, maka pelaku usaha A tidak boleh melakukan 
hambatan (entry barrier) supaya pelaku usaha B tidak dapat memproduksi 
barang yang sama tersebut. Selain itu, pelaku usaha A ada kemungkinan 
bisa melakukan  hambatan masuk pasar, seperti jika pelaku usaha A 
mematenkan produk temuannya kepada dirjen paten dan pelaku usaha A 
mempunyai hak monopoli (biasanya) selama 20 tahun. Dan setelah itu, 
setiap orang boleh memproduksi barang yang sama. Itu pun harus 
mendapat lisensi dari pemegang hak paten tersebut. 
 
Dari penjelasan singkat tersebut, kita sudah berbicara masalah hubungan 
antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain pada pasar 
yang bersangkutan. Hubungan yang normal di antara pelaku usaha, 
berperilaku secara wajar tidak melanggar ketentuan undang‐undang yang 
berlaku, maka terjadilah apa yang kita sebut dengan persaingan usaha 
yang sehat. Memang, definisi persaingan usaha yang sehat belum ada 
secara mutlak. Di antara para ahli hukum persaingan, juga tidak ada 
kesepakatan pendapat mengenai definisi persaingan usaha yang sehat. 
Paraahli hukum persaingan mempunyai persepsi masing‐masing jika 
memberikan definisi hukum  persaingan yang sehat. Tetapi jika terjadi 
hubungan yang tidak wajar antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku 
usaha lain melalui perilaku usahanya, dan hal ini menjadikan pasar 
menjadi terdistorsi, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
harus memulihkan pasar yang terdistorsi tersebut menjadi sehat. 
 
Pasar yang terdistorsi tersebut adalah suatu persaingan usaha tidak sehat. 
Oleh karena itu, di pasal 1 angka 6 dalam UU Antimonopoli didefinisikan 
persaingan usaha tidak sehat. Menurut pasal 1 angka 6 tersebut, 
persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam 
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 
yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 
menghambat persaingan usaha. Dari ketentuan pasal 1 angka 6 tersebut, 
dapat kita simpulkan bahwa di dalam pasal 1 angka 6 diatur secara 
bersamaan masalah persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan secara 
tidak jujur (curang) dan melawan hukum atau menghambat persaingan 
usaha. Sementara di dalam UU Antimonopoli itu sendiri tidak mengatur 
masalah persaingan usaha yang tidak secara tidak jujur (curang). Dengan 
demikian, kita akan membahas perbedaan antara persaingan usaha yang 
tidak sehat yang dilakukan secara tidak jujur (curang) dengan melawan 
hukum atau menghambat persaingan usaha. 
 
PERBUATAN CURANG 
Perbuatan tidak jujur (curang) adalah suatu tindakan penipuan subjektif 
yang dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha dalam bentuk apa saja, 
mungkin dalam proses  produksi  suatu  barang  atau  bentuk  yang  lain.  
Misalnya,  dalam proses produksi suatu makanan disebutkan pada 
informasi komposisi makanan  tersebut tertera tanpa bahan pengawet 
atau tanpa zat pewarna ternyata memakai bahan pengawet dan zat 
pewarna. 
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Contoh lain pelaku usaha retail tidak memberikan informasi yang jujur 
dalam hal pemotongan harga. Pelaku usaha tersebut membuat iklan super 
hemat dengan mengganti label harga barang‐barang tertentu dengan label 
yang baru. Misalnya pada label dua liter minyak Bimoli yang sebetulnya 
harganya Rp8.750 ditulis Rp9.500 (seolah‐olah harga lama), dicoret, dan 
ditambahkan "harga baru" Rp8.750 untuk memberi kesan seolah‐olah ada 
potongan harga Rp750 dari  harga lama. Iklan semacam ini dibuat untuk 
mengecoh dan menarik konsumen untuk membeli minyak tersebut. 
 
Iklan tersebut dapat menarik perhatian konsumen karena adanya 
potongan harga, yang sebenarnya tidak ada sama sekali. Atau, secara 
tertulis ada iklan potongan harga sebesar Rp750. Tetapi setelah dibayar di 
kasir, yang dihitung adalah harga lama. Dan kebanyakan konsumen tidak 
mengecek bon pembeliannya, apakah harga potongan ada atau tidak. Cara 
seperti ini adalah salah satu tindakan yang tidak jujur yang merugikan 
konsumen. Hal ini merupakan suatu penipuan yang dilakukan secara tidak 
jujur (curang), yang mensyaratkan pembuktian yang subjektif. Hal‐hal 
semacam ini tidak berhubungan dengan persaingan antara pelaku usaha 
yang satu dengan pesaingnya. 
 
Tentu saja akibat perbuatan yang tidak jujur tersebut mempunyai dampak 
kepada pelaku usaha pesaingnya, tetapi hal itu secara tidak langsung. 
Misalnya karena adanya iklan potongan harga tersebut, konsumen 
menjadi berlomba‐ lomba membeli minyak tersebut dan membeli barang 
kebutuhan yang lain. Karena konsumen sudah sekalian belanja di toko 
retail tersebut, akibatnya pesaingnya mengalami penurunan omset 
penjualan. Tetapi akibat langsung dari tindakan tidak jujur tersebut  adalah  
dialami langsung oleh konsumen, ditipu. Dan hal ini dapat dikenakan UU 
Konsumen atau pasal 382 bis KUHP dan pasal 1365 KUH Perdata. Menurut 
pasal 382 bis KUPHP istilah "persaingan usaha adalah persaingan yang 
dilakukan secara curang" dengan kata lain secara tidak jujur. Artinya, ini 
berkaitan dengan dengan "perbuatan penipuan". 
 
Pelaku usaha atau seseorang yang melakukan perbuatan curang terhadap 
publik dalam  menawarkan  barangnya  dapat  dijatuhkan  hukum  penjara  
atau   denda, kalau, pertama, terjadi satu perbuatan yang bersifat menipu. 
Kedua, karena perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pesaingnya dan 
pembeli atau konsumen. Dalam kasus seperti ini, adanya kasus penipuan 
atau perbuatan curang haruslah terbukti. Berdasarkan pasal 1365 KUH 
Perdata segala perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain, 
mewajibkan orang yang bersalah untuk mengganti kerugian yang diderita 
orang atau pelaku usaha tersebut. Jadi persaingan usaha  tidak sehat yang 
dilakukan secara curang harus terbukti secara subjektif dan  akibatnya 
merugikan konsumen secara langsung dan pelaku usaha secara tidak 
langsung. 
 
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT 
Tidak ada kesatuan pendapat di antara ahli hukum kartel mengenai 
definisi persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, (mungkin) di dalam 
UU Antimonopoli ditetapkan definisi persaingan usaha tidak sehat. Definisi 
tersebut terlalu sempit, karena hanya menjangkau persaingan usaha 
antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau 
pemasaran barang dan/atau jasa tertentu yang dilakukan secara tidak jujur 
atau melawan hukum saja. Padahal secara sederhana, persaingan usaha 
tidak sehat terjadi pada pasar yang bersangkutan, apabila tindakan pelaku 
usaha tertentu menghambat terwujudnya persaingan usaha yang sehat. 
Jadi pasar menjadi terdistorsi, baik itu dalam proses produksi atau 
pemasaran barang, maupun hambatan masuk pasar bagi pelaku usaha 
(baru). Tindakan pelaku usaha yang mendistorsi pasar akibatnya nyata 
langsung dirasakan oleh pesaingnya maupun pendatang baru. 
 
Oleh karena itu, perilaku pelaku usaha tersebut harus dilarang melalui 
peraturan perundang‐undangan secara normatif untuk membatasi 
perilaku pelaku usaha melakukan persaingan usaha yang tidak sehat. 
Larangan ketentuan undang‐ undang adalah larangan melakukan tindakan 
tertentu secara imperatif. Larangan imperatif biasanya diikuti dengan kata‐
kata "dilarang atau tidak boleh". Contoh ketentuan seperti ini banyak 
ditemukan di dalam Kitab Undang‐undang Hukum Pidana. Jika pelaku 
usaha melanggar ketentuan‐ketentuan KUHP langsung dijatuhi hukuman 
tertentu. Misalnya seorang mencuri barang milik orang lain, dan dijatuhi 
hukuman penjara tiga tahun. Di dalam UU Antimonopoli, ada ketentuan 
yang menggunakan kata‐kata "dilarang", tetapi tidak otomatis dijatuhkan 
hukuman, karena ada perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan  pelaku  
usaha  yang  bersifat  rule  of     reason. 
  
Artinya, perlu penelitian lebih jauh, apakah tindakan pelaku usaha tertentu 
dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 
sehat pada pasar yang bersangkutan. Dan kalau tidak, ketentuan UU 
Antimonopoli  tidak akan diterapkan, meskipun pelaku usaha tersebut 
nyata‐nyata  menjadi  besar dan semakin kuat pada pasar yang 
bersangkutan. Misalnya, dalam hal merjer, perusahaan A dengan 
perusahaan B melakukan merjer, dan sudah pasti tujuan merger tersebut 
untuk  meningkatkan kemampuan perusahaan, baik kemampuan 
keuangan, meningkatkan pangsa pasar maupun meningkatkan sinerginya 
dan meningkatkan pelayanannya terhadap konsumen. Perusahaan hasil 
merjer tidak dapat dilarang, jika perusahaan hasil merjer tidak 
mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat pada 
pasar yang bersangkutan. 
 
Contoh lain, tiga pelaku usaha kecil membuat perjanjian oligopsoni, yaitu 
perjanjian pembelian suatu barang tertentu. Tanpa adanya perjanjian 
tersebut pelaku usaha kecil tersebut secara sendiri‐sendiri tidak mampu 
membeli suatu barang tertentu dari produsen atau pemasok tertentu. 
Melalui  perjanjian tersebut mereka mampu membeli sejumlah barang 
tertentu dari produsen atau pemasok tertentu lebih murah, karena 

mereka dapat membeli barang dalam jumlah besar. Dengan demikian, 
ketiga pelaku usaha kecil tersebut dapat bersaing dalam menjual 
barangnya dengan pelaku usaha yang lebih besar. Perjanjian semacam ini 
tidak dikenakan pasal 13 ayat 1, karena tidak mengakibatkan praktek 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang 
bersangkutan. 
 
Memang ada juga ketentuan UU Antimonopoli yang bersifat per se. 
Artinya begitu pelaku usaha melanggar ketentuannya, langsung dilarang 
dan dikenakan sanksi. Misalnya, jika pelaku usaha yang satu dengan pelaku 
usaha yang lain melakukan perjanjian penetapan harga barang (price 
fixing), maka pelaku usaha tersebut langsung dikenakan pasal 5 ayat 1. 
Walaupun tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang 
bersangkutan, karena akibat perjanjian tersebut langsung dirasakan oleh 
konsumen atau pelanggan. Jadi dari penjelasan di atas, terdapat 
perbedaan yang mendasar antara tindakan monopoli dengan perbuatan 
curang. Monopoli tidak hanya ada di negara Barat (Amerika) saja, tetapi 
juga di Indonesia. Praktek monopoli itu sendiri pada masa orde baru 
berlangsung merajalela. Oleh karena itu, timbullah pemikiran pada tahun 
1989 bahwa Indonesia membutuhkan UU Antimonopoli. 
  
Memang pada waktu itu pemikiran itu tidak mendapat dukungan dari 
pemerintah Orde Baru, karena merasa belum waktunya untuk mengatur 
masalah monopoli (konglomerat). Namun, para ilmuwan yang concern 
tehadap persaingan usaha di Indonesia tetap berupaya membuat 
rancangan undang‐ undang antimonopoli, seperti yang dibuat oleh 
Lembaga Penelitian dan Pengkajian PDI, RUU Antimonopoli yang 
dikeluarkan Departemen Keuangan  yang diprakarsai oleh Normin 
Pakpahan, serta yang dibuat oleh Departemen Perindustrian bekerjasama 
dengan FH Universitas Indonesia.Selain itu, masalah larangan monopoli 
sudah diatur di dalam pasal 7 UU No. 5/1984 tentang Perindustrian. Pasal 
7 tersebut pada intinya memberikan instruksi kepada pemerintah untuk: 
(1) mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan 
berhasil guna; (2) mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta 
mencegah persaingan yang tidak jujur; (3) mencegah pemusatan atau 
penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk 
monopoli yang merugikan masyarakat. 
 
Hal ini menunjukkan bahwa masalah monopoli juga masalah yang dilarang 
di Indonesia dalam perundang‐undangannya. Kalaupun dalam pembuatan 
UU Antimonopoli yang sekarang ada kelemahan‐kelemahannya, ini adalah 
merupakan kelemahan legislatif pada masa itu. Namun, keinginan untuk 
memiliki UU Antimonopoli sudah lama diinginkan oleh masyarakat 
Indonesia. Monopoli dan perbuatan curang adalah dua hal yang berbeda, 
walaupun ketentuan untuk mengaturnya sudah ada sejak dulu. Ketentuan 
ini tersebar di berbagai undang‐undang yang dalam pelaksanaannya tidak 
efektif.  Kehadiran UU Antimonopoli yang sekarang diharapkan dapat 
memberikan persaingan yang sehat, fair, dan kondusif, serta 
diimplementasikan secara efektif oleh KPPU  sebagi lembaga pengawas 
persaingan usaha. 
 
PRODUCT DIFFERENTIATION 
 
CUSTOMER NEEDS & PRODUCT AWARENESS 
Di dalam ilmu marketing, Philip Kotler mengemukakan produk/service  
(customer needs & product awareness) dapat menjadi magnet atau daya 
tarik yang luar biasa. Yang dicari konsumen tentunya produk (barang) yang 
in atau sedang trend kalaupun tidak dilakukan produk inovasi sehingga 
orang penasaran. Memang memiliki produk yang bagus dan trendy saja 
sekarang ini belum cukup. Masyarakat dan konsumen sekarang semakin 
pandai dan cermat, harga pun (pricing) kini menjadi pertimbangan di 
dalam mengambil keputusan untuk membeli! Konsumen menginginkan 
produk yang baik dengan harga yang masuk akal (value for money). Jangan 
heran bahwa mereka yang berbelanja di FO (factory outle), berburu 
product branded tapi dengan harga yang terjangkau. 
 
Selanjutnya tempat atau lokasi (place of sale/distribution) memegang 
peran yang sangat penting bahwa begitu banyak FO di kota Bandung, 
namun hanya  beberapa yang tetap ramai (market power) dikunjungi 
bahkan punya pelanggan tetap15. Hal ini karena pemiliknya pandai 
menciptakan tempat belanjanya bukan sekadar sebagai toko pakaian, 
mereka menawarkan suasana (ambience) yang menyenangkan. 
 
Hal lain yang juga perlu dilakukan adalah promosi (promotion & publicity). 
Anda harus dikenal dulu! Tak kenal maka tak sayang! Kita dapat 
melakukan promosi dari cara yang paling murah dengan insertion 
(flier/brosur) yang disisipkan di media massa hingga promosi gencar 
dengan menggandeng mitra usaha perbankan melalui promosi bersama 
(join promo). Tidak sedikit produk yang kini cukup dikenal (customer 
perception)  dipopulerkan melalui word of mouth (getok tular), cerita dari 
mulut ke kuping? Yang seperti ini tentunya harus punya keunikan 
(uniqueness) bahwa  produk yang ditawarkan memang punya cita rasa 
yang berbeda (product differentiation), setidaknya ada inovasi yang 
dilakukan.  
 
Kita bisa melihat batagor sebagai product innovation yang diawali dari 
baso tahu & siomay Bandung sebagai cikal bakal. Begitu banyak 
penjual/pedagang batagor sebagai follower, yang hanya ikut‐ikutan (me 
too) namun hanya beberapa yang populer. Yang juga unik adalah es cendol 
Elizabeth, di Jawa Tengah dibilang es dawet. Penjual es di selasar sebuah 
toko tas populer di Bandung ini, konon menjadi populer dari buah bibir 
(publicity & public relations) ibu‐ibu yang berbelanja tas di Jln. Otista, 
Bandung. Masih banyak produk kudapan lainnya dan tempat‐tempat 
belanja di Bandung yang  menarik  untuk  dikunjungi  (create  market).  Ke  
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depan  jenis  makanan   & kudapan ini hendaknya menjaga kualitas produk 
dan cita rasa (standardized product). 
 
Dalam hal ini, pemerintah sangat berperan menjadikan Bandung sebagai 
tujuan wisata, iklim yang kondusif memberikan angin segar bagi para 
investor dan mendorong pelaku usaha untuk terus melakukan product 
innovation. Hal ini tentu akan mendatangkan sejumlah manfaat ekonomis 
(benefits) atau keuntungan tidak hanya bagi pengusaha, tetapi berdampak 
juga terhadap pemerintah kota dalam meningkatkan PAD (pendapatan asli 
daerah). Kesuksesan dari beberapa pengusaha/pedagang (FO, batagor, 
dsb.) di Kota Bandung juga mungkin di kota‐kota lainnya, umumnya 
mereka mengawali dari usaha kecil‐kecilan, berbekal kemauan (semangat 
pantang menyerah) dan keberanian. Jangan lupa, Anda harus memesona, 
tanpa daya pikat kuat (attract  to come) siapa mau melirik? 
 
JIKA INOVASI BERHENTI, PERADABAN MANUSIA BERAKHIR 
 
 TAHUN 1889, Charles H Duell, salah satu anggota komisi paten Amerika, 
membuat pernyataan yang dianggap kontroversial. Katanya, "Semua yang 
dapat diciptakan telah ditemukan." Benarkah pendapat tersebut? SEJARAH 
membuktikan, hanya berselang enam tahun setelah pernyataan tersebut, 
tahun 1895, Guglielmo Marconi, peneliti dari Italia, membuat sebuah 
perangkat yang dapat mentransfer sinyal elektris melalui udara dari 
rumahnya ke rumah tetangganya. Penemuan itu menjadi cikal bakal radio 
saat ini. Dapat dibayangkan jika penemuan tersebut tidak ditindaklanjuti 
dengan penemuan komponen‐komponen transistor dan resistor yang 
berukuran lebih kecil dan juga lebih canggih. Sampai sekarang kita masih 
akan menggunakan radio kuno yang berukuran besar dengan kualitas 
suara yang buruk. Akhir tahun lalu dalam sebuah simposium media dan 
analis di Singapura, Robert Youngjohns, Executive Vice President Sun 
Microsystems Inc, menanggapi pernyataan Duell tadi. Katanya, ia 
mensyukuri bahwa pernyataan Charles    Duell tadi salah. "Jika inovasi 
berhenti, maka hidup manusia juga akan berakhir," katanya. 
 
"Setiap perusahaan seharusnya memiliki visi menjadi inovator di 
bidangnya masing‐masing, seperti laiknya Sun. Sun adalah innovator 
company, yaitu perusahaan yang terus berinovasi untuk mengembangkan 
teknologi yang sudah ada maupun menemukan teknologi baru. Untuk 
bertahan menghadapi persaingan memang sangat berat dilakukan pada 
zaman resesi ekonomi seperti saat ini, HARRY Nugraha, Senior Director & 
Country Manager Qualcomm Indonesia,mengatakan, "Saya yakin teknologi 
ini akan membantu masyarakat Indonesia menjadi lebih kompetitif di 
berbagai bidang dengan menyajikan  sarana telekomunikasi terbaik di 
industri. Dan Qualcomm berada di sini untuk mendukung 100 persen‐baik 
operator, regulator, maupun organisasi mana punyang berkomitmen 
untuk menawarkan solusi telekomunikasi berbasis CDMA di Indonesia." 
 
Qualcomm Incorporated sendiri dikenal sebagai perusahaan yang 
memelopori teknologi CDMA. Dengan mengefektifkan penggunaan 
spektrum frekuensi radio, CDMA memungkinkan para operator 
mengakomodasikan lebih banyak lalu lintas data dan suara dalam jaringan 
mereka dibandingkan dengan teknologi lain. Dengan kata lain, CDMA 
memungkinkan lebih banyak orang untuk berkomunikasi pada saat 
bersamaan. Walau pergerakan pertumbuhan operator sangat 
menggembirakan, sayangnya belum diikuti dengan kekayaan layanan 
CDMA di Indonesia. Padahal, di negara‐ negara lain yang memiliki jumlah 
operator lebih sedikit layanan content‐nya sudah sangat kaya dan 
beragam. 
 
Oleh karena itu, muncul persepsi di masyarakat bahwa layanan CDMA di 
Indonesia masih belum jauh berbeda dengan layanan yang disediakan oleh 
operator berbasis teknologi GSM, sehingga diferensiasi produk belum 
tampak signifikan. Walau suara diakui jauh lebih jernih, layanan yang 
dapat dioperasikan maksimal sementara ini masih didominasi suara dan 
SMS saja. Padahal, CDMA memungkinkan lebih banyak fitur dan inovasi 
dengan memanfaatkan kemampuan transfer data‐nya. Seperti video 
streaming, MP3, email, karaoke, locationbased services (LBS), dan 
interactive games. Bisa kita bandingkan dengan beberapa negara di 
kawasan Asia yang memiliki kultur budaya dan pola bisnis yang hampir 
sama dengan Indonesia. Di sana perkembangan CDMA sudah sampai pada 
tahap yang sangat menggembirakan,seperti Thailand. Thailand hanya 
memiliki satu operator CDMA dan harus bersaing dengan tiga operator 
berbasis teknologi berbeda. Namun, dengan positioning yang kuat dan 
strategi diferensiasi produk yang terarah, operator CDMA tersebut, 
Hutchison CAT, sedang menikmati kepopuleran dan pertumbuhan 
pelanggan yang menggembirakan. 
 
Hutchison CAT (CAT adalah kependekan dari The Communications 
Authority of Thailand) adalah perusahaan gabungan antara CAT Telecom 
Public Company Limited dan Hutchison Wireless MultiMedia Holdings 
Limited. Perusahaan memiliki lisensi untuk mengoperasikan pemasaran 
untuk  layanan  telepon seluler digital CDMA di 25 provinsi di Thailand. 
HUTCH, demikian biasanya perusahaan ini disebut, memiliki beberapa 
layanan menarik seperti karaoke, online gaming,video mail, LBS, serta 
layanan seperti internet portal dan TV kabel. Salah satu fitur yang sedang 
tren di sana adalah karaoke, yang memanfaatkan kemampuan transfer 
data yang sangat cepat dari CDMA. Para pelanggan Hutch dapat men‐
download musik karaoke melalui telepon seluler (ponsel) dan bernyanyi 
karaoke di mana pun, kapan pun, melalui telepon seluler mereka. 
 
Semakin lama, layanan ini semakin populer di kalangan anak muda.Dengan 
menyediakan layanan yang sulit disaingi kompetitornya, seperti karaoke 
ini, maka HUTCH menjadi satu‐satunya operator yang menyediakan 
layanan mobile yang unik di Thailand. Diferensiasi layanan seperti ini 
menjadikan positioning HUTCH menjadi sangat signifikan di pasar. 

Dampaknya sangat positif terhadap penguasaan pasar mereka. BELAJAR 
dari kesuksesan HUTCH rasanya sudah saatnya bagi para operator CDMA 
di Indonesia untuk mulai mencari celah bagaimana membedakan layanan 
mereka dengan operator‐operator dengan basis teknologi berbeda. 
Artinya,operator‐operator tersebut harus mencari killer application yang 
banyak menarik minat pelanggan dengan biaya terjangkau. Tahun lalu, 
penulis beruntung sempat mengunjungi Tokyo dan melihat dengan mata 
kepala sendiri bagaimana masyarakat Jepang sangat terikat pada ponsel 
mereka dalam menjalani kehidupan sehari‐hari. Di mana‐mana, di setiap 
sudut kota, pasti ada seseorang yang sedang asyik mengutak‐atik ponsel, 
entah untuk berbicara, mengirim pesan, bermain interactive games, atau 
mengambil foto dan mengirimnya via e‐mail dan masih banyak lagi. 
 
Jepang mungkin beruntung karena secara kultur, masyarakat Jepang 
sangat menggemari permainan elektronik sehingga mudah ditebak aplikasi 
apa yang menjadi killer application di sana. Tidak tua, muda, remaja, 
ataupun anak‐anak di Jepang, semua orang menggemari games. Maka, 
tidak heran jika penyedia content permainan elektronik bisa hidup 
makmur di Jepang.Salah satu operator CDMA terkemuka di Jepang adalah 
KDDI. Hadir dengan  brand layanan seluler "au", KDDI kini sedang 
menikmati jumlah pertumbuhan pelanggan yang sangat pesat. Saat 
mencoba kecanggihan teknologi CDMA di negeri Sakura ini, penulis 
berkesempatan menggunakan ponsel Casio A5302 CA yang memanfaatkan 
layanan "au" KDDI. Suaranya luar biasa jernih. "Sudah pulang atau masih di 
Tokyo? Soalnya, suaranya seperti di rumah sebelah," tanya seorang teman 
di Jakarta pada saat penulis hubungi. Fitur kamera digital di ponsel ini juga 
lumayan tinggi resolusinya. Belum lagi fasilitas mengirim dan menerima e‐
mail yang sangat menyenangkan karena penulis dapat berkorespondensi 
dengan teman‐teman di Tanah Air sambil tetap berjalan‐jalan. 
 
Satu‐satunya kesulitan, ponsel tersebut tidak menyediakan pilihan bahasa 
Inggris. Alhasil, untuk mengoperasikannya penulis harus selalu ditemani 
rekan yang bisa berbahasa Jepang atau jika dia tidak ada, terpaksa 
bertanya kepada siapa saja yang ditemui di jalan. Setelah beberapa waktu, 
akhirnya bisa lumayan lancar setelah menghafal langkah‐langkahnya. Dr 
Hideo Okinaka, yang pada saat ditemui penulis menjabat sebagai Vice 
President and General Manager, Strategic "au" Business Development 
Division,KKDI Corp, menjelaskan bahwa KDDI menyediakan beragam 
layanan berbasis kemampuan transfer data. Di antaranya berselancar 
internet, LBS yang didukung teknologi GPSONE sehingga pengguna tidak 
akan pernah tersesat, membuat video clip atau mengambil gambar dan 
mengirimkannya via e‐mail langsung dari ponsel, men‐download video clip 
lagu‐lagu populer atau "Chaku‐ Uta", yaitu vocal ring. Dan dengan 
CDMA2000 1xEV‐DO yang diterapkan pada musim semi 2003,kualitas 
layanan tersebut semakin lama semakin mencengangkan. Selain itu, ada 
juga layanan keamanan dari Secom untuk melacak anak‐anak atau 
orangtua   yang   tersesat,   pencurian   mobil,   perampokan,   penculikan  
sampai  binatang peliharaan, dan lain sebagainya. Dengan memadukan 
teknologi GPSONE dan CDMA, Navitime juga membantu pengguna untuk 
menemukan tempat pertemuan yang sulit dicari atau jika pelanggan 
tersesat di jalur kereta bawah tanah. 
 
Selain di Jepang, SK Telecom dan KTF di Korea Selatan juga menyediakan 
layanan‐layanan bernilai tambah yang unik untuk menarik lebih banyak 
pelanggan. Misalnya, layanan GPS (global positioning systems) dari KTF 
yang dapat dimanfaatkan oleh seorang ibu untuk melacak keberadaan 
anaknya yang sedang bermain sehingga si ibu bisa menjemput anaknya 
pulang. Dan inovasi‐inovasi yang muncul karena teknologi CDMA tidak 
berhenti sampai disini. Langit adalah batasnya. Jadi, tidak dapat disangkal 
tanpa inovasi peradaban manusia akan berakhir. Oleh karena itu, agar 
dapat berkembang, operator‐operator CDMA di Indonesia harus mencari 
celah inovasi untuk meraup peluang pasar baru dan bertahan menghadapi 
persaingan yang kian sengit. 
 
DIVERSIFIKASI DAN EFEK KOMPETITIF 
 
Optimalisasi dalam bisnis dapat dilakukan melalui berbagai strategi yang 
terkait dengan kombinasi antara orientasi pasar dan produk. Kombinasi 
kedua hal tersebut melahirkan bermacam strategi, yaitu penetrasi pasar, 
pengembangan pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi. Dari sisi 
investor, optimalisasi dalam bisnis melalui penetrasi pasar berarti aktivitas 
transaksinya di bursa terkonsentrasi pada saham pilihan tertentu. 
Optimalisasi melalui pengembangan produk berarti perluasan jenis saham 
pilihan melalui portofolio atau kombinasi berbagai jenis saham pada suatu 
lapisan pasar tertentu yang sudah dipilih sebelumnya. Strategi 
pengembangan pasar berarti dengan pilihan saham tertentu investor 
memperluas pasarnya, sedangkan strategi diversifikasi berarti perluasan 
pada keduanya baik portofolio saham maupun lapisan pasarnya. 
  
Pada pekan kedua Maret Bursa Efek Jakarta (BEJ) diwarnai oleh 
diversifikasi yang ditandai saham‐saham lapis bawah lebih menggeliat. 
Pada pekan pertama Maret kenaikan indeks harga saham pada papan 
utama atau main board index (MBX) sebesar 0,34% dan di papan 
pengembangan atau development board index (DBX) 1,16%. Pada pekan 
kedua Maret indeks harga saham di MBX naik 1,85% dan DBX naik 3,88%. 
Hal tersebut menunjukkan kenaikan harga rata‐rata saham lapis bawah 
lebih besar dari kenaikan harga saham lapis utama. Keadaan itu 
menunjukkan pula bahwa rata‐rata aktivitas transaksi perdagangan pada 
pasar saham lapis bawah pada pekan lalu lebih atraktif daripada rata‐rata 
transaksi saham lapis utama. Pada pasar produk riil, ada suatu hambatan 
masuk bagi para investor terhadap produk dan pasar tertentu, terutama 
produk dan pasar yang dipandang menguasai hajat hidup orang banyak. 
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Di pasar modal dalam rangka pengembangan pasar otoritas bursa belum 
memandang perlu ada pembatasan masuk atau barrier entry bagi investor 
mana pun dalam hal membeli saham tertentu dan memasuki segala 
lapisan pasar. Karena itulah, segala jenis investor baik individu, institusi, 
domestik maupun asing tidak ada barrier entry untuk secara bebas 
memilih semua jenis saham dan pada semua lapisan pasar. Dengan cara 
tersebut dalam hal growth memang  pasar modal lebih baik meskipun 
dalam hal pemerataan menjadi berkurang. 
 
PENGARUH BERANTAI 
Terlihat telah terjadi pengaruh berantai pada perkembangan harga jenis 
saham pada berbagai lapisan di BEJ. Hal tersebut sejalan dengan Lang et al  
(1992) dalam Journal of Financial Economics yang mengemukakan ada 
keterkaitan antara kandungan informasi suatu perusahaan dan efek 
contagion serta efek kompetitif.  Efek contagion terjadi bila kandungan 
informasi suatu perusahaan menyebabkan terjadi perubahan yang 
merugikan bagi perusahaan lain dalam kelompok industri yang sama. 
Sebaliknya, efek kompetitif akan terjadi jika  Dari berbagai jenis saham 
yang diperdagangkan di BEJ telah terjadi efek kompetitif atau pengaruh 
berantai yang bersifat positif. Pada sektor pertanian saham yang dominan, 
yaitu Astra Agro Lestari (AALI) dengan harga Rp 4.200. 
 
Saham AALI merupakan jenis saham yang perusahaannya berkinerja 
positif. Kenaikan harga yang sangat signifikan pada saham tersebut 
ternyata berdampak berantai pada saham serumpun, yaitu saham LSIP dan 
UNSP. Saham London Sumatra (LSIP) kini pada harga Rp 1.900 dan Bakrie 
Sumatra Plantation (UNSP) Rp 475/ lembar. Saham LSIP perusahaannya 
dalam keadaan merugi. Namun demikian bila harga ekspor produk minyak 
sawit mentah atau crude palm oil (CPO) membaik maka kinerja LSIP akan 
membaik pula. Pada sektor pertambangan juga terjadi efek kompetitif 
bersifat positif yang bersumber pada saham Aneka Tambang (ANTM) yang 
berkinerja baik. Pada awal 2005 harga saham ANTM Rp 1.730 dan kini (18 
Maret) pada Rp 2.500 atau naik 44,5%. 
 
Kenaikan harga saham itu berdampak berantai pada saham serumpun, 
yaitu saham Bumi Resource (BUMI), Timah (TINS), dan Tambang Batu Bara  
Bukit Asam (PTBA). Saham BUMI kini pada harga Rp 900, TINS Rp 2.325, 
dan PTBA Rp 1.760. Dari sektor itu saham Bumi Resource mendominasi 
transaksi perdagangan pada pekan lalu. Pengaruh berantai yang bersifat 
positif terjadi pada saham sektor industri dasar dan kimia, terutama pulp 
dan kertas. Saham pabrik kertas Tjiwi Kimia (TKIM) tergolong saham 
berkinerja baik. Pada awal 2005 harga saham TKIM Rp 2.225 dan kini (18 
Maret) Rp 2.750 atau naik 23,6%. Kenaikan harga saham tersebut 
berdampak berantai pada saham serumpun, yaitu saham Indah Kiat Pulp 
(INKP) dan Suparma (SPMA). Kini kedua saham serumpun tersebut masing‐
masing pada harga Rp 1.470 dan Rp 310/lembar. 
 
Dengan demikian dapat dirumuskan strategi diversifikasi yang terjadi di 
bursa telah berdampak pada efek kompetitif positif yang meluas hampir 
merata pada semua sektor. Keadaan itu menguntungkan dan telah 
meramaikan bursa. Jenis saham yang akan terkena dampak positif 
selanjutnya adalah jenis saham serumpun yang tingkat kenaikannya masih 
rendah dan kinerja perusahaannya tidak terlalu merugi. 
 
STRUKTUR INDUSTRI TELEKOMUNIKASI 
 
Pada umumnya dipercaya bahwa persaingan pasar akan mendorong 
perusahaan untuk mencari teknologi yang lebih baik untuk meningkatkan 
efisiensi produksi dan meningkatkan keuntungan. Kebanyakan industri 
telekomunikasi di negara berkembang masih mempunyai struktur 
monopoli alamiah. Monopolist mungkin akan memperoleh lebih banyak 
keuntungan dengan cara sederhana yaitu menaikkan harga produksi. 
Karena kemudahan ini mungkin akan memberi insentif yang kecil bagi 
monopolist untuk mencari teknologi yang lebih baik. Konsekuensinya, 
orang lebih percaya bahwa kompetisi akan mendorong efisiensi produksi. 
Di sisi lain, adanya skala ekonomis akan mendukung perilaku monopolist, 
dengan persaingan akan menyebabkan setiap perusahaan akan 
mempunyai ukuran yang kecil. 
 
Dalam kaitannya dengan efisiensi produksi (yang mempunyai implikasi 
terhadap kesejahteraan), perdebatan antara persaingan dengan 
monopolist akan menghasilkan tradeoff antara efisiensi dengan skala 
ekonomis. Regulated monopoli merupakan hibrid yang mengkompromikan 
kedua hasil tersebut. Kinerja dari regulated monoply dipengaruhi oleh 
adanya struktur informas yang asimetri antara perusahaan dengan 
pembuat regulasi. Selanjutnya dalam makalah ini akan dianalisis 
persaingan perusahaan telekomunikasi baik di negara maju maupun di 
negara berkembang. Untuk melihat seberapa jauh faktor persaingan di 
industri tersebut dibadingkan beberapa macam metode, yaitu ekonometri, 
Data Envelopment Analysis (DEA) dan Engineering Process Model. 
Disamping ditinjau persaingan di industri telekomunikasi yang masih 
konvensional (menggunakan jaringan kabel) juga dibandingkan dengan 
industri telekomunikasi seluler. 
 
Seiring dengan semakin derasnya arus globalisasi, yang didalamnya 
dituntut adanya pertukaran informasi yang semakin cepat antar daerah 
dan negara, membuat peranan telekomunikasi menjadi sangat penting. 
Telekomunikasi sebagai wahana bagi pertukaran informasi akan semakin 
memperhatikan   aspek kualitas jasa. Selain itu perkembangan di bidang 
dunia informasi saat ini begitu cepat, baik dilihat dari isi maupun teknologi 
yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Teknologi telekomunikasi 
merupakan teknologi yang cepat berkembang, seiring dengan 
berkembangnya industri elektronika dan komputer. Trend teknologi 
telekomunikasi ini semakin ke arah teknologi wireless (tanpa kabel). Ada 
beberapa indikasi yang dapat dilihat pada proses perkembangan teknologi 

wireless. Indikasi tersebut adalah: beralihnya ke teknologi digital, semakin 
besar kapasitas, semakin sederhana perangkatnya, perluasan daya 
jangkau, keamanan dan privacy lebih baik, personalitas dan penambahan 
fasilitas yang lain. Arah perkembangan teknologi wireless, semuanya 
menuju ke teknologi Mobile Telecommunications System. Teknologi 
tersebut dapat didekati dari teknologi cordless, cellular (seluler) maupun 
satelit. Evolusi teknologi telekomunikasi saat ini mempunyai 
kecenderungan untuk beralih via radio, optik atau satelit. 
 
Telekomunikasi seluler sangat cepat mengalami difusi teknologi yang 
dikarenakan keterbatasan dari teknologi telekomunikasi konvensional 
yang memerlukan waktu lama untuk pengembangan jaringan begitu juga 
waktu tunggu untuk memperoleh sambungan bagi pelanggan. Hubungan 
antara persaingan dan difusi dalam literatur ekonomi sering dinyatakan 
dalam difusi dari inovasi teknologi yang pada umumnya makin banyak 
jumlah perusahaan maka akan semakin cepat terjadi difusi inovasi. Tidak 
seperti dalam industri telekomunikasi konvensional yang kebanyakan 
masih mengikuti struktur pasar monopoli alamiah, telekomunikasi seluler 
sejak beralih dari analog ke digital struktur pasar monopoli tidak dapat 
dipertahankan lagi. Inovasi teknologi telah meningkatkan efisiensi dalam 
menggunakan spektum gelombang radio dan akhirnya makin besar ukuran 
pasar baik bagi pelanggan maupun operator. Lebih jauh dapat dikatakan 
bahwa meningkatnya potensi pasar akan mendorong banyak operator 
yang masuk ke industri ini. Ada dua alasan yang sering dikemukan untuk 
menjelaskan hal ini: 
 

 Perkembangan teknologi akan mendorong banyak perusahaan 
masuk ke pasar. 

 Persaingan di pasar akan meningkat seiring dengan kecepatan 
difusi teknologi telekomunikasi seluler ini. 

  
Teknologi telekomunikasi seluler sangat cepat mengalami perkembangan. 
Hal ini didorong oleh keterbatasan spektrum (band‐width) gelombang 
elektromagnetik. Pada sistem analog generasi pertama beroperasi pada 
daerah dengan frekuensi 450 MHz, dan meningkat menjadi 900 MHz pada 
generasi kedua. Perkembangan teknologi telah menurunkan kebutuhan 
spektrum per pelanggan sehingga pada gelombang yang sama dapat 
digunakan oleh lebih dari satu operator. Hal ini membuat struktur 
monopoli alamiah yang ada sebelumnya menjadi makin kurang penting 
artinya. Perkembangan yang sangat dasar terjadi setelah diketemukan 
teknologi digital. Mula‐mula teknologi digital dioperasikan pada spektrum 
900 MHz. Teknologi ini mampu untuk mengakomodasi tiga sampai empat 
kali lebih banyak pelanggan dibandingkan dengan teknologi analog19.  
Yang paling berhasil dari teknologi digital adalah penggunaan GSM (Global 
System for Mobile), yang telah melaju jauh meninggalkan pesaingnya 
seperti sistem CDMA dan D‐AMPS yang lebih lambat diterima oleh pasar 
(Gruber, 2001). 
 
Sinyal analog adalah sinyal gelombang elektromagnetik dan bergerak atas  
dasar frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran bolak‐balik sinyal analog  
dalam satu siklus lengkap per detik. Satu siklus lengkap terjadi saat 
gelombang berada pada titik bertegangan nol, menuju titik positif tertinggi 
pada gelombang menurun ke titik tegangan negatif dan menuju titik nol 
kembali. Kerugian  Analog, 1) Pengiriman sinyal analog seperti mengirim 
lewat pipa. Semakin jauh pipa, semakin banyak tenaga yang berkurang dan 
aliran semakin lemah, 2) Sistem analog akan menjadi lemah setelah 
melewati jarak jauh Sistem digital adalah sesuatu yang menggunakan nilai 
diskrit (biasanya tegangan listrik), terutama digunakan lambang binary 
digit, atau simbol angka seperti huruf atau lambang. Perbedaan antara 
digital dan analog mengarah pada penerimaan, penyimpanan dan 
penyampaian data, atau cara kerja internal dari sebuah alat. Kata "digital" 
berasal dari kata digit dan digitus (latin) yang artinya menghitung dengan 
jari. Kata "digital" biasanya digunakan dalam teknologi computer dan 
elektronik. Teknologi yang menggunakan sistem digital diberi awalan "‐e" 
seperti kata "e‐mail" dan "ebook", walaupun tidak semua elektronik yang 
menggunakan sistem digital. 
 
Teknologi   digital   telah   membuka   peluang   untuk   meningkatkan     
kapasitas keseluruhan  sistem  karena  lebih  efisien  dalam  penggunaan  
spektrum.  Hal ini akan memungkinkan lebih dari satu operator untuk 
mengeksploitasi skala ekonomis. Secara umum struktur pasar 
telekomunikasi seluler menjadi duopoli atau oligopoli. Karena makin cepat 
perkembangan teknologinya dan kendala kapasitas makin berkurang, 
maka semakin banyak perusahaan yang dapat  masuk ke pasar dan akan 
meningkatkan derajat persaingan. 
 
Untuk mengetahui trend industri telekomunikasi yang ada, kita harus 
mengetahui terlebih dahulu struktur lingkungan industrinya. Lingkungan 
industri adalah tingkatan dari lingkungan eksternal perusahaan yang 
menghasilkan komponen‐komponen yang secara normal memiliki  
implikasi  yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap operasi 
perusahaan. Perkembangan suatu industri tidak terlepas dari persaingan 
para pelaku didalamnya. Struktur industri mempunyai pengaruh yang kuat 
dalam menentukan aturan permainan. keadaan persaingan dalam suatu 
industri tergantung lima kekuatan persaingan pokok, yaitu: 
 
Jasa Pengganti: 
 

1. macam‐macam jasa subsitusi  
2. perbedaan harga relatif antara jasa subsitusi telekomunikasi itu 

sendiri   dengan  jasa 
3. kecendrungan pelanggan terhadap jasa subsitusi 

 
 



 Masterbook of Business and Industry (MBI) 

  

Muhammad Firman   (University of Indonesia -  Accounting )                      11 

 

Jika ancaman barang subsitusi itu rendah maka potensi keuntungan dalam 
industri tersebut tetap tinggi. 
 
Daya Tawar Pelanggan dan Kondisi Pasar: 

a. banyaknya pelanggan 
b. pembagian pasar 
c. sensitifitas pelanggan terhadap perubahan  harga 

dan perubahan layanan 
  
Jika daya tawar pelanggan lemah, maka potensi keuntungan dalam 
industri tersebut akan naik. 

1. Daya Tawar Pemasok: 
2. asal pemasok 
3. konsentrasi pemasok 
4. keberadaan input subsitusi 

 
 
Jika daya tawar pemasok rendah, maka potensi keuntungan dalam industri 
akan naik. 
  

1. Kondisi Persaingan antar Perusahaan: 
2. pemain dominan 
3. pemain lainnya 
4. hubungan persaingan antar pemain 
5. pertumbuhan industri 
6. Ancaman Pendatang Baru: 
7. skala ekonomi 
8. identitas merek 
9. kebutuhan modal 
10. kebijakan pemerintah 

 
Jika penghalang masuk dalam industri itu kuat, maka potensi keuntungan 
dalam industri tersebut tetap besar. Restrukturisasi dimaksudkan untuk 
menciptakan pasar dengan pesaing sehingga baik infrastruktur maupun 
pelayasan jasa tidak lagi bersifat monopoli alamiah. Restrukturisasi 
industri telekomunikasi didukung adanya landasan untuk meningkatkan 
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Banyak pendapat yang percaya 
bahwa pasar yang berkompetisi akan sejalan dengan tujuan sosial seperti 
pelayanan yang universal. Kecepatan perubahan teknologi telekomunikasi 
telah menciptakan pelayanan baru, kesempatan pasar yang baru dan 
lebih‐lebih semakin menyatunya antara telekomunikasi dan teknologi 
informasi. 
 
Sehingga restrukturisasi merupakan keharusan yang perlu untuk segera 
dilaksanakan. Meskipun demikian, banyak juga yang berpendapat bahwa 
adanya restrukturisasi di industri telekomunikasi yang menciptakan 
persaingan merupakan ancaman bagi terciptanya pelayananan universal 
dan lebih ekonomis bila menggunakan satu jaringan. Beberapa negara 
menganggap bahwa adanya persaingan akan membuat perusahaan tidak 
efisien karena akan membuat ukuran perusahaan menjadi kecil. Mereka 
percaya bahwa skala ekonomis yang ada di tangan satu operator 
merupakan landasan untuk dapat menyediakan pelayanan yang  universal 
dengan harga yang terjangkau (Lien, 2001). 
  
 

 
 
Bagaimana kita mulai untuk mengetahui kemungkinan adanya tindakan 
anti persaingan dalam perekonomian? Cara yang paling umum adalah  
dengan  melihat tingkat konsentrasi industri. Ini sesuai dengan literatur 
ekonomi, karena konsentrasi yang tinggi akan memudahkan perusahaan‐
perusahaan untuk melakukan kolusi dan memanfaatkan kekuatan pasar 
untuk keuntungan mereka. Meskipun demikan,konsentrasi yang tinggi 
bukan merupakan faktor utama ataupun keharusan yang menyebabkan 
timbulnya tindakan yang anti  persaingan. Walaupun tidak disanggah 
bahwa banyak tindakan yang anti persaingan muncul pada beberapa 
industri yang konsentrasinya tinggi, bila hanya melihat konsentrasi pasar, 
maka belum tentu dapat memberikan gambaran yang sebenarnya 
mengenai tingkat persaingan dalam suatu industri. Mengukur tingkat 
konsentrasi pasar dapat diasumsikan sebagai langkah penting pertama 
dalam upaya melalukan analisa persaingan. Masalah tingkat konsentrasi 
pasar yang tinggi perlu dielaborasi lebih jauh mengingat undang‐undang di 
Indonesia menggunakan struktur pasar sebagai salah satu dasar untuk 
membuat dugaan adanya tindakan anti persaingan pada suatu industri. 
Bahkan, aparat pemerintah maupun pengamat sering menggunakan 
konsentrasi pasar sebagai suatu indikator dari beratnya masalah 
persaingan yang ada. 
 
DEFINISI PASAR 
Pasar merupakan suatu mata rantai yang menghubungkan antara 
produsen dan konsumen. Ajang pertemuan antara penjual dan pembeli, 
antara dunia usaha dengan masyarakat konsumen. Pasar memainkan 
peranan yang sangat penting dalam perekonomian modern, karena harga‐
harga terbentuk di pasar. Selanjutnya menurut Gilarso pengertian pasar 
dalam arti sempit adalah “suatu tempat dimana pada hari tertentu oara 
penjual dan pembeli dapat bertemu  untuk jual beli barang. 

Para penjual menawarkan barang ( beras, buah‐buahan, dan sebagainya 
)dengan harapan dapat laku terjual dan memperoleh sekedar uang sebagai 
gantinya. Para konsumen (pembeli) datang ke pasar untuk berbelanja 
dengan membawa uang untuk membayar harganya. ( Gilarso, 1998 hal : 
154 ) pasar dalam arti luas, Gilarso berpendapat bahwa pasar terjadi kalau 
ada : 
  
1. Suatu “pertemuan’’ antara 
2. Orang yang mau menjual,dan 
3. Orang yang mau membeli 
4. Suatu barang dan jasa tertentu 
5. Dengan harga tertentu 
 
Sedangkan menurut Sudarsono pasar adalah jumlah barang atau jasa yang 
ditawarkan pengusaha tergantung atas titik optimal usahanya. Konsep titik 
optimal usaha ini berlaku pada semua bentuk pasar yang dihadapi oleh 
pengusaha. Menurut Miller dan Meiners, pasar dalam arti luas adalah 
suatu pasar tidaklah harus suatu tempat, tetapi suatu institusi yang 
menjadi ajang operasi kekuatan‐ kekuatan yang menentukan harga. 
Dengan kata lain dalam pasarlah pemasokan dan permintaan beroperasi. 
Dipihak lain, lokasi pasar adalah lokasi geografis tempat pertukaran terjadi, 
tempat hasil pemasokan dan permintaan berlangsung dan tempat syarat‐
syarat terdaftar. 
 
Selain itu pasar juga harus mempunyai mekanisme pasar yang merujuk 
pada jaringan informasi dalam dan antar pasar (atau lokasi pasar ). 
Misalnya mekanisme pasar memungkinkan individu‐individu saling 
berhubungan mengenai harga dan ketersediaan.( Miller dan Meiners, 
1997,hal :23 ). Selanjutnya menurut Miller dan Meiners dalam bukunya 
“Teori Ekonomi Intermediate”, mengatakan bahwa pasar memiliki dua 
fungsi yang sangat  penting yaitu : 
 
Pasar kompetitif itu menyediakan informasi atau pengetahuan yang harus 
dimiliki oleh konsumen dan produsen dalam rangka memperhitungkan 
peningkatanan penurunan barang‐barang langka ( atau sumber daya 
produktif), melalui penyesuaian harga relatif yang mudah dipahami. Pasar 
berfungsi memotivisir konsumen dan produsen untuk berekasi atau 
memberi tanggapan secara layak informasi itu, dengan memberi imbalan 
yang lebih tinggi, baik itu berupa upah, laba, atau utilitas kepada produsen 
dan konsumen dan produsen yang memang lebih baik reaksinya.(Miller 
dan Meiners, 1997 : hal 381‐382).  
 
Sedangkan menurut Pass dan Lowers, pasar adalah suatu mekanisme 
pertukaran yang mempertemukan para penjual dan pembeli suatu produk 
(product),   faktor produksi (factor of production) atau surat berharga 
(financial security). Pasar mencakup sejumlah produk dalam dimensi fisik 
dan ruang. Dalam kaitannya dengan produk, sebuah pasar dapat 
didefinisikan sebagai suatu yang berisikan kelompok barang dan jasa yang 
dipandang sebagai produk‐produk pengganti oleh pembeli.Pass dan 
Lowers,1994 : hal 393). 
 
Samuelson dan Nordhaus, berpendapat bahwa mekanisme pasar adalah 
suatu bentuk organisasi ekonomi dimana pembeli dan penjual bertemu 
dan berinteraksi melalui pasar untuk memecahkan tiga masalah ekonomi 
yang mendasar, sedangkan pasar adalah proses yang digunakan oleh 
pembeli dan penjual untuk berhubungan dalam menentukan harga dan 
jumlah.(Samuelson dan Nordhaus, 1993 hal : 52 dan 55). Menurut Mc 
Carthy dan Perreault, pasar adalah sekelompok pedagang potensial 
dengan kebutuhan yang serupa dan penjual yang menawarkan berbagai 
produk, yaitu cara memenuhi kebutuhan itu. Definisi pasar menurut Mc 
Carthy dan Perreault dibagi atas 4 (empat) bagian, yaitu : 
 

1. Pasar atas jenis produk menguraikan barang dan jasa yang 
diinginkan  pelanggan. 

2. Pasar atas kebutuhan pelanggan (pemakai) mengacu pada 
kebutuhan yang akan dipenuhi jenis poduk bagi pelanggan. 
Pada tingkat “paling dasar” jenis produk biasanya menyediakan 
maslahat fungsional (functional benefit), sepeti pertumbuhan, 
perlindungan, peringatan, penghangatan, pengangkutan, 
pengeboran, dan sebagainya. 

3. Pasar atas jenis pelanggan (customer type) mengacu pada 
konsumen atau pemakai akhir suatu jenis produk. (jenis 
pelanggan yang sekarang atau potensial). 

4. Pasar atas daerah (geografic area) adalah tempat perusahaan 
bersaing atau berencana untuk bersaing memperebutkan 
pelanggan ( Mc Carthy dan Perreault, 1993 : 66 ) 

 
Selanjutnya menurut Sofyan Assauri “ yang dikutip dari Philip Kotler “ 
menyatakan bahwa suatu pasar terdiri dari seluruh konsumen atau 
langganan potensial yang mempunyai kebutuhan dan keinginan tertentu 
yang ingin dan mampu dipenuhi dengan pertukaran, sehingga dapat 
memuaskan kebutuhan dan keinginan tersebut. Sedangkan menurut 
Sofyan Assauri sendiri, pasar adalah merupakan arena pertukaran 
potensial baik dalam bentuk fisik sebagai tempat bekumpul atau 
bertemunya para penjual dan pembeli, maupun yang berbentuk fisik yang 
memungkinkan terlaksananya pertukaran, karena dipenuhi persyaratan 
pertukaran, yaitu minat dan citra serta daya beli. ( Assauri, 1999 : 93). 
 
Sedangkan menurut Mentri Perindustrian dan Perdagangan Republik 
Indonesia1 dalam keputusannya menyatakan bahwa pasar adalah tempat 
bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan 
transaksi dimana proses jual  beli terbentuk, yang menurut kelas mutu 
pelayanan dan menurut sifat pendistribusiannya dapat digolongkan 
menjadi : 
 

BAB 3 

KONSENTRASI INDUSTRI 



 Masterbook of Business and Industry (MBI) 

  

Muhammad Firman   (University of Indonesia -  Accounting )                      12 

 

1. Pasar Modern, adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, 
Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Mall, 
Supermarket, Departement Store, dan Shoping Center dimana 
pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan 
mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan 
manajemen berada disatu  tangan, bermodal relatif kuat, dan 
dilengkapi label harga yang pasti. 

2. Pasar Tradisional, adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh 
Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya Masyarakat 
dengan tempat‐tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, 
yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, dan 
koperasi, dengan usaha skala kecil dan modal kecil, dan dengan 
proses jual beli melalui tawar menawar. 

3. Pasar Grosir, adalah pasar tempat dilakukannya usaha 
perdangan partai besar. 

4. Pasar Eceran, adalah pasar tempat dilakukannya usaha 
perdagangan dalam partai kecil. 

5. Pasar Swalayan (Super Market), adalah pasar yang kegiatan 
usahanya menjual barang‐barang kebutuhan sehari‐hari secara 
langsung kepada konsumen dengan tehnik pelayanan oleh 
konsumen itu sendiri. 

 
PENENTUAN DERAJAT KONSENTRASI PASAR 
Ekonom telah lama mempelajari hubungan antara struktur industri, 
tindakan, serta kinerja dan perdebatan masih berlangsung mengenai hal 
ini.2 Viscusi, Vernon dan Harrington menghubungkan, “…bahwa ada 
kontroversi saat ini diantara para ahli organisasi industri mengenai 
hubungan antara struktur‐ perilaku kinerja. Beberapa berpendapat bahwa 
tidak ada teori maupun bukti empiris mendukung hipotesis yang 
mengatakan bahwa struktur menentukan kinerja, sementara yang lain 
menyatakan sebaliknya. Pandangan yang kelihatannya semakin  
berpengaruh adalah bahwa perbedaan antara industri industri sangat 
rumit sehingga satu generalisasi sederhana (contohnya, beberapa penjual 
mengakibatkan keuntungan tinggi) tidak berlaku.” 
 
Sebagaimana telah ditunjukkan sebelumnya, analisa persaingan yang baik 
adalah termasuk menyelidiki dan menganalisa berbagai faktor. Dengan 
hanya melihat pada konsentrasi rasio berdasar kode SIC industri yang 
dipublikasikan untuk menyimpulkan adanya antipersaingan pada sebuah 
pasar dapat mengakibatkan kesalahan yang fatal. Konsentrasi rasio tidak 
dihitung dalam pasar yang relevan. Mereka juga tidak mengikut sertakan 
perusahaan yang memproduksi barang subtitusi dalam permintaan 
sebagai produk yang dipertanyakan. Mereka mungkin memberikan 
informasi mengenai biaya perusahaan untuk masuk dan keluar pasar pada 
waktu tertentu, informasi umum mengenai ukuran  perusahaan yang ada 
pada pasar domestik dan reaksi dari pelaku industri terhadap perubahan 
kebijakan, seperti deregulasi atau hambatan perdagangan. 
 
ELEMEN‐ELEMEN STRUKTUR PASAR 
Melalui definisi pasar yang ada, kita akan dapat menilai struktur pasar 
secara lebih mendalam. Struktur pasar biasanya dinyatakan dalam ukuran 
distribusi perusahaan pesaing3. Gamber 3.1 menampilkan 4 jenis pasar 
utama. Pada Gambar 3.1. perusahaan‐perusahaan dilukiskan mengalami 
penurunan pangsa pasar. Perusahaan‐perusahaan itu adalah perusahaan 
monopoli murni, perusahaan dominan, perusahaan oligopoly dengan 
pangsa pasar yang besar atau perusahaan dengan pangsa pasar yang kecil 
sehingga tidak memungkinkan bekerjanya kekuatan monopoli. Konsentrasi 
(Pemusatan pasar) dilihat dari kombinasi pangsa‐pangsa pasar empat 
perusahaan terbesar. 
 
Gambar 3.1. Pola Pangsa Pasar Pada Empat Perusahaan Utama dari 
Struktur Pasar 
 

 
 
KONSENTRASI INDUSTRI 
Ada tiga penjelasan utama tentang tingginya konestrasi pasar di Indonesia. 
Kita akan melihat satu persatu faktor ini secara mendalam pada bagian ini, 
dengan mengambil beberapa contoh dari berbagai sektor dalam 
perekonomian Indonesia, dan kemudian akan mempelajarinya dengan 
profilnya yang lebih rinci pada beberapa industri dimana masalah 
persaingan cukup berarti dan tetap eksis. 
 

SKALA EKONOMI 
Penjelasan pertama berhubungan dengan sifat dari teknologi produksi dan 
besarnya   pasar.   Kalau   produksi   membutuhkan   investasi   awal   yang   
besar tertanam maka skala produksi besar akan menghasilkan tingkat 
biaya perunit yang lebih rendah, setidak‐tidaknya sampai pada titik 
tertentu. Kalau skala ekonomi tersebut menandai suatu industri dan 
pasarnya kecil maka pasar tersebut mungkin hanya dapat didukung oleh 
jumlah perusahaan yang kecil. Sejalan dengan pengamatan ini, maka Bird 
menyatakan bahwa banyak industri yang terkonsentrasi di Indonesia 
adalah industri padat modal, suatu hal yang biasanya dihubungkan dengan 
skala ekonomi . 
 
Perlu dijelaskan kembali bahwa kalau hambatan masuk rendah maka 
tingkat konsentrasi pasar yang tinggi belum tentu memberikan kekuatan 
pasar. Bahkan, kalau hambatan itu sangat rendah maka perusahaan 
oligopoli yang ada dipasar akan didisplinkan untuk secara berkesinabungan 
menekan biaya untuk bisa  tetap berkiprah. Tapi dilain pihak, kalau 
terdapat hambatan yang berarti terhadap masuknya perusahaan di pasar 
domestik dan terhadap impor dari barang saingan, maka konsentrasi yang 
tinggi akan memungkinkan perusahaan untuk menaikan harga, walaupun 
tanpa harus melakukan kolusi. Contoh tingkat konsentrasi yang tinggi dan 
hambatan masuk yang rendah adalah industri‐industri di Indonesia yan 
berorientasi ekspor. Bagi sebagian industri  ini – seperti industri 
pengolahan makanan, elektronik, dan batere‐ tingkat konsentrasi dari 
empat perusahaan terbesar telah mencapai 90 persen. Tingkat konsentrasi 
ini adalah akibat industri ini harus bersaing secara internasional dan 
karena itu skala produksi harus tinggi. Tetapi karena mereka bersaing di 
pasar global mereka dipaksa untuk menjadi kompetitif. Pada saat yang 
sama hambatan masuk dan proteksi impor di industri‐industri ini sangat 
rendah. 
 
Sebagai contoh di industri pengalengan buah‐buahan hambatan sangat 
rendah dan tingkat proteksi efektifnya adalah –21 persen. Untuk industri 
ini, dan industri‐industri serupa, tingkat konsentraswi yang tinggi tidak 
memberikan kekuatan pasar. Untuk industri‐industri lain seperti ban luar 
dan ban dalam, tingkat proteksi efektifnya cukup tinggi (untuk ban luar 
diduga saat ini mencapai 600 persen), yang menunjukan rendahnya 
saingan dari produk impor. Tetapi, kembali ini tidak berarti bahwa 
persaingan domestik telah dirusak oleh tindakan anti persaingan. 
 
TINDAKAN ANTI PERSAINGAN 
Penjelasan kedua dari tingkat konsentrasi pasar yang tinggi adalah karena 
tindakan  anti  persaingan  dari  perusahaan‐perusahaan  yang  ada  di      
industri tersebut. Dalam usahanya untuk mencari keuntungan yang tinggi, 
perusahaan mungkin melakukan perbuatan yang anti persaingan untuk 
mematikan lawan atau untuk menghambat masuknya calon pesaing. 
Tindakan ini bisa sangat  efektif kalau saingan impor rendah karena adanya 
perlidungan pemerintah. Tindakan seperti ini berusaha untuk menekan 
penerimaan secara tidak wajar atau menaikan biaya (yang aktual atau 
yang akan dikeluarkan) oleh perusahaan saingan. Dalam industri‐industri 
seperti ini tingkat konsentrasi yang meningkat dalam suatu kurun waktu 
bisa menjadi tanda adanya tindakan anti persaingan. 
 
CAMPUR TANGAN PEMERINTAH 
Penyebab ketiga dari tingginya tingkat konsentrasi adalah campur tangan 
pemerintah di pasar. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian 
Indonesia sangat luas, dan dibenarkan oleh UUD’45 dimana disebutkan 
bahwa negara menguasai kegiatan ekonomi yang bisa mengendalikan 
hajat hidup orang  banyak. Ini telah diinterpretasikan secara liberal oleh 
pemerintah selama sejarah Indonesia, dan kadangkadang demi 
kepentingan politiknya. Pada masa Orde Lama hal ini digunakan untuk 
membenarkan nasionalisasi perusahaan‐ perusahaan asing. Pada masa 
Orde Baru ini digunakan untuk membenarkan ide campur tangan 
pemerintah dari sistem ekonomi campuran, pemerintah campur tangan 
bukan saja untuk mendorong stabilitas makroekonomi tetapi juga untuk 
tujuan perencanaan. Rasional dari keikut sertaan pemerintah yang terakhir  
inilah telah mengakibatkan sebagian besar campur tangan pemerintah 
yang sifatnya merusak persaingan. 
 
Ada beberapa bentuk campur tangan pemerintah yang merusak 
persaingan. Pertama, pemerintah membatasi persaingan pada industri‐
industri tertentu dengan menciptakan hambatan masuk bagi perusahaan 
domestik. Termasuk didalamnya adalah kebijakan‐kebijakan yang 
menyisihkan sebagian atau seluruh pasar untuk usaha kecil, koperasi, 
BUMN, atau kelompok‐kelompok lain. Termasuk didalamnya adalah 
pembatasan terbukan maupun terselubung dalam investasi domestik, 
walaupun suatu industri tidak termasuk dalam daftar negatif, mungkin 
sekalu sulit atau terlalu mahal untuk mendapatkan persetujuan BKPM 
untuk suatu proyek. Kedua, pemerintah melidungi industri domestik dari 
persaingan perusahaan asing dengan menciptakan tarif dan hambatan non 
tarif bagi barang impor, dan juga menghambat investasi asing. Ketiga, 
pajak dan pengendalian    harga    terhadap    berbagai    barang    juga    
telah    menghambat persaingan. Sebagai contoh, di sektor rokok kretek, 
perusahaan dari ukuran yang berbeda harus membayar cukai berbeda dan 
menentukan harga berbeda pula.4 Sebagian dari campur tangan ini 
mungkin mempunyai rasional ekonomi –  seperti menjaga stabilitas harga, 
menjamin kontinuitas pasokan, atau  mendorong industri bayi – tapi yang 
lainnya rasionalnya tidaklah begitu kuat – seperti pembentukan monopoli 
cengkeh bagi BPPC. 
 
STRUKTUR INDUSTRI DI INDONESIA 
Tingkat konsentrasi pasar di Indonesia relatif tinggi, terutama di beberapa  
sektor industri pengolahan, dan kenyataan ini dapat dipakai untuk 
mengambil kesimpulan yang salah bahwa sektor tersebut tidak kompetitif. 
Karena itu sangat penting untuk melihat lebih dalam penyebab dari 
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konsentrasi ini dan bagaimana hubungannya dengan tingkat persaingan 
dan akhirnya dengan tingkat efisiensi pasar. Seperti telah dibahas 
sebelumnya, defenisiyang benar dari pasar yang relevan sangat penting. 
Pangsa pasar dan konsentrasi pasar harus dihitung dalam defenisi pasar 
geografis ataupun defenisi pasar barang. Konsentrasi pasar yang dihitung 
sebagai gabungan pangsa pasar dari empat perusahaan terbesar (CR4) 
atau dengan indeks HerfindahlHirschman5 biasanya digunakan sebagai l 
angkah pertama dalam menganalisa daya saing industri. Suatu perusahaan 
dikatakan memiliki kekuatan pasar kalau perusahaan tersebut bisa 
mempengaruhi harga yang diterimanya.  
 
Kekuatan pasar juga berarti kemampuan untuk menguntungkan dengan 
menentukan harga diatas biaya marginal. Terdapat banyak penelitian yang 
mencoba menghubungkan konsentrasi pasar dengan  tingkat  keuntungan  
ekonomi.  Dalam  studi‐studi  yang  dilakukan  pada bidang  perekonomian  
yang  sudah  maju  hubungan  tersebut  positif  dan cukup nyata secara 
statistik. Tetapi tidak dapat disimpulkan bahwa konsentrasi yang tinggi 
pada suatu industri berarti menunjukkan adanya kekuatan pasar di 
industri tersebut. Tingkat kekuatan pasar yang dimiliki perusahaan dapat 
diukur dengan Indeks Lerner: yaitu seberapa tinggi harga diatas biaya 
marjinal sebagai persentase dari biaya marjinal.Selain itu hubungan antara 
tingkat konsentrasi dan kekuatan pasar tampaknya tidak begitu berarti di 
perekonomian negara berkembang. Kirkpatrick, Lee, dan Nixson (1984) 
memberikan suatu ulasan yang luas tentang studi konsentrasi pasar‐
kinerja yang telah dilakukan di berbagai negara berkembang. 
 
Hampir semuanya studi ini menunjukan bahwa hubungan tadi tidak nyata 
secara statistik. Shauki (1998) melakukan penelitan yang serupa dengan 
menggunakan data dari industri manufaktur Indonesia dan memperolah 
hasil yang serupa. Menurut Kirkpatrick, Lee, dan Nixson, analisa struktur 
pasar – kinerja di negara berkembang tidak memberikan hasil yang 
kongklusif karena sifat dari perekonomian negara berkembang dan karena 
ketidak handalan data. Selain itu, faktor‐faktor yang menciptakan 
konsentrasi pasar di negara berkembang mungkin sekali berbeda dengan 
faktor‐faktor yang menciptakan konsentrasi pasar di negara maju. Makalah 
Bird (1999) menganalisa lebih jauh data yang tersedia mengenai hubungan 
antara konsentrasi industri dan persaingan pada sektor industri 
pengolahan di Indonesia. Bird mengumandangkan apa yang telah 
disebutkan penulis‐penulis lain dengan mengatakan bahwa konsentrasi 
tidak harus maupun cukup bagi adanya suatu monopoli dan biaya tinggi. 
Konsetrasi, misalnya, dapat muncul karena perusahaan yang tidak efisien 
telah dipaksa keluar dari pasar dan muncul perusahaan yang efisien.  
 
Disisi lain banyak kasus di mana industri‐ industri dengan tingkat 
konsentrasi yang rendah tapi tidak kompetitif. Satu contoh adalah sektor 
pengolahan gula di Indonesia: penggilingan gula di Jawa saat  ini  memiliki  
hak  eksklusif  mengimpor  gula  melalui  keputusan     Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan, yang secara nyata menghambat 
persaingan dan mengangkat harga walaupun ada 70 buah penggilingan 
gula di Indonesia. Bird mencatat bahwa rata‐rata konsentrasi empat 
perusahaan terbesar di 102 industri pengolahan turun dari 63.2 persen 
pada tahun 1975 menjadi 53.5 pada tahun 1993. Ada sebanyak 39.2 
persen industri yang mempunyai tingkat konsentrasi empat perusahaan 
terbesar antara 75 sampai 100 persen pada  tahun 1975, tapi jumlahnya 
tinggal 27.5 persen pada tahun 1993. Bird melakukan penyesuaian 
terhadap data dengan mempertimbangkan perdagangan internasional. 
Dari 67 industri di mana perhitungan mungkin dilakukan, tingkat 
konsentrasi empat perusahaan terbesar sebelum disesuaikan terhadap 
perdagangan internasional adalah 52.2 persen pada tahun 1993, 
sementara tingkat konsentrasi setelah dilakukan penyesuaian adalah 41.1 
persen. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata‐rata tingkat konsetrasi dalam 
perekonomian Indonesia telah bertambah rendah dalam sepuluh tahun 
terakhir, dan bahwa persaingan dari import telah menjadi salah sumber 
saingan yang sangat berarti bagi pasar domestik. 
 
Bahkan untuk dapat menciptakan disiplin yang berarti bagi pasar domestik 
maka jumlah impor tidak perlu besar selama ada potensi bagi impor 
tersebut untuk menjadi besar. Suatu rejim perekonomian yang terbuka 
adalah langkah pertama menunju peningkatan persaingan di pasar 
domestik. Hal Hill (1987) mempelajari tingkat konsentrasi di industri 
manufaktur Indonesia dari tahun 1975 sampai 1983, dan menyebutkan 
bahwa kombinasi tingkat proteksi impor yang tinggi dengan tingkat 
konsentrasi yang tinggi melemahkan persaingan pada banyak industri di 
Indonesia. Dia juga membandingkan pola konsentrasi di Indonesia dengan 
di Australia, yang mempunyai pasar domestik yang kecil dan relatif 
diproteksi dan menemukan bahwa industri‐industri di Indonesia yang 
tinggi tingkat konsentrasinya di Australi tingkat konsentrasinya lebih 
rendah. Walaupun Bird hanya berhasil membandingkan tingkat 
konsentrasi 14 dari 102 industri pengolahan di Indonesia dengan negara 
negara lain, dia menemukan adanya korelasi antara konsentrasi industri di 
Indonesia dan negara lain, dimana cenderung menunjukkan bahwa 
terdapat faktor struktural serupa yang terjadi di berbagai negara tersebut. 
Laporan Bank Dunia (1993), yang berjudul Industrial PolicyShifting into 
High Gear, menemukan beberapa permasalahan struktural pada industri 
Indonesia.  
 
Permasalahan struktural pada industri Indonesia adalah:  
(1) tingginya tingkat konsentrasi dalam perekonomian dan banyaknya 
monopoli, baik yang terselubung maupun terang‐terangan pada pasar 
yang diproteksi;  
 
(2) dominasi kelompok bisnis pemburu rente (rentseeking) ternyata 
belum memanfaatkan keunggulan mereka dalam skala produksi dan 
kekuatan finansial untuk bersaing di pasar global;  

(3) lemahnya hubungan intra industri, sebagaimana ditunjukkan oleh 
minimnya perusahaan yang bersifat spesialis yang mampu 
menghubungkan klien bisnisnya yang berjumlah besar secara efisien;  
 
(4) struktur industri Indonesia terbukti masih dangkal, dengan minimnya 
sektor industri   menengah; 
 
(5) masih kakunya BUMN sebagai pemasok input maupun sebagai 
pendorong kemajuan teknologi; (6) investor asing masih cenderung pada 
orientasi pasar domestik (inward oriented), dan sasaran usahanya 
sebagian besar masih pada pasar yang diproteksi. 
  
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) versi 
pemerintah SBY‐JK, daftar permasalahan struktural industri Indonesia 
makin panjang. Selain yang sudah diidentifikasi Bank Dunia, industri 
manufaktur Indonesia menghadapi masalah: Pertama, masih sangat 
tingginya kandungan impor bahan baku, bahan antara, dan komponen 
untuk seluruh industri, yang berkisar antara 28‐30 persen antara tahun 
1993‐2002. Kedua, lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi karena 
industri kita masih banyak yang bertipe “tukang jahit” dan “tukang rakit”. 
Ketiga, rendahnya kualitas SDM, sebagaimana tercermin dari tingkat 
pendidikan tenaga kerja industri. Keempat, belum terintegrasinya UKM di 
Indonesia dalam satu mata rantai pertambahan nilai dengan industri skala 
besar. Kelima, kurang sehatnya iklim persaingan karena banyak subsektor 
industri yang beroperasi dalam kondisi mendekati “monopoli”, setidaknya 
oligopoli. Ini terbukti dari lebih dari 50 persen subsektor industri memiliki 
indeks konsentrasi dua perusahaan (CR2) di atas 0,5 pada tahun 2002. 
 
Bagaimana daya saing industri Indonesia di pasar global? Dilihat dari 
indeks RCA (Revealed Comparative Advantage), ternyata tidak berubah. 
Indeks RCA menunjukkan perbandingan antara pangsa ekspor komoditas 
atau sekelompok komoditas suatu negara terhadap pangsa ekspor 
komoditas tersebut di dunia. Sejak 1982 keunggulan komparatif Indonesia 
meningkat pesat dengan pertumbuhan rata‐rata 19% per tahun hingga 
tahun 1994. Tidak berubahnya RCA Indonesia selama 1965‐82 besar 
kemungkinan karena ekspor kita masih didominasi oleh minyak dan 
produk pertanian yang padat sumberdaya alam (agricultural and 
resourcebased industries). Setelah 1982, sejalan dengan upaya 
pengembangan broadbase industry, produk ekspor nonmigas Indonesia 
semakin beragam. Namun, beberapa studi dengan RCA menunjukkan 
bahwa komoditi industri manufaktur Indonesia yang meningkat pangsa 
pasarnya di dunia masih didominasi oleh produk berteknologi sederhana 
seperti karet, plastik, tekstil, kulit, kayu, dan gabus. 
 
Kendati demikian, yang cukup memprihatinkan adalah adanya indikasi 
mulai melemahnya daya saing Indonesia sejak tahun 1992. Salah satu 
sebab utamanya adalah masih terkonsentrasinya produk ekspor nonmigas 
yang tergolong hasil dari industri yang padat sumberdaya alam (NRI) dan 
berbasis tenaga kerja yang tidak terampil (ULI). Struktur ekspor nonmigas 
Indonesia telah berubah berdasarkan intensitas input (factor intensity), 
yang dikelompokkan menjadi 5 kategori, yakni: (a) NRI (Natural Resource 
Intensive), (b) ULI (Unskilled Labour Intensive), (c) PCI (Physical Capital 
Intensive), (d) HCI (Human Capital   Intensive), dan (e) TI (Technological 
Intensive). Tabel 2 menjelaskan struktur ekspor nonmigas Indonesia 
menurut klasifikasi tersebut. 
 
Agaknya Indonesia harus mulai bersiap‐siap menyongsong tahapan 
keunggulan komparatif yang lebih tinggi, yaitu ke sektor padat teknologi 
(TI) dan padat tenaga ahli (HCI). Ini terbukti di kala pertumbuhan ekspor 
nonmigas kita mengalami penurunan selama 1993‐1995, produk yang 
justru menanjak pertumbuhannya (setidaknya pertumbuhan nilai 
ekspornya 50% dan nilai ekspornya minimum US$ 100 juta) adalah produk 
dari industri TI dan HCI. Di antara produk ekspor yang naik daun adalah 
barang‐barang elektronik, kimia  dan mesin nonelektronik termasuk 
peralatan telekomunikasi, komputer dan komponennya. Menariknya, 
hampir semua produk tersebut memiliki rasio impor kurang dari 1, yang 
menunjukkan betapa produk‐produk tersebut tidak memiliki kadar 
kandungan impor yang tinggi. 
 
Dalam konteks inilah, apabila kita ingin berbicara banyak dalam pasar 
global, mau tidak mau distorsi yang menghalangi fair competition harus 
dihilangkan. Sudah saatnya proteksi bagi industri yang tidak efisien dan 
"jago kandang" dihilangkan, setidaknya dikurangi porsinya. Momentum 
liberalisasi perdagangan dunia dan disepakatinya WTO agaknya 
merupakan external pressure untuk meniadakan berbagai proteksi, 
pungutan, dan peraturan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Ini 
perlu dibarengi dengan berbagai persiapan kelembagaan, infrastruktur dan 
suprastruktur dalam upaya meningkatkan daya saing komoditi ekspor di 
pasar global. Pengembangan usaha kecil dan koperasi sebagai basis 
ekonomi kerakyatan merupakan salah satu langkah strategik yang perlu 
ditindaklanjuti dengan langkah nyata dan tidak hanya berhenti pada 
retorika politik semata. Agar dapat bersaing di pasar global, sudah saatnya 
iklim persaingan di dalam negeri dibenahi. Struktur industri Indonesia yang 
umumnya oligopolistik dan terkonsentrasi terbukti hanya "jago kandang". 
Pada gilirannya, ini menghasilkan struktur industri yang dangkal dan 
rentan terhadap gejolak eksternal, yang tercermin dari rendahnya 
kandungan teknologi, ketergantungan yang tinggi pada barang modal dan 
input dari luar negeri, serta lemahnya keterkaitan antar industri. 
 
REGULASI DAN KEBIJAKAN KOMPETISI 
Sebagaimana diketahui bersama, pasca krisis ekonomi yang terjadi tahun 
1998, terjadi   pergeseran   paradigma   kebijakan   ekonomi   nasional.   
Dari  kebijakan ekonomi yang mengedepankan pendekatan sentralistis 
dengan peran Pemerintah yang sangat dominan sebagai motor 
pembangunan ekonomi, menjadi kebijakan pembangunan dengan sistem 
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ekonomi pasar yang wajar, dengan peran pelaku usaha dalam sistem 
perekonomian nasional yang lebih besar. Dalam situasi seperti ini peran 
pemerintah akan bergeser dari awalnya pelaku ekonomi dan 
regulator/pengawas, menjadi hanya regulator/pengawas semata. Melalui 
pembagian peran yang jelas dan tegas antara pelaku usaha sebagai pelaku 
ekonomi dan Pemerintah selaku regulator diharapkan sektor ekonomi 
dapat berkembang dengan pesat. Regulator diharapkan mampu 
mengembangkan iklim usaha yang senantiasa mendorong persaingan 
usaha  yang sehat, yang dalam gilirannya akan melahirkan pelaku usaha 
yang berdaya saing di setiap sektor ekonomi. 
 
Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu kunci sukses bagi 
sistem ekonomi pasar yang wajar. Dalam implementasinya hal tersebut 
diwujudkan dalam dua hal, pertama melalui penegakan hukum 
persaingan. Kedua melalui kebijakan persaingan yang kondusif terhadap 
perkembangan sektor ekonomi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah harus jauh dari upaya mendistorsi pasar secara negatif, yang 
dapat mengakibatkan berbagai praktek bisnis yang tidak sehat dan 
akhirnya melahirkan iklim persaingan usaha yang  tidak kondusif. Kedua 
hal tersebut harus bersinergi satu sama lain, untuk menghasilkan sebuah 
iklim persaingan usaha yang sehat dalam ekonomi Indonesia. Motor bagi 
implementasi keduanya, dalam prakteknya dilakukan oleh lembaga 
persaingan, yang di Indonesia dipegang oleh KPPU sebagaimana 
diamanatkan dalam UU No 5/1999. 
 
Sebagai lembaga pengemban amanat UU No 5 / 1999, KPPU berkewajiban 
untuk memastikan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan 
kondusif di Indonesia. Untuk tujuan tersebut KPPU periode pertama (2000‐
2005) telah meletakan lima program utama, yakni pengembangan 
penegakan hukum, pengembangan kebijakan persaingan, pengembangan 
komunikasi, pengembangan kelembagaan dan pengembangan sistem 
informasi. Dalam periode 2006‐2011 kelima program tersebut tetap 
menjadi program KPPU, tetapi penekananan lebih dilakukan terhadap dua 
fungsi utama KPPU yaitu melakukan penegakan hukum persaingan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah terkait dengan 
kebijakan yang berpotensi bertentangan dengan UU No 5 / 1999. 
  
Fungsi penegakan hukum bertujuan untuk menghilangkan berbagai 
hambatan persaingan berupa perilaku bisnis yang tidak sehat. Sementara  
proses pemberian saran pertimbangan kepada Pemerintah akan 
mendorong proses reformasi regulasi menuju tercapainya kebijakan 
persaingan yang efektif di seluruh sektor ekonomi. Selama ini, baik dalam 
proses penegakan hukum maupun dalam analisis kebijakan Pemerintah, 
seringkali ditemui bahwa kebijakan menjadi sumber dari lahirnya berbagai 
praktek persaingan usaha tidak sehat di beberapa sektor. Memperhatikan 
perkembangan ini, maka kebijakan persaingan akan menempati prioritas 
utama KPPU ke depan melalui program regulatory reform, dengan bentuk 
upaya internalisasi prinsip‐prinsip persaingan usaha yang sehat dalam 
setiap kebijakan Pemerintah. 
 
Terkait dengan upaya internalisasi nilai‐nilai persaingan usaha yang sehat 
dalam kebijakan Pemerintah, KPPU selama ini memainkan perannya 
dengan senantiasa melakukan regulatory assessment dalam perspektif 
persaingan usaha, terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah ataupun lembaga regulator. Hasil dari aktivitas tersebut 
kemudian disampaikan kepada Pemerintah atau lembaga regulator 
melalui proses advokasi dan harmonisasi kebijakan. Dalam hal inilah maka 
sebagian besar program KPPU senantiasa disinergikan dengan program‐
program Pemerintah di sektor ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, 
dalam kerangka sinergi program KPPU dengan agenda Pemerintah, 
regulatory assessment difokuskan terhadap  kebijakan dalam sektor yang 
memiliki keterkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Misalnya dalam 
sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan pelayanan publik seperti 
telekomunikasi, energi, kesehatan dan transportasi. 
 
KPPU juga senantiasa melakukan assessment terhadap berbagai kebijakan 
tataniaga komoditas pertanian yang seringkali memberikan efek distorsi 
yang berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat, mengingat sektor 
pertanian sampai saat ini masih menjadi sektor di mana sebagian besar 
masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya. Penetapan sektor‐
sektor Prioritas ini dilakukan untuk dapat mengoptimalkan peran KPPU 
dalam upaya mendorong lahirnya sektor ekonomi yang efisien yang dalam 
gilirannya akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dari 
pengamatan KPPU selama beberapa tahun terakhir, kebijakan yang tidak 
selaras dengan UU No 5 Tahun 1999, dikategorikan ke dalam tiga 
kelompok. 
 

1. Pertama, kelompok kebijakan yang memberikan ruang lebih 
besar kepada  pelaku usaha yang memiliki posisi dominan atau 
pelaku usaha tertentu. Kebijakan Pemerintah tersebut 
cenderung menciptakan entry barrier bagi pelaku usaha 
pesaingnya. Akibatnya muncul perilaku penyalahgunaan posisi 
dominan oleh pelaku usaha tersebut. Hal ini muncul antara lain 
dalam kasus penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) 
Carbon Black. 

 
2. Kelompok kedua adalah kebijakan Pemerintah yang 

memfasilitasi munculnya perjanjian antara pelaku usaha yang 
secara eksplisit bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1999. 
Misalnya program kemitraan dalam industri peternakan ayam 
yang memunculkan perjanjian tertutup. Juga Program DSM 
Terang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang 
memfasilitasi hadirnya perjanjian eksklusif antar pelaku usaha. 
Akibat dari munculnya perjanjian  seperti itu, maka muncul 
perilaku anti persaingan dari pelaku usaha seperti menciptakan 

entry barrier dan pembatasan‐pembatasan kepada mitra yang 
melakukan perjanjian. 

 
3. Kelompok ketiga adalah kebijakan yang merupakan bentuk 

intervensi Pemerintah terhadap mekanisme pasar yang 
berjalan. Hal ini antara lain muncul dalam bentuk tata niaga 
atau regulasi yang membatasi jumlah pemain yang terlibat. 
Dilihat dari aspek persaingan, hal ini merupakan kemunduran, 
karena mencegah bekerjanya mekanisme pasar di sektor 
tersebut yang dapat memberikan banyak manfaat bagi 
masyarakat. 

 
Pasar yang dibebaskan bersaing dipercaya dapat memberikan banyak 
keuntungan dan peran Pemerintah diperlukan untuk mewujudkannya. 
Akan tetapi pada kasus tertentu, persaingan dapat berhasil dengan baik 
apabila Pemerintah tidak mengintervensi. Apalagi bila intervensi yang 
terjadi cenderung menguntungkan segelintir pelaku usaha yang meraup 
keuntungan besar. Ironisnya, terkadang permasalahan dalam industri 
tersebut bersumber dari hal‐ hal di luar persoalan ekonomi, seperti 
penyelundupan. Sayangnya solusi yang diambil malah merusak tatanan 
yang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme 
persaingan. Contohnya adalah penanganan kebijakan  industri gula. 
  
Pada akhirnya, melalui dua kegiatan utama tersebut, diharapkan KPPU 
dapat memberikan andil dalam pembangunan perekonomian nasional, 
dengan meminimalkan hambatan persaingan dalam bentuk hambatan 
bagi inovasi pelaku usaha dan hambatan bagi efektifitas dunia usaha itu 
sendiri, baik dalam bentuk private restraint maupun government restraint. 
Upaya KPPU untuk mendorong reformasi kebijakan sektor‐sektor 
pelayanan publik, infrastruktur serta review terhadap tataniaga komoditas 
pertanian akan sejalan dengan program Pemerintah untuk meningkatkan 
peran sektor swasta dalam perekonomian nasional. Di sisi lain, proses 
harmonisasi kebijakan persaingan yang dilakukan KPPU diharapkan 
mampu mempertegas fungsi pengaturan dan pengawasan yang 
dilaksanakan baik oleh Pemerintah maupun badan regulator sektoral. 
 
Iklim persaingan usaha yang sehat akan menjamin tercapainya efisiensi 
dan efektifitas sistem perekonomian. Melalui persaingan usaha yang sehat 
pula, akan terjamin adanya kesempatan berusaha yang sama antara 
pelaku usaha besar, menengah dan kecil. Selain itu, persaingan usaha yang 
sehat akan meningkatkan daya saing industri dalam negeri sehingga 
mampu bersaing baik di pasar domestik maupun pasar internasional. 
Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum 
persaingan dan implementasi kebijakan persaingan yang efektif akan 
menjadi pengawal bagi terimplementasinya sistem ekonomi pasar yang 
wajar, yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat 
Indonesia. 
 
KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER 
Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan 
Medan Verry Iskandar mengatakan, lebih dari 80% laporan dan kasus yang 
ditangani oleh KPPU berasal dari dugaan persekongkolan tender, yakni 
pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Banyaknya laporan 
tersebut membuktikan persekongkolan tender masih marak terjadi. 
 
“Sebagaimana diketahui, tender atau lelang atau pengadaan ditengarai 
merupakan sumber kebocoran negara yang paling parah. Jika asumsi 30 
persen APBN dan APBD kita mengalami kebocoran bisa dibayangkan 
berapa besar kerugian yang harus ditanggung negara, dalam hal ini rakyat 
selaku pembayar pajak. Jika asumsi kebocoran tersebut benar, seandainya 
APBN 2007 untuk belanja modal dan barang sebanyak Rp 300 triliun, maka 
dapat dipastikan Rp 90 triliunnya lenyap masuk kantung‐kantung pr ibadi 
panitia tender, para pengguna angaran, dan para pengusaha/rekanan yang 
turut bersekongkol dalam pengadaan/tender,” kata Verry Iskandar ketika 
menyampaikan catatan akhir tahun KPPU, kepada wartawan, Senin 
(31/12). 
 
Dikatakannya, maraknya persekongkolan tender seolah sudah menjadi 
tradisi dan hal yang mafhum terjadi di berbagai proyek pengadaan barang 
dan jasa baik pemerintah maupun swasta. Terkadang harga di‐mark‐up 
sedemikian rupa, spesifikasi pekerjaan dikurangi sehingga tidak heran 
ketahanan barang/jasa  yang diperoleh tidak sesuai dengan yang 
diharapkan. Hal ini terjadi karena  sudah ada pengkondisian terlebih 
dahulu bagi pemenang untuk mengisi pundi‐ pundi panitia/para pengguna 
barang dan jasa. 
 
“KPPU menemukan seringkali persekongkolan tidak terjadi dengan 
sendirinya, kebanyakan persekongkolan selalu melibatkan banyak pihak. 
Persekongkolan dapat terjadi dapat di antara para peserta tender dengan 
cara melakukan penyesuaian dokumen (comparing to bid submission), 
tindakan menyesuaikan harga (concerted action) sehingga pada intinya 
meniadakan persaingan atau  yang tercipta hanya persaingan semu 
(shame competition),” lanjutnya.  Verry menambahkan, sejatinya, proses 
tender bertujuan untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan dalam 
jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat 
dipertanggungjawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu, secara efektif 
dan efisien, dan dilakukan menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku 
sesuai dengan peraturan perundang‐undangan. Ketidaktaatan terhadap 
ketentuan yang ada dapat menjadi indikasi telah terjadinya 
persekongkolan tender. 
  
“Satu hal yang perlu menjadi catatan dan renungan bersama adalah 
banyaknya hasil temuan KPPU atas berbagai kasus persekongkolan tender 
di mana pelaksana tender bukan pemilik perusahaan sebenarnya. 
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Sehingga pelaksana tender bukanlah pengusaha sejati yang memiliki jiwa 
kewirausahaan (entrepreneurship), akan tetapi calo‐calo yang terlibat jual 
beli proyek atau tender. Praktik pinjam‐meminjam perusahaan seolah 
sudah biasa sehingga  selalu memperoleh pembenaran,” ungkapnya. 
 
Asosiasi pun ditengarai seringkali berperan menyuburkan praktik seperti 
ini. Asosiasi yang sejatinya membina anggotanya agar mempunyai 
kemampuan dan kompetensi yang semakin baik, yang terjadi malah 
praktik bagi‐bagi tender atau yang biasa dikenal dengan “arisan tender”. 
Bahkan seringkali hambatan masuk (barrier to entry) dilakukan oleh 
asosisasi pelaku usaha dengan cara menjadikan surat dukungan seperti 
Sertifikasi Badan Usaha (SBU) menjadi komoditas hanya kepada pelaku 
usaha dari kelompoknya saja, sedangkan lainnya tidak. “Jika ini yang 
terjadi, tentu masih jauh panggang dari api, masih jauh impian kita untuk 
bisa melihat pengusaha yang bisa bersaing secara nasional dan 
regional/global yang betul‐betul mengandalkan kemampuan dan 
kompetensinya untuk bisa bersaing dan berdiri sejajar dengan 
perusahaan‐perusahaan asing lainnya. Yang bisa bersaing dengan tidak 
mengandalkan kedekatan pada penguasa dan para pencari rente ekonomi 
yang hanya mempunyai hasrat untuk memuaskan dirinya sendiri tanpa 
memikirkan pihak lain,” ujarnya. 
  
 

 
 
BERBAGAI MODEL OLIGOPOLI 
 
Yang dimaksud dengan pasar oligopoli dalam teori ekonomi mikro adalah 
pasar yang terdapat beberapa penjual saja. Jika hanya ada dua penjual 
disebut duopoli, dan kalau lebih disebut oligopoli. Barang yang 
diperjualbelikan dapat bersifat homogen dan dapat pula bersifat 
diferensiasi. Ciri umum yang terdapat dalam pasar oligopoli adalah 
masing‐masing perusahan tidak tahu persis reaksi apa yang akan diambil 
oleh perusahaan lain, sebagai balasannya. Untuk itu dalam pasar oligopoli 
ada beberapa model. Model‐model yang cukup penting adalah Cournot, 
Bertrand, Chamberlin, Kinked‐demand dan Stackelberg, model oligopoli 
yang tidak bergabung. Model‐model kartel dan kepemimpinan hanya 
untuk pasar oligopoli yang bergabung. 
 
Dalam model Cournot dianggap barang yang dihasilkan bersifat homogen 
(identik) dan struktur biaya produksinya sama dengan biaya produksi 
marjinal = 0. Secara umum dapatlah diutarakan bahwa apabila di pasar 
ada n perusahaan maka masing‐masing perusahaan akan memproduksi 
output sebanyak n/n + 1 dari seluruh permintaan pasar. Dan secara 
keseluruhan mereka akan menghasilkan (n/(n+1) atau n (1/n+1). Dalam hal 
ini jelas jika bahwa semakin banyak perusahaan yang terdapat di pasar, 
maka akan semakin banyak pula jumlah output yang ditawarkan di pasar 
dengan tingkat harga jual yang lebih murah. Output keseimbangan dalam 
model ini mendekati output keseimbangan pasar persaingan sempurna. 
 
Dalam model Bertrand dianggap masing‐masing perusahaan 
memperkirakan perusahaan pesaingnya tetap mempertahankan tingkat 
harga jual output, apa pun yang ditentukan oleh perusahaan pesaingnya. 
Model Bertrand dapat menentukan posisi keseimbangan stabil 
(stableequilibrium) dari pasar. Posisi tersebut ditentukan oleh titik potong 
antara dua kurva reaksi yang dimiliki oleh masing‐masing perusahaan. 
Dalam model Bertrand ini tidak mengarah ke tingkat keuntungan pasar 
yang maksimum serta pada tingkat yang lebih rendah dari itu. Hal ini 
disebabkan karena dianggap masing‐masing produsen tidak pernah 
memanfaatkan pengalaman‐pengalamannya yang telah lalu. 
 
Dalam pasar oligopoli model Chamberlin dinyatakan bahwa keseimbangan 
stabil di pasar terjadi apabila di pasar disepakati hanya ada satu harga. Hal 
ini disebabkan dalam model Chamberlin ini masing‐masing perusahaan 
menyadari bahwa mereka saling tergantung. Penetapan satu harga 
tersebut dimaksudkan untuk memaksimumkan keuntungan perusahaan 
masing‐masing. Dalam model   model Chamberlin ini, dianggap juga bahwa 
masuknya perusahaan baru ke pasar dimungkinkan, maka ada tendensi 
keseimbangan stabil yang terjadi dalam  model ini tidak dapat dipecahkan 
melalui mekanisme ala pasar monopoli.  
 
Pasar oligopoli model kurva patah diformulasikan oleh Sweezy. Dalam 
model ini keseimbangan perusahaan ditentukan pada waktu garis 
permintaan yang dihadapi produsen patah. Karena pada tingkat ini berarti 
MR yang dihadapi produsen sama besar dengan MC‐nya, memang secara 
umum dapatlah diutarakan bahwa kurva MR dapat berpotongan dengan 
kurva MC di mana saja pada bagian kurva MR yang patah. Hal ini 
bermakna bahwa adanya perubahan struktur biaya produksi tidak akan 
berpengaruh terhadap tingkat output dan harga keseimbangan 
perusahaan. Berbentuk patah kurva permintaan yang dihadapi oligopolis 
ini mencerminkan perilaku oligopolis di pasar, yaitu apabila ia menurunkan 
tingkat harga jual, maka ia mengharapkan produsen pesaingnya akan 
mengikuti kebijaksanaannya.  
 
Akan tetapi kalau ia menaikkan harga jual maka produsen pesaingnya tidak 
akan mengikuti kebijaksanaan. Bentuk kurva permintaan yang patah 
adalah manifestasi dari adanya ketidakpastian oligopolis terhadap  

perkiraan perusahaan pesaing apabila ia menurunkan tingkat harga jual. 
Model ini dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa dalam pasar 
oligopoli tingkat harga output yang terjadi di pasar cenderung tetap tidak 
berubah‐ubah. 
 
Dalam model oligopoli yang berikutnya, yaitu model Stackelberg dianggap 
salah satu produsen yang ada di pasar cukup kuat posisinya sehingga 
dapat memaksa perusahaan pesaingnya yang lain untuk mengakui dan 
mengikuti segala ketentuannya. Dalam hal ini perusahaan yang terkuat 
tersebut  berperilaku seperti halnya perusahaan monopolis. Dalam model 
ini diutarakan bahwa apabila ia di pasar hanya ada satu perusahaan yang 
kuat (di pasar ia jadi pimpinan), sedangkan perusahaan yang lain rela 
sebagai pengikut, maka keseimbangan pasar yang bersifat stabil akan 
terbentuk. Namun, apabila di pasar ada dua perusahaan yang sama‐sama 
kuat dan kedua‐duanya berharap untuk menjadi pemimpin di pasar, maka 
keseimbangan pasar yang bersifat stabil tidaklah akan terbentuk. Dalam 
suasana seperti ini akan terjadi perang harga (price war). Perang harga 
tersebut akan berarti setelah salah satu perusahaan rela menjadi pengikut 
dan setelah itu berarti keseimbangan yang bersifat stabil lalu terbentuk. 
  
PENGANTAR TEORI GAME 
 
"GAME THEORY" DARI AUMANN‐SCHELLING 
 
Stockholm, Senin ‐ Pihak Royal Swedish Acadeny of Sciences, Senin 
(10/10), memberikan penghargaan Nobel Ekonomi 2005 kepada Robert J 
Aumann dan Thomas C Schelling. Keduanya dinilai telah mengembangkan 
apa yang dikenal sebagai ”Game Theory” yang digunakan dalam 
penyelesaian konflik, seperti konflik dagang atau bisnis. Bahkan, juga bisa 
dikembangkan dalam penyelesaian perang. Aumann (75), warga Amerika 
Serikat keturunan Yahudi yang kini dosen di Universitas Hebrew, Jerusalem 
(Israel), dan Schelling (84), dosen di Universitas Maryland, Amerika Serikat, 
melalui teori yang mereka kembangkan telah sangat membantu 
memahami berbagai bentuk konflik dan kerja sama. Dengan  demikian, 
keputusan politik atau perundingan bisa diambil guna menyelesaikan 
sebuah konflik apakah itu konflik bisnis, dagang, ataupun perang. ”Game 
Theory” (teori permainan) ini merupakan sebuah sains atau analisis 
strategi yang mencoba untuk menentukan apa aksi yang dilakukan  para 
”pemain” yang berbeda, guna menjamin hasil terbaik bagi masing‐masing. 
”Pemain” yang berlainan ini bisa saja antara mitra dagang, pengusaha dan 
serikat pekerja, ataupun antarsindikat kriminal. Teori ini juga bisa dipakai 
dalam penentuan harga pasar. 
Schelling memperkenalkan teori ini ketika masih terjadi perang dingin 
antara Amerika Serikat dan bekas Uni Soviet. Dengan metode ”Game 
Theory”, Schelling menjelaskan isu‐isu kunci di era itu, keamanan global, 
dan perlombaan senjata. Menurut dia, kemampuan untuk membalas lebih 
berguna dari kemampuan  untuk menahan serangan. ”Pandangan ini telah 
terbukti sangat relevan dalam pemecahan konflik dan upaya untuk 
menghindari perang,” ujar pihak Panitia Nobel. Teori yang dikembangkan 
Schelling ini lantas dikembangkan Aumann. Aumann menerapkan 
pendekatan analisis matematika guna menekankan alternatif‐alternatif 
yang ada dalam sebuah konflik. Seperti dijelaskan panitia Nobel, dari 
pengembangan ini, Aumann sampai pada sikap,  lebih  baik  menjalin  kerja  
sama  dibandingkan  konflik  (perang).     Lebih mudah memperoleh relasi 
jangka panjang daripada berkonflik. ”Itu sebabnya beberapa orang atau 
negara lebih suka bekerja, dibandingkan menderita karena konflik,” ujar 
pihak Nobel. ”Game Theory” ini memunculkan ide pentingnya sebuah 
pemecahan dan pendekatan atas konflik secara umum,” ujar Aumann dari 
Israel ketika diberi tahu soal penghargaan ini. Pihak Nobel melihat ”Game 
Theory” ini memang bisa diterapkan melampaui masalah atau konflik 
ekonomi. (Reuters/AFP/ppg) 

 
JENIS‐JENIS GAME THEORY YANG POPULER 
(Vibiznews ‐ Sales) ‐ Game theory mempelajari interaksi yang terjadi 
antara pihakpihak yang yang terlibat konflik. Setiap pihak tentunya 
berusaha memilih strategi yang akan memaksimalkan keuntungan 
baginya. Game theory banyak memainkan peran pada ilmu sosial. 
 
Game theory terdiri dari beberapa jenis, yang popular antara lain:  
 
1.Zero‐sum game, ini adalah win‐lose solution. Dimana jika satu pihak 
menang,maka pihak lain pasti kalah. Jika satu pihak memperoleh 
keuntungan/manfaat, maka itu merupakan harga yang harus dibayar oleh 
pihak lain. Contoh permainan yang bertipe zero‐sum game antara lain 
adalah catur. 
 
2. Non‐zero sum game, dimana jika satu pihak memperoleh keuntungan, 
maka pihak lain tidak pula kalah. Pihak‐pihak yang terlibat bisa melakukan 
kompromi, sehingga memperoleh solusi yang bermanfaat bagi semuanya. 
Contohnya dalam dunia sales, salesman berhasil menjual produknya dan 
meemnuhi target, sementara pelanggan juga berhasil memperoleh produk 
yang ia butuhkan. Samasama bermanfaat bagi semua pihak, bukan? 
 
3.Prisoner’s dilemma, salah satu bentuk non‐zero sum game namun tidak 
terdapat kerjasama ataupun komunikasi antara kedua belah pihak. 
Diilustrasikan prisoner’s dilemma ini yaitu dua penjahat yang ditangkap 
dan diinterogasi secara terpisah. Jika mereka berdua sama‐sama mengaku, 
maka keduanya akan menjalani hukuman terberat. Jika salah satu 
mengaku, maka temannya akan diganjar hukuman lebih berat dan ia 
sendiri dikurangi. Sementara itu jika keduanya tidak mengaku, maka akan 
memperoleh hukuman terringan. Masalahnya adalah, keduanya tidak tahu 
apa yang akan dilakukan oleh pihak lawan.Prisoner’s dilemma sendiri 
sering terjadi dalam kehidupan sehari‐hari tanpa disadari. 

BAB 4 

TEORI OLIGOPOLI DAN KOLUSI 
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Misalnya antara satu perusahaan dengan kompetitornya, dimana 
samasama tidak mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh pihak lawan 
dan tidak ada komunikasi antar keduanya. Kemudian juga banyak 
aplikasinya di dunia politik antara politisi dan lawan politiknya. 
 
KARTEL DAN KOORDINASI HARGA OLIGOPOLI 
Kartel adalah gabungan (organisasi resmi) dari para produsen yang 
menjual output di pasar oligopoli. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan 
untuk meningkatkan keuntungan perusahaan‐perusahaan anggotanya, 
yaitu dengan jalan menentukan kebijaksanaan‐kebijaksanaan yang berlaku 
untuk seluruh perusahaan dalam kartel. Kartel dibentuk pada umumnya 
untuk mengatasi ketidakpastian perilaku perusahaan‐perusahaan pesaing 
dengan mengadakan Collusive agreement. Dengan penggabungan seperti 
ini produsen‐produsen secara bersama‐sama  akan berperilaku seperti 
halnya monopolis. Secara garis besar ada dua jenis kartel, yaitu kartel 
dengan tujuan membagi pasar. Suasana ini adalah mirip dengan monopolis 
yang mempunyai beberapa pabrik (multiplant‐monopoly). 
 
Dalam model ini masalah yang dihadapi kartel tidaklah hanya menentukan 
tingkat harga dan jumlah output optimum yang harus diproduksi oleh 
kartel agar keuntungannya maksimum namun juga penentu jatah output 
yang harus diproduksi oleh masing‐masing produsen anggota dan juga 
pembagian keuntungan antar mereka. Pada prinsipnya output optimal 
juga pembagian keuntungan antar mereka. Pada prinsipnya output 
optimal terjadi pada waktu kurva MR kartel dipotong oleh kurva MC‐nya 
dari bawah. Keberhasilan suatu kartel dalam mencapai tujuan pada 
umumnya terletak pada derajat kewibawaan kartel di mata perusahaan‐
perusahaan anggotanya. Kartel yang kurang berwibawa dan kurang disiplin 
di dalam menangani kecurangan‐kecurangan yang dilakukan oleh para 
anggotanya dan pada umumnya akan mengalami kegagalan. 
 
Bentuk lain dari penggabungan produsen yang menjual output di pasar 
oligopoli adalah   model   kepemimpinan   harga.   Dalam   model   ini   
perusahaan       yang mempunyai posisi paling kuat akan bertindak sebagai 
leader sedang perusahaan yang lain bertindak sebagai follower. Model ini 
lebih banyak dipraktikkan karena dalam model ini semua perusahaan 
anggota mempunyai kebebasan penuh dalam melakukan kegiatan 
penjualan dan produksinya. Dalam model ini ada tiga  bentuk 
penggabungan, yaitu model kepemimpinan harga oleh perusahaan yang 
dominan dan model kepemimpinan harga oleh perusahaan yang bersifat 
barometris. 
 
STUDI KASUS : LIBERALISASI INDUSTRI MINYAK IRAK DAN RI 
SETELAH perang Irak berakhir, struktur pasar dan industri minyak dunia 
akan mengalami perubahan besar. Namun, masih butuh proses panjang 
yang akan ditentukan oleh sejauh mana Amerika Serikat mampu 
mengkonsolidasikan kekuasaannya atas Irak. Sebagai negara pemenang 
perang, kini AS kembali mempunyai peluang yang pernah hilang selama 40 
tahun sejak kelahiran Organisasi Negara‐negara Pengekspor Minyak 
(OPEC) untuk mengatur tingkat harga, struktur pasar, dan industri minyak 
dunia. 
 
Dengan dikuasainya Irak oleh AS, kini AS dapat mengimplementasikan 
agendanya untuk menggiring pasar minyak dunia tidak lagi dikendalikan 
oleh OPEC. Irak dengan cadangan terbukti sekitar 112 miliar barrel, dalam 
waktu sekitar sepuluh tahun ke depan akan mampu berproduksi 
menyamai Rusia atau Arab Saudi menjadi sekitar 10 juta barrel per hari. 
Jumlah ini sangat potensial untuk memperlemah dan bahkan 
membubarkan OPEC dengan terlebih dahulu Irak keluar dari OPEC. Untuk 
mencapai tujuan ini, pemerintahan baru Irak pascaperang akan segera 
melakukan liberalisasi industri minyak Irak yang diikuti oleh privatisasi 
INOC (Iraq National Oil Company‐  BUMN minyak Irak yang selama ini 
mengontrol cadangan dan tingkat produksi minyak Irak). 
 
Pada titik ini, terlihat jelas ada kesamaan dan benang merah antara apa 
yang akan terjadi di Irak pada  masa mendatang        dengan apa yang 
sedang terjadi di Indonesia saat ini. Keduanya merupakan proses yang 
kalau terus berlanjut akan berujung pada melemahnya dan selanjutnya 
bubarnya OPEC sebagai organisasi yang membela kepentingan negara 
produsen  minyak dunia. Bedanya, Irak akan meliberalisasi dan 
memprivatisasi industri minyaknya setelah kalah perang dari AS, 
sedangkan Indonesia melakukan liberalisasi dan privatisasi industri minyak 
nasionalnya bukan merupakan hasil dari suatu peperangan atau operasi 
militer, namun lebih merupakan hasil "kesadaran" sendiri. 
 
Liberalisasi industri perminyakan di Indonesia dilakukan lewat penciptaan 
perangkat perundang‐undangan. Langkah‐langkah yang telah diambil 
selama ini mengarah kepada liberalisasi industri perminyakan, sekaligus 
privatisasi BUMN minyak nasional (Pertamina). Program ini dilakukan 
secara sistematis dengan entry‐point melalui pencabutan Undang‐undang 
(UU) Nomor 8 Tahun 1971 dan  pemberlakuan UU Migas Nomor 22 Tahun 
2001. Langkah yang diambil oleh pemerintah ini merupakan implementasi 
dari letter of intent (LoI) dengan Dana Moneter Internasional (IMF). UU 
Migas Nomor 22 Tahun 2001 merupakan tonggak bagi liberalisasi dan 
privatisasi perminyakan di Indonesia dengan menghapus penguasaan  dan 
kontrol Pertamina atas cadangan dan produksi minyak mentah Indonesia 
dan membuka jalan bagi liberalisasi pasar bahan bakar minyak (BBM) 
dalam negeri. 
 
Untuk menghilangkan kontrol Pertamina atas cadangan dan tingkat 
produksi minyak mentah, maka Kuasa Pertambangan (KP) yang selama ini 
dipegang Pertamina berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 1960 dan UU 
Nomor 8 Tahun 1971 harus dicabut. Lebih mengkhawatirkan lagi, setelah 
KP diambil oleh pemerintah, bukannya diserahkan kepada Badan 
Pelaksana (BP) Migas sebagai pihak yang mengontrol perusahaan minyak 

asing (KPS), namun oleh UU Nomor 22 Tahun 2001 lewat Pasal 1 butir 5 
dan Pasal 12 Ayat (3) justru diserahkan kepada KPS atau investor hulu. 
Langkah yang hampir mirip juga sedang dan akan dilakukan di negara 
anggota OPEC  lainnya,  seperti Venezuela, Nigeria, Aljazair,  dan  tentunya  
Irak.  Tak ayal  lagi, langkah ini merupakan cara yang sangat sistematis, 
yang dapat melumpuhkan OPEC dari dalam. 
 
Sebab, manakala kontrol produksi anggota OPEC sudah tidak lagi berada di 
bawah BUMN‐nya, terlebih kalau BUMN‐nya sudah terjual, maka posisi 
OPEC dalam mengatur suplai dan harga minyak dunia menjadi sangat 
lemah. Soalnya, pembatasan produksi perusahaan minyak oleh institusi 
pemerintah (bukan oleh BUMN) dapat berakibat diseretnya institusi 
pemerintah tersebut ke Arbitrase International oleh perusahaan minyak 
atau KPS yang merasa dirugikan karena dipaksa untuk mengurangi 
produksi. Hal ini dialami oleh Venezuela karena Presiden Chavez 
mengurangi produksi perusahaan minyak atau KPS guna memenuhi 
pembatasan produksi OPEC. 
 
DI Indonesia, liberalisasi industri minyak juga mencakup perubahan 
struktur pasar BBM dalam negeri dengan menghilangkan hambatan masuk 
(barrier to entry) bagi pemain baru. Hambatan bagi masuknya perusahaan 
minyak asing di pasar BBM dalam negeri lebih disebabkan oleh harga jual 
BBM yang rendah, di samping rendahnya rata‐rata biaya pokok produksi 
dan distribusi BBM Pertamina sebagai calon pesaing. Ibarat Irak yang harus 
dilumpuhkan dulu persenjataannya sebelum  diserang oleh AS, maka 
Pertamina yang mempunyai biaya BBM yang rendah harus diperlemah 
dulu sebelum masuknya pesaing atau pemain baru. 
 
Hal itu dengan mengubah Pertamina dari sebuah perusahaan minyak  
terintegrasi (integrated oil company) berskala besar menjadi perusahaan 
minyak yang terpecah (unbundling) dengan skala usaha yang diperkecil. 
Selain itu, UU Nomor 22 Tahun 2001 juga memberikan subsidi kepada 
pemain baru berupa izin untuk memakai aset dan fasilitas distribusi BBM 
Pertamina lewat Badan Pengatur, tanpa perlu harus membangun sendiri. 
Sebab, kalau pemain baru ini harus membangun sendiri, tentu pada tahap 
awal mereka tidak akan mampu bersaing dengan Pertamina. Sedangkan 
proses pembentukan harga eceran BBM dalam negeri diserahkan 
sepenuhnya kepada mekanisme persaingan pasar (Pasal 28 Ayat 2). 
 
Untuk memungkinkan BUMN Pertamina dijual, UU Nomor 22 Tahun 2001 
mengamanatkan untuk mengubah status Pertamina dari BUMN 
berdasarkan   UU menjadi PT Persero berdasarkan peraturan pemerintah 
(PP) yang belakangan ini banyak diributkan. Bagi perusahaan minyak 
dunia, liberalisasi sektor hilir industri minyak di Indonesia lebih penting 
ketimbang sektor hulu yang selama ini sudah dikuasai oleh KPS, mengingat 
pasar BBM dalam negeri sangatlah besar dengan penduduk sekitar 220 
juta orang. Ini merupakan pasar yang sangat menggiurkan di dalam jangka 
panjang, terlebih kalau daya beli masyarakat sudah meningkat dan harga 
eceran BBM sudah mencapai tingkat harga pasar. 
 
Sedangkan liberalisasi industri minyak Irak pascaperang kemungkinan akan 
lebih terkonsentrasi di sektor hulu. Sebab, sektor hilir industri minyak Irak 
tidaklah begitu besar mengingat penduduk Irak yang hanya sekitar 20 juta  
orang. Selain itu, meliberalisasi sektor hilir akan berdampak pada harga 
jual BBM dalam negeri Irak harus dinaikkan sampai ke tingkat harga pasar. 
Ini merupakan langkah yang sulit, mengingat selama ini harga eceran BBM 
dalam negeri di Irak sangatlah rendah, sekitar Rp 300 per liter (bandingkan 
dengan rata‐rata harga pasar BBM di dunia yang sekitar Rp 3.000 per liter).  
Menurut Center for Global Energy Studies (CGES), liberalisasi dan 
privatisasi industri minyak Irak merupakan langkah yang harus ditempuh 
AS, mengingat Irak membutuhkan arus modal dari AS untuk membangun 
kembali industri perminyakan dan perekonomian Irak. 
 
Setelah perusahaan jasa perminyakan (Oil Services Company) dari AS, 
seperti Halliburton dan Bechtel, mendapatkan kontrak tanpa tender di 
Irak, perusahaan‐ perusahaan minyak raksasa dari AS pasti akan segera 
mengikuti memasuki Irak. Selama periode embargo Perserikatan Bangsa‐
bangsa (PBB), perusahaan minyak AS terhalang masuk karena dilarang 
oleh UU AS sendiri. Sementara Saddam Hussein (mantan Presiden Irak) 
selama ini menggunakan sektor hulu industri minyaknya guna keluar dari 
embargo PBB dengan memberikan peluang bagi masuknya perusahaan 
minyak dari Perancis, Rusia, dan Cina. Sebenarnya, Saddam Hussein sudah 
berhasil memperoleh dukungan dari anggota Dewan Keamanan PBB, 
namun sebagaimana diketahui, tetap saja AS menginvasi Irak sampai 
Saddam terguling. 
 
Liberalisasi industri minyak Irak adalah merupakan strategi yang tepat bagi 
AS untuk dapat mengontrol cadangan dan produksi minyak Irak. Dengan 
jargon liberalisasi, terlebih kalau IMF ikut dilibatkan dalam proses 
pembangunan kembali Irak, AS diperkirakan akan memperoleh dukungan 
dari banyak pihak di Irak. Dengan memprivatisasi BUMN minyak Irak 
(INOC), perusahaan minyak AS dengan mudah dapat mencaplok INOC 
sehingga kontrol atas cadangan dan produksi minyak Irak akan berpindah 
ke tangan perusahaan minyak AS. Dalam jangka panjang, AS akan dapat 
menggenjot produksi minyak Irak sebanyak‐banyaknya sehingga dapat 
merusak keseimbangan  pasar  minyak dunia yang dalam 30 tahun terakhir 
ini dikendalikan oleh OPEC. Untuk ini, Irak harus keluar dari OPEC agar 
tidak terikat oleh kuota. 
 
Bukankah sejak OPEC lahir AS sangat tidak setuju dengan keberadaan 
organisasi ini? Terutama sejak tahun 1973, di mana karena ulah OPEC 
masyarakat dan ekonomi AS sangat terpukul karena harga minyak dunia 
melambung dari  2  dollar AS per barrel menjadi 12 dollar per barrel, 
kemudian pada tahun 1979 OPEC menaikkannya menjadi 35 dollar per 
barrel? 
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Kinilah momen yang sangat tepat bagi AS untuk melemahkan OPEC dari 
dalam, dengan memainkan kartu Irak. Keberhasilan upaya AS ini akan 
banyak bergantung pada sikap Arab Saudi sebagai negara penghasil 
minyak terbesar di OPEC. Kalau Arab Saudi yang banyak dituding AS 
sebagai negara yang berada di balik Peristiwa 11 September dapat 
membaca arah kebijakan AS di Irak, maka kemungkinan Arab Saudi akan 
menentang upaya AS untuk memperlemah atau membubarkan OPEC. 
Soalnya, kalau AS berhasil membentuk pemerintahan yang demokratis di 
Irak sehingga menjadi model bagi negara‐negara Arab sekitarnya yang 
masih berbentuk monarki, maka dengan teori "domino demokratisasi" 
kelangsungan pemerintahan monarki di Arab Saudi, Kuwait, dan negara‐
negara Teluk lainnya akan terancam. 
  
Ancaman ini dapat menjadi senjata bagi AS untuk "memaksa" empat 
negara OPEC yang masih berbentuk monarki (Arab Saudi, Kuwait, Qatar, 
dan Uni Emirat Arab) agar mereka "membiarkan" OPEC diperlemah atau 
dibubarkan dan kemudian diubah menjadi semacam organisasi penelitian 
yang tidak mempunyai kekuatan untuk mengontrol suplai dan harga 
minyak dunia. Terlebih saat ini BUMN minyak negara OPEC nonmonarki 
sedang dalam proses liberalisasi dan privatisasi, seperti Pertamina dari 
Indonesia, Sonatrach dari Aljazair, PDVSA dari Venezuela, dan NNPOC dari 
Nigeria. Kalau BUMN negara OPEC sudah dijual, maka kontrol produksi dan 
suplai ke pasar minyak dunia tidak lagi berada di tangan BUMN negara 
OPEC sehingga praktis OPEC tidak lagi bisa mengatur suplai, di samping 
Irak akan terus membanjiri pasar setelah investasi AS masuk. Akankah 
satu‐satunya organisasi penghasil komoditas strategis yang paling ditakuti 
AS ini dalam jangka panjang akan lenyap? Mari kita tunggu apa yang 
sesungguhnya akan dilakukan AS setelah berhasil menaklukkan Irak. 
  
 

 
 
  
Merger adalah penyerapan dari suatu perusahaan oleh perusahaan lain. 
Merger merupakan penggabungan usaha pada suatu nama perusahaan di 
mana salah satu perusahaan harus berbentuk PT. Setelah merger, 
perusahaan yang dibeli akan kehilangan atau berhenti beroperasi dengan 
hasilnya adalah sebuah entitas yang lebih besar. Keuntungan utama 
melakukan merger adalah sederhana dan tidak semahal bentuk lain 
pengambilalihan perusahaan. Hal ini disebabkan karena masing‐masing 
perusahaan yang melakukan merger telah mengkompromikannya dan 
setuju untuk mengkombinasikan operasi perusahaan, sehingga tidak ada 
keharusan untuk mengganti kepemilikan aset. Kerugian melakukan merger 
adalah keharusan untuk mendapatkan persetujuan para pemegang saham, 
karena untuk mendapatkan persetujuan tersebut dapat memakan waktu 
yang lama. 
 
DEFINISI MERGER 
Menurut Abdul Moin (2003:5)1, merger adalah penggabungan dua atau 
lebih perusahaan yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap 
hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan 
aktivitasnya atau bubar. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1998 
tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan 
Terbatas menyebut merger sebagai penggabungan, akuisisi sebagai 
pengambilalihan, dan konsolidasi sebagai peleburan . Definisi merger 
menurut peraturan pemerintah tersebut adalah perbuatan hukum yang 
dilakukan oleh satu perseroan atau  lebih untuk  menggabungkan diri 
dengan perseroan lain yang telah ada, dan selanjutnya perseroan yang 
menggabungkan diri menjadi bubar. Brian Coyle (2000) dalam Gunawan 
Widjaja 2(2002) menyatakan bahwa pada prinsipnya merger dan akuisisi 
tidak jauh berbeda. Keduanya terjadi pada saat dua   atau   lebih   pelaku   
usaha   bergabung   secara   operasional,   baik      untuk keseluruhan 
maupun sebagian usaha mereka.  Perbedaan yang pokok terletak pada tiga 
hal utama, yaitu:  
 
(1) Ukuran relatif dari masing‐masing perusahaan yang melakukan merger 
atau akuisisi,  
(2) Kepemilikan dari usaha yang digabungkan tersebut,  
(3) Kontrol manajemen dari usaha yang digabungkan tersebut. 
 
Menurut Coyle, merger dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. 
Dalam pengertian yang luas, merger juga menunjuk pada setiap bentuk  
pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya pada saat 
kegiatan usaha dari kedua perusahaan tersebut disatukan. Pengertian 
yang lebih sempit merujuk pada dua perusahaan dengan ekuitas yang 
hampir sama menggabungkan sumber‐sumber daya yang ada pada kedua 
perusahaan menjadi satu bentuk usaha. Pemegang saham atau pemilik 
dari kedua perusahaan sebelum merger menjadi pemilik dari saham 
perusahaan hasil merger, dan top manajemen dari kedua perusahaan 
tetap menduduki posisi senior dalam perusahaan setelah merger . 
Selanjutnya, Coyle menjelaskan bahwa suatu penggabungan usaha disebut 
merger jika: 
 

 Tidak ada salah satu perusahaan yang bergabung dapat disebut 
sebagai perusahaan pengambil alih atau perusahaan yang 
diambil alih. 

 Kedua perusahaan berpartisipasi dalam membentuk struktur 
manajemen perusahaan hasil penggabungan tersebut. 

 Kedua perusahaan yang bergabung pada umumnya memiliki 
ukuran yang hampir sama, yang artinya tidak ada dominasi aset 
antara satu perusahaan atas perusahaan yang lain. 

 
Hampir semua atau sebagian besar melibatkan “share swap”, di mana 
tidak terjadi pembayaran tunai, melainkan yang terjadi adalah penerbitan 
saham baru yang ditukar dengan kepemilikan saham dalam perusahaan 
yang lain. Merger adalah salah satu bentuk absorbsi (penyerapan) oleh 
satu perusahaan terhadap perusahaan lain. Jika dua perusahaan, A dan B, 
melakukan merger, maka hanya akan ada satu perusahaan saja, yaitu A 
atau B. Pada sebagian besar kasus merger, perusahaan yang memiliki 
ukuran lebih besar yang dipertahankan hidup dan tetap mempertahankan 
nama dan status hukumnya, sedangkan perusahaan yang ukurannya lebih 
kecil (perusahaan yang dimerger) akan menghentikan aktivitasnya atau 
dibubarkan sebagai badan hukum.  
 
Pihak yang masih hidup atau yang menerima merger dinamakan surviving 
firm atau pihak yang mengeluarkan saham (issuing firm). Sementara itu, 
perusahaan yang berhenti dan bubar setelah terjadinya merger dinamakan 
merged firm. Surviving firm dengan sendirinya memiliki ukuran (size) yang 
semakin besar karena seluruh aset dan kewajiban dari merged firm 
dialihkan ke surviving firm. Perusahaan yang dimerger akan menanggalkan 
status hukumnya sebagai entitas yang terpisah, dan setelah merger 
statusnya berubah menjadi bagian (unit bisnis) di bawah surviving firm. 
Dengan demikian ia tidak lagi bisa bertindak hukum atas namanya sendiri 
(Abdul Moin, 2003:6). 
 
MACAM, JENIS SERTA PENGERTIAN EKSPANSI BISNIS 
Perluasan atau expansi bisnis diperlukan oleh suatu perusahaan untuk 
mencapai efisiensi, menjadi lebih kompetitif, serta untuk meningkatkan 
keuntungan atau profit perusahaan. Ekspansi bisnis dapat dilakukan dalam 
beberapa metode, yakni : 
 
1. MERGER ATAU PENGGABUNGAN 
Merger adalah penggabungan dari dua atau lebih perusahaan menjadi 
satu kesatuan yang terpadu.Perusahaan yang dominan dibanding dengan 
perusahaan yang lain akan tetap mempertahankan identitasnya, 
sedangkan yang lemah akan mengaburkan identitas yang dimilikinya. jenis‐
jenis merger: 
 

1. Merger Vertikal, Perusahaan masih dalam satu industri tetapi 
beda level atau tingkat operasional. Contoh : Restoran cepat 
saji menggabungkan diri dengan perusahaan peternakan ayam. 

2. Merger Horisontal, Perusahaan dalam satu industri membeli 
perusahaan di level operasi yang sama. Contoh : pabrik 
komputer gabung dengan pabrik komputer. 

3. Merger Konglomerasi, Tidak ada hubungan industri pada 
perusahaan yang diakuisisi. Bertujuan untuk meningkatkan 
profit perusahaan dari berbagai sumber atau unit bisnis. 
Contoh : perusahaan pengobatan alternatif bergabung dengan 
perusahaan operator telepon seluler nirkabel. 

  
2.AKUISISI 
Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau 
oleh kelompok investor. Akuisisi sering digunakan untuk menjaga 
ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk akan diserap oleh 
pasar.  Contoh  : Aqua diakuisisi oleh Danone, Pizza Hut oleh Coca‐Cola, 
dan lain‐lain. 
 
3.HOSTILE TAKE OVER 
Pengambil Alihan Secara Paksa (Hostile take over) adalah suatu tindakan 
akuisisi yang dilakukan secara paksa yang biasanya dilakukan dengan cara 
membuka penawaran atas saham perusahaan yang ingin dikuasai di pasar 
modal dengan harga di atas harga pasar. Pengambilalihan secara paksa 
biasanya diikuti oleh pemecatan karyawan dan manajer untuk diganti 
orang baru untuk melakukan efisiensi pada operasional perusahaan. 
 
4.LEVERAGE BUYOUT 
Leverage buy out adalah teknik pengusaan perusahaan dengan metode 
pinjaman atau utang yang digunakan pihak manajemen untuk membeli 
perusahaan lain. Terkadang suatu perusahaan target dapat dimiliki tanpa 
modal awal yang besar. 
 
MERGER DI SEKTOR PERBANKAN 
Merger, konsolidasi, akuisisi adalah hal yang sangat umum dilakukan agar 
perusahaan dapat memenangkan persaingan,serta terus tumbuh dan 
berkembang. Joseph F. Sinkey (1983), menjelaskan motivasi yang 
mendorong bank untuk melakukan merger, antara lain: 
 

 Untuk mendapatkan kesempatan beroperasi dalam skala usaha 
yang hemat, 

 Guna meningkatkan pangsa pasar, 
 Menghilangkan tidak efisien melalui operasional dan 

pengendalian finansial yang lebih baik, 
 
Kesempatan menggabungkan sumber daya ataupun pasar yang dimiliki 
masing‐ masing Bank. Selain itu masih terdapat beberapa faktor yang 
mendorong motivasi untuk merger, seperti: upaya diversifikasi, 
menurunkan biaya dana, dan menaikkan harga saham secara emosi 
(bootstrapping of earning per share) karena adanya pengumuman akan 
merger bagi Bank publik. Merger merupakan salah satu pilihan terbaik 
untuk memperkuat fondasi bisnis, jika merger tersebut dapat memberikan 
sinergi. 
  

BAB 5 

MERGER DAN INTEGRASI VERTIKAL 
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Sutan Remy Syahdeini dalam makalah berjudul “Merger, Konsolidasi  dan 
Akuisisi Bank” memberikan definisi merger atau penggabungan usaha 
adalah penggabungan dari dua Bank atau lebih dengan cara tetap 
mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan melikuidasi Bank‐bank 
lainnya. Prasyarat melakukan merger Hazel J.Johnson 3(1995) 
menyatakan, prasyarat yang harus dianalisis terlebih dahulu dari kedua 
Bank yang akan melakukan merger adalah: 
 

 Kondisi keuangan masing‐masing Bank, merger 
sesama bank sehat atau karena collapse 

 Kecukupan modal 
 Manajemen, baik sebelum atau sesudah merger 

 
Apakah merger dapat memberi manfaat bagi pengguna jasa Bank 
tersebut? Johnson lebih lanjut menyatakan setiap lembaga yang akan 
melakukan merger, pada umumnya mempunyai beberapa isu penting yang 
relevan untuk dianalisis sebelum merger dilakukan, antara lain: 
 

 Kapan waktu yang tepat untuk melakukan merger? 
 Bagaimana mengidentifikasi kecocokan pasangan (partner) 

untuk merger? 
 Bagaimana mengkomunikasikan dengan baik atas rencana 

merger ini kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar niat 
merger mempunyai dampak yang positif di pasar? 

 Bagaimana melakukan cara, yang akan dilakukan untuk 
konsolidasi diantara Bank yang merger? 

 
EVALUASI KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN MERGER 
Membuat proyeksi keberhasilan merger penting dilaksanakan, sebelum 
merger dilakukan secara legal. Tahapan diawali dengan due diligence (uji 
tuntas) atas perusahaan yang akan dikonsolidasikan. Penilaian dilakukan 
atas sinergi yang akan diperoleh, dilihat dari sinergi operasional dan sinergi 
finansial.  
 
Sinergi operasional, umumnya dengan membandingkan sumber daya 
masing‐ masing perusahaan, antara lain: Visi Misi dan tujuan perusahaan, 
perencanaan strategik, Sumber Daya Manusia, jaringan, pangsa pasar, 
Informasi Teknologi yang digunakan, dan budaya kerja masing‐masing 
perusahaan. 
 
Evaluasi finansial, didasarkan atas: analisis laporan keuangan perusahaan, 
berupa neraca dan laba rugi, baik yang berupa on atau off balance sheet, 
serta fee based income. Metoda yang digunakan bermacam‐macam, salah 
satunya menitik beratkan pada cash flow, sebagai berikut: 

1. Analisis proyeksi arus kas dengan menggunakan 
diskon faktor sesuai biaya dana perusahaan 
(Discounted cash flow approach) 

2. Analisis yang didasakan atas ratio harga saham 
dengan pendapatan (Price Earning Ratio) 
dibandingkan dengan nilai P/E dari perusahaan 
sejenis 

3. Penilaian atas dasar nilai buku,yang beberapa pos 
dari neraca disesuaikan dengan perkiraan risiko yang 
mungkin ada sehingga mengurangi nilai buku 
(Adjusted book value) 

 
Banyak perusahaan atau Bank yang mengalami kegagalan saat dilakukan 
merger, disebabkan, antara lain: 
 

1. Harga yang ditetapkan saat dilakukan merger terlalu tinggi 
akibat analisis sebelumnya tidak akurat 

2. Sumber pembiayaan merger berasal dari pinjaman berbiaya 
tinggi 

3. Asumsi yang salah dengan mengharapkan booming market, 
yang ternyata terjadi sebaliknya 

4. Tergesa‐gesa, sebelum dilakukan uji tuntas dengan baik  
5. Perbedaan kedua perusahaan terlalu besar 
6. Budaya kerja tak dapat disatukan 
7. Krisis manajerial karena ingin mempertahankan semua 

manajemen yang ada di kedua perusahaan 
 
INTERGRASI VERTIKAL 
Pasal 14, undang‐undang No5/1999 menjelaskan Yang dimaksud dengan 
menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian 
produksi atau yang lazim disebut Integrasi Vertikal adalah penguasaan 
serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai 
hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh 
pelaku usaha tertentu. Praktek Integrasi Vertikal meskipun dapat 
menghasilkan barang dan  jasa  dengan harga murah, tetapi dapat 
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi‐sendi 
perekonomian masyarakat. Praktek seperti ini dilarang sepanjang 
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan 
masyarakat. 
 
Kebijakan persaingan bertujuan untuk meminimumkan inefisiensi  
perekonomian yang diciptakan oleh tingkah laku perusahaan‐perusahaan 
yang bersifat anti‐persaingan. Ada dua penyebab distorsi perekonomian 
yang dapat menyebabkan pasar menjadi tidak sempurna. Pertama, 
eksternalitas pasar yang memungkinkan perusahaan‐perusahaan yang 
mempunyai kekuatan pasar menggunakan kekuatan tersebut untuk 
menghancurkan pesaingnya (competitor elimination) dengan cara tidak 
adil (unfair conduct). Kedua, kebijakan/ intervensi pemerintah sendiri yang 
menimbulkan distorsi pasar dan inefisiensi perekonomian. 
Penyebab pertama bersumber dari perilaku perusahaan sedangkan 
penyebab kedua bersumber dari intervensi pemerintah terhadap 

mekanisme pasar. Kebijakan persaingan tidak hanya terdiri dari undang‐
undang larangan praktek monopoli tetapi juga termasuk deregulasi dan 
liberalisasi ekonomi. Undang‐ undang larangan praktek monopoli 
bertujuan untuk mengatur perilaku‐perilaku perusahaan yang besifat 
antipersaingan. Di sinilah pada dasarnya ruang lingkup peran KPPU. 
Sementara itu, deregulasi dan liberalisasi bertujuan agar  mekanisme pasar 
dapat berjalan dengan meminimumkan intervensi pemerintah yang 
distortif. 
 
Beberapa tindakan atau cara tidak adil (unfair) dapat dilakukan 
perusahaan untuk memenangkan persaingan secara tidak sehat, misalnya 
tindakan kolusif dan tindakan yang menghancurkan pesaing (competitor 
elimination). Tindakan kolusif ialah perilaku beberapa perusahaan untuk 
mengatur harga secara bersama‐sama atau membagi‐bagi pasar 
sedemikian rupa sehingga memaksimumkan keuntungan masing‐masing 
perusahaan. Perilaku kolusi dapat dilakukan   dengan   tersembunyi   (tacit   
collusion)   ataupun   terbuka     (explicit collusion). Contoh perilaku kolusi 
terbuka adalah pembentukan kartel oleh perusahaan‐perusahaan. 
Sedangkan perilaku penghancuran pesaing (competitor elimination) 
adalah vertical restraints dan predatory pricing. Vertical restraint adalah 
pengaturan hubungan antara supplier dengan produsen atau antara 
produsen dengan distributor. Predatory pricing terjadi apabila suatu 
perusahaan secara temporer mengenakan harga rendah sebagai upaya 
untuk membendung masuknya pesaing ke suatu pasar, mengenyahkan 
pesaing yang telah ada di dalam suatu pasar, atau mendikte pesaing di 
suatu pasar tertentu. 
 
Di Indonesia ada beberapa bentuk tindakan antipersaingan. Pertama, 
tindakan anti persaingan yang dilakukan perusahaan untuk 
menghancurkan pesaingnya. Tindakan yang dilakukan antara lain adalah 
melakukan Intergrasi Vertikal yang bersifat strategis (strategic vertical 
integration), resale price maintenance, dan pembagian pasar. Kedua, 
tindakan antipersaingan yang dilakukan oleh perusahaan dengan 
dukungan atau persetujuan pemerintah. Contohnya adalah asosiasi‐
asosiasi pengusaha yang bertindak sebagai kartel atau tata niaga 
perdagangan. Ketiga, tindakan anti persaingan yang dilakukan oleh badan‐
badan usaha milik negara dengan “restu” pemerintah. Bentuk‐bentuk 
tindakan antipersaingan di Indonesia yang terbanyak adalah  yang 
tergolong ke dalam kategori kedua dan ketiga. Dengan demikian, 
penyebab utama tindakan antipersaingan adalah karena pemerintah—baik 
karena kebijakan distortif yang malah menciptakan perilaku 
antipersaingan maupun karena kepemilikan pada BUMN/D—dan 
kecenderungan memproteksi pasar di mana BUMN/D itu bergerak. 
 
Dalam kaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang‐ 
undang No.22/1998 yang sudah mulai diberlakukan secara efektif sejak  1 
Januari 2001, muncul kekhawatiran membanjirnya berbagai peraturan 
daerah baru yang bersifat antipersaingan. Bahkan pada masa Orde Baru—
jauh sebelum pelaksanaan otonomi daerah— telah ada berbagai kebijakan 
pemerintah pusat maupun daerah yang bersifat antipersaingan. Kebijakan 
tersebut dapat berupa tariff barriers seperti pungutan pajak ataupun 
retribusi; dan nontariff barriers dalam bentuk tata niaga perdagangan, 
misalnya: pemberian   hak   monopoli   atau   monopsoni,   penetapan   
harga   dasar      atau maksimal,  kuota  ekspor  barang  dari  suatu  daerah,  
regional  allocation market (rayonisasi) atau monopoli oleh BUMN/D. 
  
 

 
 
  
Situasi krisis moneter dewasa ini "memaksa" pihak manajemen perusahan 
untuk semakin cepat tanggap akan perubahan lingkungan yang demikian 
cepat. Profesionalisme tampaknya kini semakin dibutuhkan. Pengendalian 
perusahaan tidak lagi dapat dilakukan hanya berdasarkan intuisi atau 
pengalaman saja, namun pengetahuan menjadi faktor penting lain yang 
perlu dipadukan. Maka dalam kondisi resesi seperti yang kita hadapi saat 
ini, tugas manajemen dalam mengendalikan perusahaan menjadi lebih 
berat lagi. Untuk mencapai tujuan perusahaan, dibutuhkan koordinasi 
yang baik  dari  semua fungsi manajemen. Pada dasarnya semua fungsi 
tersebut sama  pentingnya sebagai suatu sistem, namun pemasaran 
merupakan fungsi yang mempunyai intensitas hubungan paling besar 
dengan lingkungan eksternal, padahal justru dalam lingkungan itulah 
perusahaan mempunyai keterbatasan yang paling besar dalam 
pengendaliannya. Maka seringkali dikatakan bahwa pemasaran 
merupakan urat nadi perusahaan, dalam arti sangat kritis kedudukannya 
dalam menentukan kelangsungan hidup perusahaan, dan berperan 
penting dalam pengembangan strategi. 
 
STRATEGI PENETAPAN HARGA 
Disini akan dibahas secara spesifik konteks strategi pemasaran dalam 
kaitannya dengan penetapan harga (pricing strategy), dengan menekankan 
pada salah satu model penetapan harga. Strategi pemasaran sendiri dapat 
dibahas secara lebih rinci apabila dikaitkan dengan berbagai unsur, seperti 
kepuasan pelanggan, pasar, bauran pemasaran, siklus, hidup produk, 
ataupun dengan pemasaran internasional.. Selama periode di mana 
pertumbuhan ekonomi dan pendapatan meningkat, faktor non‐harga 
sempat menjadi kunci keberhasilan penjualan. Namun dalam tahun‐tahun 
terakhir, seiring dengan perubahan makro ekonomi yang mengakibatkan 
inflasi, pertumbuhan penduduk yang semakin lambat, dan semakin 
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maraknya kompetisi, maka faktor harga menjadi salah satu problem utama 
yang harus dihadapi para  
  
Harga merupakan elemen penting dalam strategi pemasaran dan harus 
senantiasa dilihat dalam hubungannya dengan strategi pemasaran. Harga 
berinteraksi dengan seluruh elemen lainnya dalam bauran pemasaran 
untuk menentukan efektivitas dari setiap elemen dan keseluruhan elemen. 
Tujuan yang menuntun strategi penetapan harga haruslah merupakan 
bagian dari tujuan  yang menuntun strategi pemasaran secara 
keseluruhan. Oleh karena itu tidaklah benar bila harga dipandang sebagai 
elemen yang mandiri dari bauran  pemasaran, karena harga itu sendiri 
adalah elemen sentral dalam bauran pemasaran. Harga merupakan satu‐
satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau 
pendapatan bagi perusahaan. Dari sudut pandang pemasaran, harga 
merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan 
jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikian atas 
penggunaan suatu barang atau jasa. Pengertian ini sejalan dengan konsep 
pertukaran (exchange) dalam pemasaran. 
 
Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba 
perusahaan. Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas 
barang yang dijual. Selain itu secara tidak langsung harga juga 
mempengaruhi biaya, karena kuantitas yang terjual berpengaruh pada 
biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan efisiensi produksi. Oleh 
karena itu penetapan harga mempengaruhi pendapatan total dan biaya 
total, maka keputusan dan strategi penetapan harga memegang peranan 
penting dalam setiap perusahaan. Sementara itu dari sudut pandang 
konsumen, harga seringkali  digunakan  sebagai indikator nilai bilamana 
harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu 
barang atau jasa. Nilai (value) dapat didefinisikan sebagai rasio antara 
manfaat yang dirasakan dengan harga. Dengan demikian pada tingkat 
harga tertentu, bila manfaat yang dirasakan konsumen meningkat, maka 
nilainya akan meningkat pula. Seringkali pula dalam penentuan nilai suatu 
barang atau jasa, konsumen membandingkan kemampuan suatu barang 
atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan barang 
atau jasa substitusi.  
 
Peran harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan 
keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi. 
Peranan alokasi  dariharga adalah fungsi harga dalam membantu para 
pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas 
tertinggi yang diharapkan berdasarkan kekuatan membelinya. Dengan 
demikian adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan 
cara mengalokasikan kekuatan membelinya pada berbagai jenis barang 
dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang 
tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. Peranan 
informasi dari harga adalah fungsi harga dalam "mendidik" konsumen 
mengenai faktor produk, misalnya kualitas. Hal ini terutama bermanfaat 
dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor 
produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang sering berlaku 
adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi. 
 
 
TUJUAN PENETAPAN HARGA 
Pada dasarnya ada empat jenis tujuan penetapan harga, yaitu : 
 
1. TUJUAN BERORIENTASI PADA LABA 
Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu 
memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini 
dikenal dengan istilah maksimisasi laba. Dalam era persaingan global, 
kondisi yang dihadapi semakin kompleks dan semakin banyak variabel 
yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan, sehingga tidak 
mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga 
yang dapat menghasilkan laba maksimum.Oleh karena itu ada pula 
perusahaan yang menggunakan pendekatan target laba, yakni tingkat laba 
yang sesuai atau pantas sebagai sasaran laba. Ada dua jenis target laba 
yang biasa digunakan, yaitu target marjin dan target ROI (Return On 
Investment) 
 
2.TUJUAN BERORIENTASI PADA VOLUME 
Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang 
menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume 
tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume pricing objective. 
Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume 
penjualan atau pangsa pasar. Tujuan ini banyak diterapkan oleh 
perusahaan‐perusahaan penerbangan. 
  
3.TUJUAN BERORIENTASI PADA CITRA 
Citra (image) suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan  
harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau 
mempertahankan  citra prestisius. 
Sementara itu harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai 
tertentu (image of value), misalnya dengan memberikan jaminan bahwa 
harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu. Pada 
hakekatnya baik penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk 
meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk 
yang ditawarkan perusahaan. 
 
4. TUJUAN STABILISASI HARGA 
Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu 
perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus 
menurunkan pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari 
terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industriindustri tertentu 
(misalnya minyak bumi). Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan 

menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara 
harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri (industry leader). 
 
5. TUJUAN‐TUJUAN LAINNYA 
Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, 
mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau 
menghindari campur tangan pemerintah. Tujuan‐tujuan penetapan harga 
di atas memiliki implikasi penting terhadap strategi bersaing perusahaan. 
Tujuan yang ditetapkan harus konsisten dengan cara yang ditempuh 
perusahaan dalam menetapkan posisi relatifnya dalam persaingan. 
Misalnya, pemilihan tujuan laba mengandung makna bahwa perusahaan 
akan mengabaikan harga para pesaing. Pilihan ini dapat diterapkan dalam 
3 kondisi, yaitu:  
 
a) tidak ada pesaing;  
b) perusahaan beroperasi pada kapasitas produksi maksimum;  
c) harga bukanlah merupakan atribut yang penting bagi pembeli.  
 
Berbeda dengan tujuan laba, pemilihan tujuan volume dilandaskan pada 
strategi mengalahkan atau mengatasi persaingan. Sedangkan tujuan 
stabilisasi didasarkan pada strategi menghadapi atau memenuhi tuntutan 
persaingan. Dalam tujuan volume dan stabilisasi, perusahaan harus dapat 
menilai tindakan‐ tindakan pesaingnya. Dalam tujuan berorientasi pada 
citra, perusahaan berusaha menghindari persaingan dengan jalan 
melakukan diferensiasi produk atau dengan jalan melayani segmen pasar 
khusus. 
 
MODEL PENETAPAN HARGA 
Kotler dan Armstrong (1994, h. 341) berpendapat bahwa ada dua faktor 
utama yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan harga, yakni faktor 
internal perusahaan dan faktor lingkungan eksternal. Faktor internal 
perusahaan mencakup tujuan pemasaran perusahaan, strategi bauran 
pemasaran, biaya, dan organisasi. Sedangkan faktor lingkungan eksternal 
meliputi sifat pasar dan permintaan, persaingan, dan unsur‐unsur 
lingkungan lainnya. Sejalan dengan teori Kotler dan Armstrong tersebut, 
Harper W. Boyd, Jr. dan Orville C. Walker, Jr. (1982) mengajukan suatu 
model pengambilan keputusan secara bertahap untuk penetapan harga 
dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal perusahaan dan 
lingkungan eksternal. Mengingat banyaknya faktor yang harus 
diperhitungkan pada saat penetapan harga, maka keduanya menyarankan 
perlunya suatu prosedur sistematis dalam menetapkan harga, yang 
dirasakan akan sangat membantu tugas manajemen. Untuk itu mereka 
mengajukan suatu model proses pengambilan keputusan mengenai 
penetapan harga, yang disarankan untuk digunakan terutama pada saat 
untuk pertamakalinya keputusan harga akan dilakukan, misalnya saat 
pengenalan produk baru atau pada saat akan dilakukannya negosiasi suatu 
kontrak kerja. Dalam model tersebut dibahas A) berbagai pengaruh dan 
kendala yang perlu diperhitungkan dalam penetapan harga, juga dibuat B) 
langkah‐langkah proses penetapan harga, termasuk analisa yang rinci 
mengenai permintaan pasar, biaya, dan kompetisi. Namun sebagai langkah 
awal haruslah ditetapkan terlebih dahulu tujuan penetapan harga yang 
konsisten dengan usaha dan strategi pemasaran perusahaan. Pembahasan 
mengenai yang terakhir ini telah dilakukan sebelumnya. 
 
PENGARUH DAN KENDALA 
Terdapat banyak cara untuk menghitung harga, namun cara apapun yang 
digunakan, satu hal yang tetap harus diperhitungkan adalah faktor 
situasional, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Analisis internal 
lebih  menekankan pada penilaian atau identifikasi kekuatan dan 
kelemahan dari tiap‐ tiap divisi dalam upaya untuk mencari keunggulan‐
keunggulan yang akan dapat dipakai untuk membedakan diri dari pesaing, 
sehingga harus dilakukan   melalui  kacamata (sudut pandang) konsumen. 
Analisis eksternal adalah penilaian terhadap kekuatan yang berada di luar 
perusahaan, di mana perusahaan tidak mempunyai pengaruh sama sekali 
untuk mengendalikannya, sehingga perubahan‐perubahan yang terjadi 
pada lingkungan ini akan mempengaruhi kinerja semua perusahan dalam 
industri tersebut. Lingkungan eksternal mencakup situasi perekonomian 
umum, pelanggan, dan pesaing. Cara yang umumnya dilakukan dalam 
analisis situasional antara lain adalah analisis  produk, analisis pasar, 
analisis pelanggan, dan analisis lingkungan. Semua faktor ini diperkirakan 
dapat mempengaruhi atau menjadi kendala dalam usaha mencapai tujuan 
perusahaan. Adapun faktor situasional yang dianalisa dalam model 
penetapan harga ini adalah : 
 
STRATEGI PERUSAHAAN DAN STRATEGI PEMASARAN 
Pertanyaan yang mendasar dari strategi perusahaan adalah : " Bagaimana 
kita akan bersaing dalam industri ini?" Jadi strategi perusahaan terutama 
memperhatikan pendistribusian sumber daya yang ada pada daerah‐
daerah fungsional dan pasar produk dalam upaya untuk memperoleh 
sustainable advantage terhadap kompetitornya. Porter (1980) 
mengemukakan tiga strategi generik, yaitu diferensiasi, fokus, dan 
kepemimpinan harga. Strategi pemasaran, yang termasuk dalam strategi 
fungsional, umumnya lebih terinci dan mempunyai jangka waktu yang 
lebih pendek dibandingkan strategi perusahaan. Tujuan pengembangan 
strategi fungsional adalah untuk mengkomunikasi tujuan jangka pendek, 
menentukan tindakan‐tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 
jangka pendek, dan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung 
pencapaian tujuan tersebut. Strategi fungsional perlu dikoordinasikan satu 
sama lain untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam 
organisasi. 
 
KARAKTERISTIK PASAR SASARAN 
Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok‐
kelompok pelanggan yang berbeda, sedangkan proses memutuskan pasar 
mana yang akan dituju disebut target marketing yang menghasilkan target 
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market (pasar sasaran). Pemahaman terhadap pasar sasaran dibutuhkan 
untuk mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi keinginan 
pelanggan dan menetukan keputusan membelinya. Baik pada pasar 
konsumen maupun pada pasar industrial, perlu diketahui apa saja yang 
menjadi kebutuhan pelanggan atau benefit    yang    mereka    cari,    
seberapa    jauh    dibutuhkan    inovasi        dalam memperkenalkan 
produk tersebut, bagaimana lokasi geografis dari pasar sasaran, dan apa 
saja yang menjadi kebiasaan hidup mereka. 
 
KARAKTERISTIK PRODUK 
Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk 
diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar 
sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. 
Produk dapat didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan 
oleh produsen melalui hasil produksinya. Secara lebih terinci konsep 
produk total meliputi barang, kemasan, mereka, label, pelayanan, dan 
jaminan, yang mempunyai tujuan akhir untuk mencapai kepuasan 
pelanggan. 
 
KARAKTERISTIK KOMPETITOR 
Menurut Porter (1985, h. 4), ada lima kekuatan pokok yang berpengaruh 
dalam persaingan suatu industri, yaitu persaingan dalam industri yang 
bersangkutan, produk substitusi, pemasok, pelanggan, dan ancaman 
pendatang baru. Informasi‐ informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis 
karakteristik persaingan yang dihadapi antara lain meliputi :  
 

1. Jumlah Perusahaan dalam Industri. Bila hanya ada satu 
perusahaan dalam industri, maka secara teoritis perusahaan, 
yang bersangkutan bebas menetapkan harganya seberapapun. 
Akan tetapi sebaliknya, bila industri terdiri atas banyak 
perusahaan, maka persaingan harga akan terjadi. Bila produk 
yang dihasilkan tidak terdiferensiasi, maka hanya pemimpin 
industri yang leluasa menetuka perubahan harga. 

2. Ukuran Relatif Setiap Anggota dalam Industri. Bila perusahaan 
memiliki pangsa pasar yang besar, maka perusahaan yang 
bersangkutan dapat memegang inisiatif perubahan harga. Bila 
pangsa pasarnya kecil, maka perusahaan tersebut hanya 
menjadi pengikut. 

3. Diferensiasi Produk. Bila perusahaan berpeluang melakukan 
diferensiasi dalam industrinya, maka perusahaan tersebut 
dapat mengendalikan aspek penetapan harganya, bahkan 
sekalipun perusahaan itu kecil dan banyak pesaing dalam 
industri. 

4. Kemudahan untuk Memasuki Industri yang Bersangkutan. Bila 
suatu industri mudah untuk dimasuki, maka perusahaan yang 
ada sulit mempengaruhi atau mengendalikan harga. Sedangkan 
bila ada hambatan yang masuk ke pasar (barrier to market 
entry), maka perusahaan‐ perusahaan yang sudah ada dalam 
industri tersebut dapat mengendalikan harga. Hambatan masuk 
ke pasar dapat berupa persyaratan teknologi, investasi modal 
yang besar, ketidaktersediaan bahan baku pokok/utama, skala 
ekonomis yang sudah dicapai perusahaan‐perusahaan yang 
telah ada dan sulit diraih oleh para pendatang baru, ataupun 
keahlian dalam pemasaran.  

 
Pengaruh Lingkungan (tren ekonomi dan pembatasan hukum), Analisa ini 
meliputi faktor kondisi perekonomian yang disebabkan oleh siklus bisnis, 
inflasi/deflasi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, neraca pembayaran, 
perubahan iklim sosial dan politik, perkembangan teknologi, ataupun 
perubahan kebijakan pemerintah. 
 
LANGKAH‐LANGKAH PENETAPAN HARGA 
Faktor utama yang menentukan dalam penetapan harga adalah tujuan 
pemasaran perusahaan. Tujuan tersebut bisa berupa maksimisasi laba, 
mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa pasar 
yang besar, menciptakan kepemimpinan dalam hal kualitas, mengatasi 
persaingan, melaksanakan tanggung jawab sosial, dan lain‐lain. Selain 
daripada itu langkah lain yang menjadi bahan pertimbangan untuk 
menetapkan harga yang sesuai dengan kondisi faktor internal dan 
eksternal perusahaan adalah sebagaiberikut : 
 
ESTIMASI PERMINTAAN DAN ELASTISITAS HARGA 
Setiap perusahaan perlu memahami sifat pasar dan permintaan yang 
dihadapinya, apakah termasuk pasar persaingan sempurna, persaingan 
monopolistik, oligopoli, atau monopoli. Faktor lain yang tidak kalah 
pentingnya adalah elastisitas permintaan, yakni "how responsive demand 
will be to a change in price" (Kotler & Armstrong, 1996, h. 350). 
Permintaan menentukan batas atas dari rentang harga yang dimungkinkan 
bagi suatu produk. Permintaan akan menurun drastis bila harga terlalu 
tinggi. Biasanya terjadi hubungan yang terbalik antara harga dan jumlah 
permintaan, sehingga kurva  permintaan bersifat negatif atau slope 
menurun. Namun produk tertentu yang dipandang bergengsi atau produk 
yang sulit dinilai kualitasnya secara objektif, bisa menghasilkan kurva 
permintaan yang positif. Ada pula pelanggan yang menggunakan harga 
sebagai indikator dari status atau kualitas produk tersebut, sehingga 
terdorong untuk membeli lebih banyak pada saat harga meningkat. 
 
BIAYA DAN HUBUNGANNYA DENGAN VOLUME PENJUALAN 
Permintaan menentukan batas atas dari kisaran harga yang layak dan 
dapat ditawarkan oleh perusahaan atas produknya, sedangkan biaya 
menentukan  batas bawahnya. Biaya merupakan faktor yang menentukan 
harga minimal yang harus ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami 
kerugian. Harga suatu produk haruslah menutupi biaya untuk produksi dan 
pemasaran barang  tersebut, paling tidak untuk jangka panjang, 

sebagaimana halnya pendapatan yang layak dterima oleh perusahaan atas 
investasi yang telah dilakukan dan resiko yang harus ditanggungnya. 
Ada dua jenis biaya yang umumnya digunakan di perusahaan, yakni : 
 
Biaya tetap (fixed costs) yang sifatnya tetap untuk jangka pendek, tanpa 
dipengaruhi oleh volume produksi atau pendapatan dari penjualan. 
Tercakup di dalamnya adalah bunga, sewa, gaji eksekutif, dan departemen 
fungsional (seperti pembelian dan R & D) yang dibutuhkan untuk 
mendukung produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Karena biaya tetap 
secara keseluruhan tetap jumlahnya tanpa tergantung pada volumen, 
maka biaya tetap per unit produk akan menurun apabila perusahaan 
memproduksi dan menjual lebih banyak produk tersebut dalam suatu 
periode tertentu. 
 
Biaya variabel (variable costs) bervariasi secara keseluruhan terkait dengan 
taraf produksi, namun biaya per unit tetap sama tanpa tergantung pada 
jumlah produksi. Tercakup di dalamnya adalah biaya bahan baku, 
kemasan, dan tenaga buruh yang diperlukan untuk memproduksi setiap 
unit produk. Dalam hubungannya dengan volume penjualan, ada dua hal 
yang harus diperhitungkan untuk penetapan harga, yakni skala ekonomis 
(economies of scale) dan kurva belajar (learning/experience curve). Dalam 
jangka pendek, skala ekonomis diperoleh dari penggunaan kapasitas yang 
ada secara maksimal, sedangkan dalam jangka panjang perusahaan 
mendapatkannya dengan membangun fasilitas yang lebih besar dan lebih 
efisien. Kurva belajar menghasilkan penurunan biaya produksi dan biaya 
pemasaran per unit sejalan dengan semakin banyaknya pengalaman yang 
diperoleh. Cara kerja yang lebih efisien dan akumulasi usaha pemasaran 
telah dapat dirasakan hasilnya, yang terkait dengan daur hidup produk. 
  
HARGA DAN BIAYA KOMPETITOR 
Guna memperoleh posisi bersaing yang diharapkan untuk suatu produk 
atau jasa dalam pasar sasarannya, manajemen harus memperhitungkan 
biaya dan harga dari kompetitor. Misalnya, supaya sukses menerapkan 
strategi harga rendah, maka manajemen harus yakin bahwa biaya produk 
memang lebih rendah daripada biaya pesaing, dan rendahnya biaya 
tersebut akan tercermin pada  harga produk yang ditawarkan. 
 
METODE PENETAPAN HARGA 
Secara garis besar metode penetapan harga dapat dikelompokkan menjadi  
empat kategori utama, yaitu metode penetapan harga berbasis 
permintaan (customeroriented methods), berbasis biaya (costoriented 
methods), berbasis laba (profitoriented methods) dan berbasis 
persaingan (competitonoriented methods). 
 
PENYESUAIAN STRUKTUR HARGA DENGAN KONDISI PASAR 
Apabila taraf harga telah ditetapkan berdasarkan semua pertimbangan di 
atas, untuk selanjutnya dapat terjadi fleksibilitas harga, di mana struktur 
harga divariasikan sesuai dengan permintaan dan biaya berdasarkan 
wilayah, segmen pasar, dan lain‐lain. Penyesuaian khusus terhadap harga 
dapat dilakukan dalam bentuk diskon, allowance, dan penyesuaian 
geografis. Di samping semua faktor di atas, Kotler dan Armstrong (1994) 
menambahkan satu faktor internal yang perlu juga dipertimbangkan dalam 
strategi penetapan harga, yakni organisasi. Manajemen perlu memutuskan 
siapa di dalam organisasi yang harus menetapkan harga. 
Setiap perusahaan menangani masalah penetapan harga menurut caranya 
masing‐masing. Pada perusahaan kecil, umumnya harga ditetapkan oleh 
manajemen puncak. Pada perusahaan besar, seringkali masalah 
penetapan harga ditangani oleh divisi atau manajer suatu lini produk. 
Dalam pasar industri, sales people diperkenankan untuk bernegosiasi 
dengan pelanggannya guna menetapkan kisaran harga tertentu. Dalam 
industri di mana penetapan harga merupakan faktor kunci (misalnya 
perusahaan minyak, penerbangan luar angkasa), biasanya setiap 
perusahaan memiliki departemen penetapan harga tersendiri yang 
bertanggung jawab terhadap departemen pemasaran atau manajemen 
puncak. Pihak‐pihak lain yang mempunyai pengaruh terhadap penetapan 
harga adalah manajer penjualan, manajer produksi, manajer keuangan, 
dan akuntan. 
  
BAGAIMANA MENGHADAPI PERANG HARGA? 
Harga adalah sebuah cerminan dari nilai yang dipersepsikan oleh 
konsumen. Dalam sebuah persaingan untuk mendapatkan konsumen, 
perusahaan menggunakan taktik untuk mengalahkan pesaingnya. Salah 
satu taktik yang digunakan adalah harga. Dengan menciptakan harga yang 
nampak murah sering menjadi tujuan, tetapi hal ini justru mengarahkan 
kepada menurunnya keuntungan industri bersangkutan. Perang harga 
dapat menciptakan situasi kehancuran secara ekonomi dan melemahkan 
secara psikologi yang harus dibayar mahal oleh individu, perusahaan, dan 
turunya keuntungan industri. Tidak peduli siapa yang menang, semua 
petarung kelihatan mati‐matian untuk menghakhirinya dibandingkan 
sebelum mereka menikmati persaingan. Dan akhirnya, perang harga 
menjadi suatu hal yang biasa. Hal ini terlihat jelas di industri 
telekomunikasi Indonesia yang berada dalam situasi perang harga. Adanya 
pengurangan harga, per‐detik tagihan, dan free calls adalah senjata utama 
provider telekomunikasi memasuki arena persaingan. Sedikit sekali 
mereka mengungkapkan tentang pelayanan, kualitas, ekuitas merek, dan 
faktor non harga lainnya yang mungkin menambah nilai sebuah produk 
dan pelayanan. Jelas terlihat bahwa setiap persaingan selalu berdasarkan 
pada harga dan setiap reaksi selalu berdasarkan pemotongan harga. 
 
Umumnya, perang harga terjadi karena ada anggapan bahwa harga di 
pasar tertentu terlalu tinggi atau adanya keinginan untuk mendapatkan 
pangsa pasar dengan biaya pada marjin tersebut. Perang harga menjadi 
umum karena manajer cenderung melihat bahwa merubah harga sesuatu 
hal yang mudah, cepat, dan manjur. Dengan memahami penyebab dan 
karakteristiknya, manejer dapat membuat keputusan tentang kapan dan 
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bagaimana menghadapi perang harga, kapan menghindari, dan kapan 
memulainya. 
  
CARA MENGHADAPI SEBUAH PERANG HARGA 
 

 
 
Tabel di atas menunjukkan beberapa cara menghadapi persaingan harga. 
Jika usaha anda berada dalam kompetisi berdasarkan harga, anda dapat 
menggunakan beberapa cara non harga untuk menghadapinya. Namun 
jika anda ingin merespon dengan harga, anda harus melakukan diagnosa 
yang mendalam tentang situasi harga di pasar. Analisa situasi harga 
memberikan informasi penting untuk memilih strategi harga yang 
dibutuhkan. Dengan menggunakan informasi ini, menejemen 
membutuhkan untuk menentukan kisaran fleksibilitas harga dan 
menentukan bagaimana memposisikan harga relative terhadap biaya dan 
seberapa memungkinkan dijadikan dasar penetapan harga produk. 
  
PERSAINGAN BERPENGARUH TERHADAP STRATEGI HARGA 
Faktor permintaan dan biaya menentukan kisaran fleksibilitas harga. 
Dengan batas atas dan bawah, pertimbangan persaingan dan legal‐etika 
juga mempengaruhi pilihan sebuah strategi harga. Perbedaan harga antara 
permintaan dan biaya bisa lebar atau sempit. Apabila jaraknya lebar 
mengindikasikan sebuah kisaran strategi yang memungkinkan untuk 
dilakukan, perbedaan yang sempit menunjukkan bahwa strategi akan lebih 
sulit untuk diterapkan. Strategi harga yang dipilih dipengaruhi oleh strategi  
pesaing, keadaan terkini dan masa depan, pertimbangan legal‐etik. 
Diagnosa yang baik setidaknya menyertakan empat kunci, yaitu isu‐isu 
konsumen seperti sensitivitas harga dan segmen konsumen yang mungkin 
terjadi apabila ada perubahan harga; isu‐isu perusahaan seperti struktur 
biaya, kemampuan, dan strategic positioning; isu‐isu pesaing seperti 
sturktur harga pesaing, kemampuan, strategic positioning; dan isu‐isu 
pengkontribusi atau pemain di industri yang mempengaruhi dampak 
perang harga. 
 
Perusahaan yang berpikir ulang dan menggunakan empat kunci tersebut 
dengan cermat akan menemukan pilihan yang bisa mereka dapatkan 
termasuk mengurai konflik, melawan dengan beberapa cara, atau 
mengevaluasi strategi mereka sebelumnya. Sangat penting sekali untuk 
mengetahui mengapa sebuah perang harga terjadi atau mungkin akan 
terjadi. Pentingnya menganalisa secara cermat tentang konsumen, 
perusahaan, pesaing, dan pemain pendukung dalam industri maupun di 
luar industri yang mungkin mempunyai ketertarikan bagaimana beperilaku 
dalam perang harga menjadi keharusan bagi para pemain yang terlibat 
dalam perang harga. Misalnya, jika anda mengetahui tentang perilaku 
konsumen di industri tertentu, anda akan dengan mudah mendapatkan 
isu‐isu tentang konsumen apakah mereka sensitif terhadap harga atau 
mereka mempunyai pertimbangan lain selain harga (bisa kualitas atau 
kebanggaan) dalam memutuskan melakukan pembelian sebuah produk. 
Ini utama dan penting karena akan mengarahkan usaha anda menjadi 
customer centric organization.  
 
Selain itu dengan mencermati strategic positioning produk anda akan lebih 
mendapatkan gambaran jelas tentang arah pengembangan produk anda di 
pasar tanpa harus terpengaruh perang harga yang mungkin akan terjadi. 
Sebuah analisis tentang pesaing sama pentingnya. Beberapa kejadian 
perang harga yang tidak menguntungkan terjadi karena sebuah 
perusahaan melihat sebuah peluang meningkatkan pangsa pasar dan 
keuntungan melalui harga rendah, sementara tidak memperdulikan bahwa 
pesaing juga akan merespon. Bisnis membutuhkan perhatian di level 
strategik terhadap dua pertanyaan siapa yang akan merespon dan 
bagaimana. Seorang manajer produk memproyeksikan bagaimana pesaing 

akan menentukan harga dengan melacak pola‐pola kejadian masa lampau, 
memahami kejadian apa yang bisa memicu perubahan harga di masa 
lampau dan kapan  mereka merespon perubahan harga dan berapa 
besarnya harga yang direspon.  
 
Ketika menganalisa persaingan anda, hati‐hati menentukan siapa pesaing 
anda, apakah harga sudah sesuai dengan strategic positioning mereka, 
bagaimana mereka membuat sebuah keputusan harga, dan kemampuan 
mereka serta sumber daya yang dimiliki. Akhirnya, penting sekali untuk 
memantau pemain lain di industri siapa saja yang memiliki ketertarikan 
didalamnya. Kadang‐kadang mereka dapat membantu untuk menurunkan 
kompetisi harga melalui meningkatkan nilai produk. Isu‐isu yang ada 
biasanya mengenai profit marjin bagi supplier dan distributor, komisi 
untuk sales, dan lain sebagainya. Perang harga memang sebuah fenomena 
yang harus dihadapi. Tidak jarang perusahaan yang frustasi bahkan gulung 
tikar akibat salah strategi. Tidak selamanya yang besar akan menang tapi 
yang kecil pun masih memiliki probabilitas untuk mencuri poin. 
(References available upon request). 
 
Dalam industri yang sudah sangat tinggi intensitas persaingannya, 
memang sangat sulit menerapkan strategic marketing, apalagi owner 
hanya memiliki visi sales. Ini terjadi di bisnis lab. medis, perang harga 
berupa pemberian komisi ke dokter spertinya sudah tidak wajar besarnya, 
dengan harga yang sama, sebuah lab. medis memberikan komisi hingga 35 
% ke dokter, bahkan sampai ada yang berani memberikan komisi di depan 
(ijon), dengan situasi spt itu menurut, penerapan strategic marketing 
adalah solusinya, tetapi kendalanya adalah ke biaya, pasti memerlukan 
biaya yang cukup tinggi, ini memerlukan pemahaman dari owner. Strategi 
yang memainkan peran perang harga untuk persaingan hanya akan terjadi 
dan sukses dilakukan apabila segmen pasar yang dituju adalah pasar untuk 
kalangan menengah ke bawah. Sebaliknya untuk kalangan menengah ke 
atas selebihnya akan lebih dipengaruhi oleh kualitas dan pelayanan yang 
disajikan atas penawaran suatu produk.  Harga bagi mereka merupakan 
pertimbangan kedua dan bersifat relatif apabila kepuasan tingkat 
pertamanya sudah terpenuhi. 
 
Sedangkan kalangan menengah, merupakan pasar yang sangat kompleks 
dimana segala sesuatu faktor ikut mempengaruhi dan berperan serta 
dalam menentukan keputusan untuk memilih suatu produk atau jasa yang 
akan dikonsumsinya. Memang taktik yang kita lakukan harus melihat 
diferensiasi dan positioning dari product tersebut, dimana atau posisi 
product kita berada. Untuk kalangan yang non price sensitive perubahan 
atau pemotongan harga justru akan mengundang pertanyaan, salah salah 
konsumen kita justru lari. memang perang harga mau tidak mau harus kita 
hadapi, hanya saja Kapan dan Sampai Kapankah kita harus menggunakan 
strategi perang harga,dan apa parameternya. Intinya kita harus mengecek 
apakah harga jual yang ditawarkan oleh pesaing  kita masih memiliki profit 
apa tidak bila dibandingkan dengan cost ditempat kita. Jangan sampai kita 
latah mengikuti tren pasar yang bisa mengakibatkan kondisi perusahaan 
merugi. 
 
STUDI KASUS : PERANG HARGA AWAL MULA TERJADI PERANG HARGA 
OLEH ESIA 
Iklan produk fixed wireless access (FWA) Esia milik PT Bakrie Telecom 
muncul pada harian Kompas pada tanggal 14 Juni 2006 (Rabu), 15 Juni 
2006 (Kamis),  dan 16 Juni 2006 (Jumat). Mengundang banyak perhatian 
karena dinilai sangat unik dan cenderung menjengkelkan, bahkan 
komunikasi yang disampaikan tidak seperti layaknya iklan telekomunikasi 
yang belakangan heboh dengan perang harga. Dengan menggunakan 
kombinasi iklan teaser dan iklan testimony, esia mengungkap fakta‐fakta 
valid biaya telepon di negara‐negara lain yang sangat murah, Esia 
membuka mata semua orang bahwa selama ini Indonesia adalah salah 
satu Negara dengan tarif telpon termahal. Produk Esia adalah salah satu 
provider telepon selular berbasis CDMA di Indonesia, dengan 
kompetitornya yaitu Telkom flexi, Star‐One, dan Fren. Selama ini Esia 
secara konsisten melakukan perang tarif dalam penjualan produknya. Esia 
juga melakukan strategi bundling, serta menggaet Nokia untuk menjadi 
mitra Bakrie Telecom untuk menggebrak pasar dengan menggelar 
program paket yang diberi nama 'Gile Beneer 2X'.  
 
Strategi perang tarif dan program bundling yang diluncurkan Esia terbukti 
sukses di pasar segmen menengah ke bawah. Tebukti jumlah pelanggan 
Esia terus terdongkrak dari sebelum 487.000 pelanggan akhir 2005 
menjadi sekitar 757.000. Dan kebanyakan pelanggan baru tersebut karena 
program bundling (sumber detik.net 24/06/2006). Setelah sukses di pasar 
menengah ke bawah, kali ini Esia menggunakan media  cetak surat kabar 
dalam strategi promosi yang ditujukan untuk segmen menengah ke atas. 
Print ad Esia tanggal 14, 15 dan 16 Juni 2006 tersebut dapat secara garis 
besar dikategorikan menjadi dua yaitu delapan print‐ad teaser dan print‐
ad testimonial. 
 
PRINT‐AD TEASER “BEGINIKAH NASIB INDONESIA…” 
Terdapat 8 buah print‐ad jenis teaser, dua iklan teaser  pertama  
ditayangkan pada tanggal 14 Juni 2006, dua teaser selanjutnya tanggal 15 
Juni 2006,  kemudian keempat jawaban iklan teaser itu ditayangkan secara 
serempak tanggal 16 Juni 2006. Dengan menggunakan head‐line sebuah 
pertanyaan “Di esia sering kali kami bertanya‐tanya harus beginikah nasib 
orang Indonesia?”  dan body copy berupa cerita dan paparan fakta‐fakta 
yang menyatakan bahwa komunikasi di negaranegara lain lebih murah 
dibandingkan Indonesia. Serta visualisasi yang bercerita mengenai nasib 
orang‐orang yang mengalami kesusahan akibat mahalnya tarif telepon di 
Indonesia (Iklan ini dikemas dengan visual yang sangat menyentuh yang 
menggambarkan petani yang harus berjalan puluhan kilo untuk menelpon, 
dan seorang ibu yang menahan kangen pada anaknya karena biaya SLI 
mahal, lalu seorang gadis yang tak mampu memiliki handphone). 
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Kemudian solusi untuk keempat orang ini muncul pada harian kompas 
tanggal 16/06/2006. Dengan head line “Dan harapan merekapun 
terwujud… Esia mewujudkannya”. Sebagai main concept dari promo ini, 
maka iklan ini ditayangkan dalam ukuran besar (1/4 halaman Koran), full 
color, dan selalu ditempatkan di halaman kanan kolom paling kanan agar 
tampak menonjol dan dapat terlihat dengan mudah oleh audience. 
 
Iklan Teaser adalah iklan yang digunakan untuk menimbulkan curiousity 
pada konsumen terhadap produk atau event yang akan diluncurkan. 
Dengan menggunakan iklan teaser, dapat diperoleh customer awareness 
yang tinggi, karena dapat menimbulkan attention dan memiliki stopping 
power yang tinggi. Iklan teaser dapat digunakan sebagai strategi untuk 
menembus clutter iklan pada media yang semakin penuh dan rumit. Hal 
yang harus diperhatikan dalam membuat iklan teaser adalah kedua pesan 
tersebut harus berkaitan dan harus dipastikan bahwa target audience 
melihat kedua iklan tersebut, oleh karena itu jarak  waktu  antara  kedua  
pesan  tidak  boleh  terlalu  lama,  esia  mengganakan selisih satu hari 
untuk setiap tayangan iklan untuk meretensi rasa penasaran  dari 
konsumen. Selain itu isi pesan iklan itu sendiripun harus kuat dan mampu 
menarik perhatian publik. Konsekuensi dari penggunaan iklan ini adalah 
biaya yang tidak sedikit, karena teknik ini hanya bisa efektif apabila 
frekuensi tayangnya cukup tinggi. 
 
Salah satu efek yang dapat ditimbulkan lewat iklan ini apabila dilakukan 
eksekusi, penempatan media dan frekuensi yang tepat adalah dapat 
dimunculkannya word of mouth (promosi yang dilakukan dari mulut ke 
mulut). Suatu iklan teaser yang memiliki message design kuat dapat 
membuat sensasi serta mendorong audiencenya untuk saling membahas 
maksud dari iklan tersebut satu sama lain. Fakta bahwa komunikasi di 
Indonesia tergolong mahal adalah suatu hal yang sebenarnya belum 
disadari secara luas oleh masyarakat kita. Hal inilah yang menjadi 
communication objective dari iklan ini, dan ditargetkan pada audience 
kalangan A B (segmentasi pembaca Harian Kompas). Dari segi content 
message, terdapat dua appeal yang hendak ditonjolkan dalam komunikasi, 
yaitu emotional appeals bahwa Esia peduli dengan mahalnya tarif 
komunikasi di Indonesia dan rational appeals yang mengkomunikasikan 
product benefit dari Esia sendiri. Berbeda dengan iklan‐iklan sebelumnya 
yang secara eksplisit mengkomunikasikan keunggulan tarif, eksekusi iklan 
kali ini lebih bergaya corporate dan lebih ditujukan untuk memperkuat 
positioning Esia sebagai “provider telekomunikasi termurah di Indonesia” 
tanpa terkesan murahan. Secara elegan melalui iklan ini Esia 
menyampaikan brand promise bahwa “Kami peduli kebutuhan komunikasi 
Anda. Kami percaya komunikasi tidak harus memberatkan kantung Anda.”  
 
REPETISI IKLAN TESTIMONI 
Pada Harian Kompas edisi Jumat 16/06/06, Disamping keempat iklan 
jawaban teaser terdapat 17 iklan lainnya dalam berbagai ukuran 
(kebanyakan iklan  kolom ukuran antara…. Hingga …. B/W atau B/W 
dengan spot color) yang  hampir memenuhi seluruh halaman Kompas. 
Kebanyakan iklan ini tidak menonjol secara visual, tetapi cukup menarik 
perhatian karena gayanya penyajiannya yang tidak biasa, jumlahnya yang 
banyak serta penempatannya yang dilakukan secara strategis di 
tengahtengah halaman. Ditulis dengan gaya beragam, dari tulisan di kartu 
pos, surat cinta, surat bisnis, secarik kertas, SMS, e‐ mail, dan lain‐lain. 
Iklan ini dibuat seakan‐akan adalah pernyataan dari para pengguna Esia 
(testimonial). Dari segi content, isi testimonial tidak jauh berbeda dengan  
4  iklan  cetak utamanya, yaitu  solusi  terpecahkan  dengan  pulsa murah   
Esia. Keputusan Esia untuk menayangkan ke 21 iklan ini pada hari Jumat 
sangatlah tepat, karena berdasarkan penelitian, tingkat attensi pembaca 
Koran terhadap print‐ad pada hari Jumat yang berdekatan dengan 
weekend amatlah tinggi. 
 
Iklan testimonial memang saat ini banyak kita jumpai dan telah menjadi 
trend dalam dunia periklanan. Iklan jenis ini pada dasarnya lebih 
menonjolkan aspek verbal daripada visual, kata‐kata yang diucapkan atau 
dituliskan oleh sipengguna menjadi kekuatan penting. Karena pada 
dasarnya konsumen menginginkan informasi yang dapat mereka percaya 
maka komentar dari orang awam  yang erat dengan kehidupan dan realitas 
keseharian lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan pesan marketing 
biasa. Dikaitkan dengan message source dalam marketing communication, 
faktor trustworthiness (seberapa objektif dan jujur persepsi audience 
terhadap message source) dan likeability (seberapa menarik message 
source, humor, naturalness) mempengaruhi ketertarikan audience. Oleh 
karena itu iklan jenis ini harus tampil alamiah agar lebih meyakinkan 
daripada persuasif. Oleh karena itu gaya penyampaian Esia dengan 
menggunakan surat bisnis, SMS, email dsb sangatlah tepat karena format‐
format tersebut sangat sering kita jumpai dalam kehidupan keseharian 
kita. 
 
Esia menayangkan 17 iklan testimonial ini hampir pada setiap halaman 
Kompas (repetitive effect) dengan maksud untuk mempertahankan 
excitement dari iklan‐ iklan teaser sebelumnya, sebagai eye‐cather 
(audience menyadari iklan tersebut karena frekuensinya yang tidak 
sedikit), meningkatkan brand recognition (brainwash terhadap konsumen 
agar mengkaitan brand ‘Esia’ dengan frase “murah’). Serta untuk 
meningkatkan keefektifan iklan teaser sebelumnya (iklan teaser begantung 
pada tingkat frekuesi tayang, semakin tinggi frekuensi tayang, semakin 
efektif penyampaian pesan), serta mengantisipasi apabila ternyata 
audience tidak aware terhadap iklan teaser sebelumnya. 
 
STRATEGI KOMUNIKASI ESIA 
Esia dengan cerdik menggunakan strategi komunikasi dalam strategi 
kompetisi, sasaran Esia sebenarnya tak lain dan tak bukan adalah Telkom 
sebagai perusahaan monopoli telekomunikasi di Indonesia, fakta tentang 
tarif Telkom yang mahal, bukanlah hal yang baru di masyarakat kita. Esia 

sebagai kompetitor mengangkat fakta ini dalam format iklan dan hal ini 
menjadi sebuah trik komunikasi yang luar biasa. Dengan memanfaatkan 
data valid, menggabungkannya dengan insight serta kemudian 
mengolahnya dari point of view komunikasi yang berbeda serta membuat 
eksekusi kreatif yang menyentuh, hasilnya  adalah  iklan  yang  mengena  
dibenak  masyarakat.  Esia  menggunakan strategi pemasaran flank attack; 
yaitu menyerang titik kelemahan lawan, yakni telkomsel sebagai market 
leader berdasarkan market needs, kelemahan Telkom adalah tarif telepon 
yang mahal. Strategi ini lebih efektif ketimbang apabila menggunakan 
serangan frontal. 
 
Iklan bukanlah hujan pesan tanpa strategi. Iklan adalah sederetan fakta 
yang diolah dengan jujur dan terencana untuk kemudian dipublikasikan ke 
masyarakat untuk mendapatkan simpati hingga ujung ujungnya konsumen 
yang semula tidak tertarik menjadi tertarik, tidak simpatik menjadi 
simpatik.  Dan pada akhirnya karena konsumen yang semakin aware dan 
Simpatik terhadap brand Esia, mungkin hal ini dapat menjadi trigger untuk 
menaikkan penjualan. Tetapi kemungkinan konsumen GSM tidak semudah 
itu beralih ke Esia, hal ini disebabkan oleh jariangan Esia yag masih 
terbatas dan kualitas yang masih dibawah rata‐rata. Tetapi bukan berarti 
tidak mungkin, iklan ini akan membawa dampak lebih besar seperti 
semakin tergeraknyanya konsumen untuk memperkuat tuntutan terhadap 
telepon murah. 
 
Penyusunan strategi sangat dibutuhkan dalam suatu persaingan ataupun 
dalam menghadapi situasi lingkungan yang senantiasa berubah. Strategi 
penetapan harga, sebagai salah satu unsur dari strategi pemasaran, 
menjadi langkah  penting bagi keberhasilan pemasaran suatu barang atau 
jasa. Model yang diuraikan di atas hanyalah salah satu alternatif dari 
sekian model penetapan harga yang pernah disusun. Model ini 
menawarkan suatu langkah yang  sistematis dan dipandang akan dapat 
memudahkan tugas pihak manajemen dalam membuat keputusan 
mengenai harga. Di samping tahapan‐tahapan yang sistematis, model di 
atas juga menyertakan berbagai faktor situasional yang dipandang dapat 
memberikan pengaruh ataupun menjadi kendala. 
  

 
 
Penegakan etika periklanan di kalangan perusahaan periklanan menjadi 
hal yang sangat penting, terutama di tengah lompatan teknologi dan 
informasi pada era globalisasi dewasa ini. Untuk itu, perlu segera upaya 
penyempurnaan terhadap tata krama dan tata cara periklanan Indonesia. 
Karena dampak globalisasi memang berpengaruh terhadap berbagai 
aspek, baik itu ekonomi, gaya hidup, maupun budaya. Termasuk, 
globalisasi dalam komunikasi khususnya periklanan yang memiliki 
kemampuan pula memicu  sikap individualistis dan materialis. Kritik dan 
kekhawatiran terhadap budaya iklan telah muncul di tengah masyarakat. 
Apalagi, dengan asumsi bahwa sebagian konsumen memiliki keterbatasan 
dalam menilai iklan. Hal ini dapat menyebabkan budaya konsumtif yang 
pasif sehingga iklan kerap dituding berorientasi hanya pada keuntungan 
bisnis dan mengabaikan dampak sosial di masyarakat. Penegakan etika 
periklanan di kalangan perusahaan periklanan demi kepentingan 
masyarakat luas. "Kesadaran menerapkan tatanan etika dengan mengacu 
pada aturan adalah wujud pemberdayaan pelaku dan industri periklanan 
sendiri untuk ikut melindungi budaya bangsa. 
 
ETIKA PERIKLANAN 
Sebagian lainnya dari penyempurnaan ini adalah untuk menampung tiga 
gejala penting yang menjadi penyebab terjadinya perubahah besar dalam 
industri periklanan saat ini, yaitu: (1) Lompatan teknologi komunikasi  dan  
informasi yang memunculkan berbagai wujud pesan dan media periklanan 
baru, (2) Konvergensi media yang mengharuskan adanya konsistensi 
perlakuan antar media, antar klausal, dan (3) Kebutuhan untuk 
berkampanye pemasaran yang menyeluruh dan terpadu, sehingga 
memunculkan juga bentuk ‐ bentuk jasa dan metode baru dalam 
berprofesi dan berpraktik usaha. Pada paragraf‐paragraf berikut 
dicantumkan butir‐butir terpenting tentang penyempurnaan yang telah 
dilakukan, maupun keseluruhan aspek tentang kitab TKTCPI ini, yang 
selanjutnya disepakati disebut ETIKA PARIWARA INDONESIA (EPI). 
  
Dalam kaitan posisi, industri periklanan menyatakan diri bukan saja 
menjadi komponen terpenting, namun juga adalah inti dari komunikasi 
pemasaran. Bahkan lebih dari itu, industri periklanan menyatakan 
merupakan unsur yang tak‐bisa‐ditiadakan dalam proses pembangunan 
perekonomian bangsa dan negara, sekaligus ikut menegakkan sendi‐sendi 
budaya Nusantara. Dalam kaitan komitmen, perlu disimak adanya 
ketegasan pula dalam beberapa isu penting periklanan, khususnya dalam 
hal‐hal:  
(1) Swakrama, sebagai sikap dasar industri periklanan yang dianut secara 
universal,  
(2) Menempatkan etika dalam struktur nilai moral yang saling dukung 
dengan ketentuan perundang‐ undangan sebagai struktur nilai hukum, 
(3) Membantu khalayak memperoleh informasi sebanyak dan sebaik 
mungkin, dengan mendorong digencarkannya iklan‐iklan persaingan, 
meskipun dengan syarat‐syarat tertentu,  
(4) Mengukuhkan paham kesetaraan jender, bukan sekadar persamaan 
hak, perlindungan, ataupun pemberdayaan terhadap perempuan,  
(5) Perlindungan terhadap hak‐hak dasar anak,  
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(6) Menutup ruang gerak bagi eksploitasi dan pemanfaatan pornografi 
dalam periklanan,  
(7) Membuka diri bagi kemungkinan terus berkembangnya isi, ragam, 
pemeran, dan wahana periklanan,  
(8) Dukungan bagi segala upaya yang sah dan wajar untuk dapat 
meningkatkan belanja per kapita periklanan nasional, dengan membuka 
peluang bagi beberapa institusi tertentu untuk beriklan secara penuh 
ataupun terbatas. 
 
IKLAN DENGAN INTERNET 
Perkembangan komputer dan teknologi komunikasi yang demikian pesat 
telah membuka babak baru dalam peradaban umat manusia. Suatu era di 
mana data dan informasi dapat dengan mudah diperoleh dan 
dipertukarkan yang pada gilirannya memacu lebih cepat perkembangan 
komputer dan teknologi komunikasi. Perpaduan perangkat keras dan lunak 
yang mampu menghitung dan berkomunikasi telah nyata memudahkan 
hidup manusia sekaligus menyingkap tantangantantangan baru yang harus 
dihadapi. Sejalan dengan itu, muncul kosa kata baru yang bisa jadi masih 
asing bagi sebagian besar penduduk Indonesia, seperti: world wibe net, 
internet, cyber space, electronic mail dan electronic commerce 
(ecommerce).  
 
Saat ini pengguna internet terbesar adalah Amerika Serikat yang didukung 
oleh sistem yang bebas biaya koneksi telpon lokal disusul kemudian oleh 
Jerman, Inggris dan Perancis Dengan asumsi penduduk Amerika adalah 
250 juta, peningkatan  akses internet  di negara itu  dari tahun  1994  ke  
1995 saja terlihat cukup drastis, yaitu dari sekitar 15% menjadi 22% dari 
total penduduk. Peningkatan akses ini tentu sejalan dengan berlipat 
duanya jumlah komputer yang terhubung dengan internet di tempat‐
tempat strategis, seperti di kantor‐ kantor, dan perguruan tinggi. Sangat 
boleh jadi mereka yang memiliki akses dengan internet adalah konsumen 
potensial dari kalangan menengah yang cenderung lebih besar 
konsumsinya dari rata‐rata masyarakat. Bila demikian, pengaruh internet 
dalam memasarkan produk dan jasa menjadi besar. Namun bagaimana di 
Indonesia? 
 
Statistik jumlah komputer maupun jumlah orang yang memiliki akses ke 
internet di Indonesia sebenarnya belum diperoleh penulis. Namun dari 
sumber yang ada disebutkan bahwa jumlah orang yang terhubung dengan 
internet di tahun 1995 adalah sebesar 14.000. orang atau baru sekitar 
0,007% saja dari total penduduk. Apabila jumlah tersebut meningkat 
menjadi 100.000 orang, maka persentasenya baru mencapai 0,05%. 
Sebagai pendekatan lain, berikut ini adalah jumlah pelanggan 
IndoExchange (situs informasi pasar modal). Saat ini jumlah pelanggannya 
adalah 80.000  orang, di mana 40%‐nya adalah pelanggan asing2. Dari data 
ini, tampaknya beberapa kendala yang dihadapi seperti: besarnya 
bandwidth dan biaya akses internet masih tetap dapat menjadi 
penghambat perkembangan pengguna internet di Indonesia. 
 
Terlebih lagi bila dikaitkan dengan penggunaan internet dalam 
memfasilitasi perdagangan (ecommerce) seperti apa yang dilaporkan dari 
hasil survei terhadap 300 perusahaan di 5 negara ASEAN dan India oleh 
The New Century Group. Hasilnya, ternyata e‐commerce baru dimengerti 
oleh staf TI perusahaan. Sedangkan CEO di 6 negara tersebut masih belum 
memahami tentang kemampuan ecommerce dalam membantu bisnis 
mereka. Jalan panjang tampaknya masih harus ditempuh mengingat 
adanya kelemahan infrastruktur telekomunikasi dan pengetahuan serta 
ketrampilan memanfaatkan teknologi baru ini. 
  
DAMPAK MEDIA BAGI REMAJA PEREMPUAN 
Kalau ada ciptaan Tuhan yang paling menarik perhatian sepanjang masa, 
maka itu adalah perempuan. Tidak ada habisnya perempuan 
diperbincangkan : kecantikannya, perilakunya, perannya, seakan belum 
ada pengertian yang menyeluruh tentang perempuan. Fenomena ini 
sebenarnya sudah ada sejak dulu, namun tampaknya makin lama tampak 
mengeksplotir perempuan. Kita dapat melihat hal ini dalam media baik 
cetak (koran dan tabloid), televisi (iklan dan sinetron) dan internet, 
semakin lama daya tarik fisik perempuan semakin ditonjolkan. Tubuh dan 
seksualitas perempuan dijadikan alat komoditi untuk tujuan komersil 
dimana kapitalisme atas nama glibalisasi sangat berperan kuat. 
 
Silahkan pantau sederetan iklan yang ditampilkan di media televisi. Dari 
iklan untuk yang menawarkan rokok, minuman penambah energy, obat 
penambah tenaga dan semangat lembur bagi lelaki, kondom, motor, dll.  
Banyak  produk yang berhubungan langsung dengan perempuan 
mempergunakan dunia perempuan, semata untuk menarik perhatian. 
Semua sarat akan eksploitasi  tubuh perempuan, sangat merendahkan 
martabat perempuan serta memberikan contoh pelecehan seksual 
terhadap perempuan. Iklan tidak jarang menampilkan perempuan sebagai 
objek seks dan instrumen seks. Sekedar memberikan contoh : sebuah iklan 
pompa air menggambarkan produk sebegitu jauhnya, ketika 
mengasosiasikan kekuatan pompa airnya sebagai “kuat sedotannya dan 
kencang semburannya” dengan focus gambar sepasang laki‐laki dan 
perempuan yang menggunakan busana minim model kemben. Orang 
tentu akan segera berpikir dan berfantasi tentang aktivitas seks dengan 
iklan tersebut. Contoh lain tentang iklan kopi susu yang menyajikan model 
laki‐laki sedang merasakan nikmatnya kopi sambil berkata “Pas susunya”, 
kemudian muncul payudara. Disini unsur pelecehan seksualitas 
perempuan sangat kuat terlihat. 
 
Selain itu, perempuan yang ditampilkan dalam iklan sangat dipengaruhi 
oleh nilai‐nilai budaya patriarki yang hanya menjadikan perempuan 
sebagai pendamping pria dari mulai remaja sampai nenek‐nenek. Dalam 
iklan, perempuan diidentikkan dengan kegiatan masak‐memasak, 
kecantikan, perawatan tubuh, bentuk‐bentuk tubuh yang proporsional, 

kulit putih, rambut lurus dan panjang. Media terutama iklan memang 
sangat berpengaruh kuat dalam menentukan gambaran perempuan yang 
seolah‐olah didambakan dalam masyarakat. Banyak iklan yang secara tidak 
langsung mendiskreditkan peempuan yang dianggap tidak memenuhi 
criteria badan ideal perempuan dewasa. Perempuan dengan tubuh yang 
tidak langsing, atau tidak berkulit putih dan berambut lurus tidak 
mendapatkan tempat dalam media iklan dan bukan type perempuan ideal 
yang didambakan laki‐laki. 
 
Contoh lain adalah cetusan kata‐kata dalam iklan sebuah shampoo “ “siapa 
takut?”. Kesan yang mungkin didapat adalah perempuan berani menjawab 
tantangan laki‐laki, percaya diri bahwa ia memenuhi standar atau 
mencapai ukuran yang ditentukan laki‐laki. Namun dalam visualisasi iklan 
tersebut baik versi perempuan dikejar‐kejar dua laki‐laki maupun dua 
perempuan di kursi listrik bergoyang yang dites keberadaan ketombenya 
oleh sekelompok laki‐laki, malah mengesankan tindak kekerasan terhadap 
perempuan. Citra stereotip perempuan seperti yang disebutkan dalam 
iklan‐iklan melekat dalam masyarakat, maka tidak mengherankan kalau 
biro iklan selalu mengikuti citra masyarakat dan menggantungkan dirinya 
pada komodifikasi tubuh perempuan. Karena dalam iklan, segi komersial 
menjadi pertimbangan utama. Beberapa alasan penyebab dipilihnya 
perempuan pada sebagian besar iklan adalah ; alasan pertama, karena 
sebagian besar iklan ditujukan pada perempuan, pembeli potensial dan 
produk yang diiklankan di Indonesia kebanyakan barang konsumsi sehari‐
hari. Alasan kedua, yang menentukan pembelian barang‐barang ini adalah 
perempuan. Memang hanya sekitar 30% perempuan adalah bekerja, tetapi 
survey menunjukkan bahwa mereka tetap memegang peranan dalam soal 
rumah tangga. 
 
Remaja putri sering menjadi sasaran baik sebagai model maupun target 
pasar dari iklan produk kecantikan yang ditawarkan. Banyak model‐model 
iklan yang ditampilkan adalah remaja, hal ini dilakukan untuk menarik 
remaja lainnya  untuk meniru penampilan model iklan yang sama‐sama 
berusia remaja. Produk yang ditawarkanpun sengaja dilabelkan seolah‐
olah khusus untuk remaja yang aktif, cantik, dan trendy. Sebagai target 
pasar, remaja sangat potensial sebagai konsumen, karena dalam usia 
remaja, perasaan selalu ingin tampil menarik lawan jenis (masa pubertas) 
sangat mendominasi kepribadiannya. Sehingga remaja putri, berlomba‐
lomba membeli produk yang ditawarkan untuk tampil cantik dan menarik 
ala model, untuk menunjukkan eksistensinya didepan remaja pria. Selain 
iklan, sinetron‐sinetron dan telenovela yang temanya kebanyakan adalah 
tentang kehidupan keluarga, perkawinan, perselingkuhan dan percintaan, 
dalam realitasnya, nyaris jarang menampilkan sosok perempuan yang 
digambarkan secara positif. Perempuan digambarkan sebagai sosok yang 
pasrah dan menderita dihantam berbagai persoalan, tidak berdaya, 
menunggu dilamar laki‐ laki kaya atau sebagai mertua dan ibu tiri yang 
jahat. Jarang sekali perempuan digambarkan sebagai sosok yang berani, 
mandiri, dan tidak bergantung pada pihak lain terutama laki‐laki. Dalam 
sinetron‐sinetron yang targetnya ditujukan kepada remaja ABG, pesan‐
pesan yang disampaikan dalam sinetron hanya berputar tentang masalah 
percintaan dimana sering ditampilkan sosok remaja putri yang berusaha 
menarik perhatian pria pujaannya. 
 
Budaya media (media culture), seperti dituturkan oleh Douglas Kellner 
dalam bukunya Media Culture : Cultural Studies, Identity and Politics 
between the  Modern and the Post Modern (1996), menunjuk pada suatu 
keadaan dimana tampilan audio dan visual atau tontotan‐tontonan, telah 
membantu merangkai kehidupan sehari‐hari, mendominasi proyek‐proyek 
hiburan, membentuk opini politik dan perilaku sosial, bahkan memberikan 
suplai materi untuk membentuk identitas seseorang. Media cetak, radio, 
televisi, film, internet dan bentuk‐bentuk akhir teknologi media lainnya 
telah menyediakan definisi‐definisi untuk menjadi laki‐laki atau 
perempuan, membedakan status‐status seseorang berdasarkan kelas, ras, 
maupun seks. (Maria Hartiningsih; 2003). Sosiolog, Dr. Thamrin Amal 
Tamagola menemukan 5 citra perempuan dalam iklan, yang ia sebut 
sebagai P‐5 : citra peraduan, citra pigura, pilar rumah tangga, citra 
pergaulan dan citra pinggan. Citra peraduan bersangkut paut dengan citra 
perempuan sebagai obyek seksual. Paling jelas dalam iklan obat‐obat kuat, 
kondom dan sebagainya. Citra pigura, perempuan sebagai makhluk yang 
cantik dan harus selalu menjaga kecantikannya dengan latihan fisik, diet, 
aksesori, pakaian; segala sesuatu yang mewah diasosiasikan sebagai 
perempuan. 
 
Citra yang paling banyak dieksploitasi adalah perempuan sebagai pilar 
rumah tangga. Ia harus menjalankan tugasnya mulai dari yang tradisional; 
sumur, kasur, dapur, sampai dengan yang agak modern, agak mutakhir, 
tetapi tetap dalam lingkup domestik. Dari dapur sudah sampai ke ruang 
tamu, menemani tamu suaminya, tapi masih dilingkup domestik. Bapak 
harus dihormati karena ia bekerja keras mencari nafkah setiap hari, 
sedangkan ibu harus mengelola keluarga dengan baik, mengurus telaten 
suaminya. Sebagai pilar, perempuan juga diharapkan mampu me‐manage 
rumah tangga. Ia sekurang‐kurangnya harus mengelola 3 hal. Pertama, 
barang‐barang di dalam rumah. Kedua, mengelola belanja, finansial. 
Ketiga,mengelola anak‐anak dan  para pembantu. Perempuan yang 
bekerja di dalam rumah diharapkan mampu menerapkan manajemen 
modern di dalam rumah tangga. 
 
Disitu konsep tradisional dari perempuan sebagai pilar rumah tangga dan 
keluarga, yang menggambarkan perempuan memiliki beban ganda sebagai 
penentu keberhasilan manajemen keuangan keluarga dan sebagai ibu 
yang bisa mengurus anak dan suami. Iklan untuk berbagai macam alat 
rumah tangga hasil teknologi, memindahkan konsep‐konsep publik ke 
domestik untuk memberi kesan pekerjaan domestik bukan pekerjaan yang 
melelahkan dan menghabiskan waktu, tetapi harus dikelola secara efektif, 
efisien dan sistematik. 
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Perempuan dalam citra pergaulan ada hubungannya dengan citra 
peraduan. Anggapan tersirat bahwa perempuan merupakan alat pemuas 
kebutuhan laki‐ laki, kecantikan perempuan sepantasnya dipersembahkan 
kepada laki‐laki lewat sentuhan, rabaan, pandangan, ciuman dan 
sebagainya. Dalam beberapa iklan suplemen makanan dan ramuan 
tradisional pembangkit gairah seksual, kepuasaan tidak hanya pada laki‐
laki tetapi juga berdampak pada diri perempuan yang merasa dihargai oleh 
laki‐laki. Selain itu, dalam konsep Jawa, seorang istri menjadi pendamping 
yang merefleksikan status, jabatan suami dalam dirinya. Bukannya fisik, 
tapi perilaku tata kramanya, juga bahan percakapan dan bahasa yang 
dipakai. Artinya istri harus mengimbangi suaminya dengan percakapan‐
percakapan yang selevel dengan status suami. 
 
Citra pinggang lebih banyak digunakan untuk menawarkan makanan, 
minuman, bumbu masak, alat‐alat rumah tangga dan segala sesuatu yang 
berhubungan dengan dapur. Setinggi apapun pendidikan perempuan atau 
berapa besarpun penghasilan perempuan,ia tak akan dapat jauh dari 
dapur, kompor, asap penggorengan, bumbu masak dan lain‐lain. 
Perempuan dan Kekerasan Dalam Media Walaupun beberapa media telah 
mencoba menampilkan liputannya dengan menghormati perempuan 
korban, misalnya dengan menyembunyikan identitasnya dan dengan 
menjelaskan kejadian secara ringkas serta deskriptif saja, tetapi cukup 
banyak media lain justru melakukan kekerasan dengan pengobjekan 
perempuan korban kekerasan. Media sering bersikap sangat tidak adil 
pada korban, dan lebih bersimpati    pada pelaku. Berita kekerasan seksual 
ditampilkan dengan memaksimalkan imajinasi seksual : menaikkan 
syahwat pembaca, mengobjekkan perempuan yang telah menjadi  korban. 
Media melakukan kekerasan seksual dalam meliput berita‐ berita 
kekerasan seksual. 
 
Sikap tidak empatis pada korban, dan bias yang berpihak pada pelaku 
tampak jelas pada berita yang justru menyalahkan korban dan 
menyatakan simpati pada pelaku. Apalagi jika perempuan korban 
dikategorisasikan, diberi stigma sebagai “bukan perempuan baik‐baik”. 
Penyampaian bahasanya seakan‐akan menampilkan bahwa seorang 
korban perkosaan menikmati hubungan seks dan seakan tidak membawa 
dampak yang berarti bagi korban. Berita tentang perkosaan ditampilkan 
dengan judul yang bombastis, misalnya saja kalimat : Ayah “garap” anak 
tiri; Gadis desa “digilir” sopir taksi merupakan contoh bahasa yang 
menunjukkan perempuan adalah mahluk yang lemah dan tak berdaya. 
Cara pikir penulis berita tersebut sangat mungkin mewakili cara berpikir 
banyak anggota masyarakat dalam menanggapi berita‐berita kekerasan 
seksual. Demikianlah masyarakat menganggap enteng bentuk‐bentuk 
kekerasan terhadap perempuan. 
 
Ketika media memberitakan peristiwa pemerkosaan dan dalam berita itu 
disebutkan perempuan korban berkulit kuning langsat dan bertubuh sintal,  
maka penulisan peristiwa perkosaan itu telah menjadikan perempuan 
korban sebagai korban untuk kedua kalinya (revictimized). Pertama, dia 
menjadi korban kekerasan fisik pemerkosa; kedua, dia menjadi korban 
penulisan; seolah‐olah karena kulitnya yang kuning dan tubuhnya yang 
sintal itulah yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan atas diri 
perempuan itu. 
 
Beberapa contoh penyampaian berita dalam surat kabar : 
 
Salahnya Lina,…terlalu materialistis. Begitu ditaksir pemuda keren 
mengaku  anak dokter spesialis jantung dari Jakarta, dinodai kok diam saja. 
Sebagai wanita baik‐baik seharusnya Lina tidak asal obral apalagi ia belum 
mengetahui secara pasti juntrungannya Joko. Tetapi lantaran”kebelet” 
kawin, Lina pun rela bugil….” 
 
“ Empat wanita dari sekian banyak korban gerayangan Sw yang mungkin 
baru lecet‐lecet saja, nekad mengadukan si mandor ke kantor polisi. 
Mereka  semuanya berstatus gadis rata‐rata 23 tahun, mengaku setiap 
istrirahat,”anunya” dicolek‐colek dan pinggulnya diesek‐esek”jalu” si 
mandor yang berumur 35 tahun. Sana sini oke dong!” 
  
Dalam masyarakat muncul pandangan bahwa perempuan adalah objek 
seks yang fungsi utamanya di dunia, adalah untuk melayani pria. Dan 
karena dicitrakan sebagai objek seks, persepsi bahwa perempuan harus 
tampil dan berperilaku sebagai objek seks adalah suatu keharusan. 
Perempuan harus tampil dengan menonjolkan daya tarik seksual, harus 
bersedia mengalami pelecehan seksual dan harus memaklumi perilaku 
sesksual agresif pria. Semua citra itu berada di dalam pemberitaan media 
massa kita, juga dalam sinetron‐sinetron. Menjadi pertanyaan, apakah 
selama ini kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi karena media 
massa atau media massa yang dipengaruhi oleh fakta yang terjadi dalam 
masyarakat disekitarnya? 
 
Selama ini banyak media yang mengeksploitasi perempuan sebagai objek 
seks yang pada akhirnya melahirkan masyarakat yang syarat dengan 
kekerasan terhadap perempuan. Artinya media ikut andil dalam 
melanggengkan konsepsi yang merendahkan perempuan dan kekerasan 
terhadap perempuan. Tetapi sebenarnya media juga merupakan sarana 
yang efektif untuk mensosialisasikan cara pandang yang positif terhadap 
perempuan. Ditengah maraknya  komodifikasi tubuh dan seksualitas 
perempuan, telah muncul upaya dari sejumlah pekerja media yang 
menyadari akan tanggungjawabnya untuk menciptakan masyarakat yang 
lebih baik dan adil. Oleh karena itu pengembangan bentuk‐bentuk 
tayangan atau produk alternatif perlu terus diupayakan untuk memerangi 
kekuaatan massif adanya kecenderungan objektifikasi perempuan dalam 
media. 
 

Dampak Media Bagi Remaja Para ahli komunikasi mengatakan, media 
massa sangat berpengaruh terhadap pembentukan realitas sosial. 
Komunikasi massa selalu mempunyai dampak pada diri seseorang atau 
sekelompok orangakibat dari pesan yang disampaikan kepadanya. Dampak 
kognitif berhubungan dengan pemikiran, dampak emosional berhubungan 
dengan perasaan (senang, sedih, marah, sinis dan sebagainya). Dampak 
kognitif juga mencakup niat, tekad, upaya, dan usaha yang 
berkecenderungan diwujudkan menjadi suatu kegiatan. Media massa tidak 
hanya memiliki dampak langsung terhadap individu, tetapi juga 
mempengaruhi kebudayaan dan pengetahuan kolektif serta nilai‐nilai di 
dalam masyarakat. Media massa menghadirkan perangkat citra, gagasan 
dan evaluasi yang menjadi sumber bagi audience nya untuk memilih dan 
menjadikan acuan bagi pelakunya. 
 
Hill dan Monks (1990) mengungkapkan bahwa remaja merupakan salah 
satu penilai yang penting terhadap badannya sendiri sebagai rangsang 
sosial. Bila ia mengerti bahwa badannya sendiri sebagai rangsang sosial. 
Bila ia mengerti bahwa badannya tadi menuruti persyaratannya, maka hal 
ini berakibat positif terhadap penialain dirinya. Bila ada penyimpangan‐
penyimpangan timbullah masalah‐masalah yang berhubungan dengan 
penilaian diri dan sikap sosialnya. Beranjak dari kondisi‐kondisi diatas, 
remaja sering merasa kehilangan eksistensinya. Oleh karena itu, tidak 
heran kalau remaja tersebut berusaha mencari atau menunjukkan 
eksisensinya melalui bidang‐bidang yang dikuasainya. Dalam pencapaian 
eksistensi diri ini, remaja tidak lepas dari pengaruh lingkungan sosialnya. 
Apablia ia berada di tengah‐tengah lingkungan yang berpendidikan, ia 
cenderung mengambil suatu sikap atau tindakan dimana orang lain bisa 
melihat dirinya mampu dibidang akademis. Ia akan cenderung rajin 
belajar, memperkaya pengetahuan dari buku‐buku yang tidak didapatkan  
di sekolah. 
 
Umumnya, remaja lebih peka terhadap reaksi‐reaksi lingkungan yang ada 
disekitarnya daripada sebelumnya. Baik itu dari media massa, televisi, film 
atau orang‐orang disekitarnya dari media massa, televisi, film atau orang‐
orang disekitarnya. Informasi‐informasi baru selalu menarik perhatiannya. 
Kecenderungan bereksperimen (coba‐coba) juga cukup tinggi, karena 
memang remaja belum mempunyai pola atau konsep yang mantap 
tentang masa depannya. Semua yang baru ingin dicobanya. 
Kecenderungan ini lebih kuat lagi karena keadaan emosinya yang masih 
labil. Oleh karena itu, tidak heran kalau banyak remaja yang menurutkan 
emosinya. Yang ada dalam pikirannya hanya “pokoknya saya berhasil” 
“pokoknya saya mandiri” “pokoknya saya pengen punya pengalaman” dll. 
Dorongan‐dorongan semacam itu tidak dibarengi dengan pertimbangan 
apakah hal ini cocok untuk dirinya, bagaimana seandainya kalau saya 
sudah benar‐benar masuk kedalamnya dan pertimbangan jangka panjang 
lainnya. 
 
Dalam kaitannya dengan tayangan iklan baik di televisi maupun majalah, 
yang banyak menawarkan produk‐produk remaja, remaja akan mudah 
sekali untuk tertarik dan menjadi konsumtif demi penampilan mereka. 
Remaja putri akan menjadi lebih boros untuk membelanjakan uang 
sakunya untuk membeli parfume, bedak, lipgloss, dan lain‐lain. Sedangkan 
remaja pria,akan membeli produk‐produk mahal yang dapat menunjang 
penampilan dirinya didepan perempuan. Gaya hidup yang ditawarkan 
dalam majalah remaja maupun dalam sinetronpun adalah  gaya  hidup  
hedonis  sebagai  remaja kota  besar yang tertular  dari  gaya hidup Barat. 
Dan untuk menunjang gaya hidup itu, remaja didorong untuk 
mengkonsumsi barang‐barang dengan merek‐merek mancanegara yang 
harganya tidak murah. Mereka diajarkan untuk mengikuti perkembangan 
mode dunia, mulai dari fashion, gaya rambut, casting HP yang berganti‐
ganti, dan sebagainya. Melalui penyampaian gaya hidup mewah ini, 
remaja diajarkan untuk boros dan menjadi tidak kritis terhadap persoalan 
sosial yang terjadi di masyarakat. 
 
Bagi remaja putri, mereka dididik untuk menjadi perempuan yang menarik 
penampilannya dengan merawat wajah dan tubuhnya, yang kelak jika ia 
dewasa nanti akan mendapatkan seorang suami yang mapan dan tampan. 
Dan jika ia menikah nanti akan menjadi istri yang disayang suami karena 
terus menerus merawat tubuhnya dan ibu yang bertanggungjawab karena 
ia berhasil mengurus seluruh domestik keluarga dari mulai dapur sampai 
mendidik anak‐anak. Stereotype perempuan yang hanya menjadi 
pendamping dan obyek pelengkap laki‐laki, akan terus menerus 
diinternalisasikan dan diwariskan kepada generasi muda melalui tayangan 
iklan dan sinetron yang bias gender. Lebih jauh dampaknya bagi remaja, 
melalui adanya berita‐berita di media cetak yang sarat akan kalimat‐
kalimat yang vulgar dan melecehkan perempuan, akan mengajarkan 
mereka nilai‐nilai budaya patriarki yang hanya melihat perempuan sebagai 
objek seksualitas. Akibatnya sejak usia remaja, sudah tertanam dalam 
pandangan mereka jika perempuan menarik adalah perempuan yang 
agresif dan seksi. Bahkan lebih jauh lagi, dengan semakin mudahnya 
remaja mengakses VCD porno dan internet yang menampilkan gambar‐
gambar porno, akan membuat para remaja penasaran untuk mencobanya, 
melalui kehidupan Free Sex atau bahkan jika hasrat seksualnya tinggi, bisa 
sampai berani melakukan perkosaan. 
 
ASOSIASI PENDUKUNG 
Para pengurus pusat atau pimpinan dari berbagai asosiasi atau lembaga 
telah meratifikasi dan menyepakati diberlakukannya EPI2 ini. Mereka 
adalah:  (1) AMLI (Asosiasi Perusahaan Media Luar‐griya Indonesia), (2) 
APPI (Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia), (3) ASPINDO (Asosiasi 
Pemrakarsa dan Penyantun Iklan  Indonesia),  (4) ATVLI  (Asosiasi Televisi  
Lokal  Indonesia),  (5) ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia), (6) GPBSI 
(Gabungan Perusahaan Bioskop Indonesia), (7) PPPI (Persatuan 
Perusahaan Periklanan Indonesia), (8) PRSSNI (Persatuan Radio Siaran 
Swasta Nasional Indonesia), (9) SPS (Serikat Penerbit Suratkabar), dan (10) 
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Yayasan TVRI (Yayasan Televisi Republik Indonesia). Selain para asosiasi 
atau lembaga pengemban tersebut, EPI juga mendapat masukan dari 
Komisi Penyiaran Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, 
International Advertising Association, serta sumber dari dalam dan luar 
negeri yang terkait. EPI ini juga terbuka bagi pihak‐pihak lain yang ingin 
secara resmi ‐ melalui pernyataan tertulis ‐ menjadi pengemban, atau  
pendukungnya. 
 
POSISI 
EPI ini mengukuhkan adanya kepedulian yang setara pada industri 
periklanan, antara keharusan untuk melindungi konsumen atau 
masyarakat, dengan keharusan untuk dapat melindungi para pelaku 
periklanan agar dapat berprofesi dan berusaha ‐ dan memperoleh imbalan 
dari profesi atau usaha tersebut ‐ secara wajar. Sepanjang yang 
menyangkut periklanan, EPI ini menjadi induk yang memayungi semua 
standar etika periklanan intern yang terdapat pada kode etik masing‐ 
masing asosiasi atau lembaga pengemban dan pendukungnya. Dokumen‐ 
dokumen kode etik dimaksud antara lain: (1) Pedoman Prilaku Televisi  
Indonesia – ATVSI, (2)Standar Profesional Radio Siaran – PRSSNI, (3) 
Standar Usaha Periklanan Indonesia – PPPI, dan (4) Kode Etik Periklanan 
Suratkabar – SPS. 
 
Kitab EPI yang disempurnakan ini telah dicoba susun dan dikembangkan 
sesuai dengan akar budaya bangsa dan ditujukan demi kepentingan 
masyarakat yang seluas‐seluasnya. Meskipun demikian, EPI mengakui 
bahwa periklanan adalah juga profesi dan bisnis kepercayaan, sehingga 
seharusnyalah ia sarat dengan kandungan nilai‐ nilai batiniah. Karena itu, 
dalam menyusunnya telah diupayakan untuk mengabaikan sejauh 
mungkin segala asumsi yang bersifat ilusi. Dalam kaitan di atas, ada tiga 
pijakan yang digunakan, yaitu: (1) Memberi arah atau ancangan pada cita‐
cita terciptanya adab periklanan Indonesia yang sejahtera secara ekonomi, 
dan luhur secara budaya, (2) Agar tatanan etika mampu menjamin semua 
pelaku periklanan dapat hidup bersama secara sehat dan lestari, dan (3) Ia 
tidak dimaksudkan untuk menggeser tanggungjawab kepada pihak lain. 
 
PRINSIP SWAKRAMAWI 
Penyusunan dan penegakan etika periklanan yang tercantum dalam EPI ini 
dilakukan sejalan dengan prinsip‐prinsip swakramawi (self‐regulation) 
yang dianut oleh industri periklanan secara universal. Prinsip‐prinsip 
dimaksud memberi rujukan bahwa suatu etika periklanan akan lebih 
efektif justru kalau ia disusun, disepakati, dan ditegakkan oleh para 
pelakunya sendiri. Prinsip tersebut juga mengakui bahwa meskipun telah 
disusun, disepakati, dan ditegakkan oleh para pelakunya sendiri, akan 
tetap terbuka kemungkinan ada saat‐saat ia kurang diindahkan. Karena itu 
diperlukan upaya terus‐menerus untuk menyosialisasikan dan 
mengkoordinasikan gerak langkah penegakkannya oleh segenap 
komponen industri periklanan. 
 
PENGARUH GLOBALISASI 
Secara keseluruhan, EPI juga telah mencoba menernjemahkan 
kompleksitas ‐ ekonomi, gaya hidup, dan budaya ‐‐ yang terkait dengan 
globalisasi beserta seluruh dampak dan implikasinya, khususnya yang 
menyangkut bidang komunikasi pemasaran. 

1. Dalam kaitan globalisasi ini, tiga hal mendasar di bidang 
komunikasi pemasaran yang dicoba tampung dalam EPI ini 
adalah: 

2. Untuk lebih berfokus kepada kumpulan informasi yang 
terbentuk oleh jaringan informasi, bukan pada hubungan antar 
komponennya. 

3. Bahwa selain memedulikan hakikat dan substansi, suatu 
tatanan etika juga harus memperhatikan produk 
sampingannya, seperti misalnya hiburan. 

4. Bahwa seluruh struktur makna ternyata cenderung amat labil, 
sehingga ia rentan untuk terhanyut kepada tindakan‐tindakan 
asosial atau amoral, seperti plagiatisme atau pornografi. 

  
Selain itu, terdapat dua gejala lagi yang muncul akibat globalisasi yang 
dapat melengkapi perspektif etika, yaitu: 

1. Bahwa globalisasi dalam komunikasi pemasaran juga dapat 
mendorong kiat mencuatnya sikap individualis atau perilaku 
materialis. Karena itu, tatanan etika yang terkandung dalam EPI 
ini bukan sekadar harus menjadi tatanan moral ataupun 
pelengkap tatanan hukum, namun haruslah juga benar‐benar 
mampu menjadi tatanan kehidupan. 

2. Di samping itu, dari pengalaman di banyak negara disimpulkan 
bahwa upaya untuk melindungi budaya akan jauh lebih efektif 
jika dilakukan dengan juga memberdayakan pelaku dan industri 
periklanan sendiri, dibandingkan dengan hanya menangkis 
serangan ataupun memberi perlindungan. 

 
KEPEDULIAN UTAMA 
Dalam hal etika profesi, kepedulian EPI adalah semata‐mata pada isi dan 
metode penyebarluasan pesan periklanan kepada masyarakat, bukan pada 
unsur‐unsur efektivitas, estetika dan seleranya. Dalam etika usaha, EPI 
hanya mengatur praktik usaha para pelaku periklanan dalam 
memanfaatkan ruang dan waktu iklan yang adil bagi semua pihak, dan 
dalam saling berhubungan, bukan dalam kegiatan umum perniagaan antar 
mereka sendiri, atau dengan publik. Dalam EPI ini penyempurnaan yang 
dilakukan menyangkut baik terhadap klausal‐klausal yang sudah ada 
sebelumnya, maupun penambahan klausal‐ klausal baru. Pada klausal‐
klausal yang sudah ada, penyempurnaan dilakukan untuk mempertegas, 
menjelaskan, atau melengkapi aspek  maupun perspektifnya. 
 
Dalam hal tata krama, penyempurnaan pada klausal‐klausal yang sudah 
ada termasuk tentang penampilan anak‐anak; penampilan tenaga 

profesional; dana amal; peluang usaha dan investasi; obatobatan; dan 
untuk subyek "merendahkan". 
 
Selain itu, terjadi perubahan pada klausal‐klausal tentang tata susila, adat 
dan budaya; kesaksian konsumen; kekerasan; perbandingan langsung, dan 
peniruan. EPI ini juga mengandung banyak klausal baru, seperti 
penghimpunan modal; penggunaan  kata  "satusatunya"  maupun  "yang  
pertama";  penampilan  hewan; penyia‐nyiaan pangan; produk aprodisiak; 
penampilan penyandang cacat; transplantasi organ tubuh; alat 
kontrasepsi; gelar wicara (talk show); pos langsung (direct mail); gelar 
akademis; senjata dan amunisi; gerai pabrik (factory outlet); hiperbolisasi, 
subliminal, subvertensi (subvertising), hingga iklan keluarga; penggunaan 
asteris atau cetak kecil (small print). 
Klausal‐klausal baru juga terdapat pada sarana baru periklanan, seperti 
iklan‐ iklan internet; interaktif; SMS; dan pemaduan produk (product 
placement/ integration).Khusus yang menyangkut tata cara, EPI ini 
mengubah atau menambahkan antara lain klausal‐klausal tentang 
penyensoran internal oleh media, media luar griya (outofhome), gelar 
wicara, dan penggunaan nomor kunci (key number). 
 
POKOK PENGERTIAN ATAU DEFINISI 
Perubahan paling besar dan mendasar terjadi pada pokok pengertian 
"periklanan" itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk menganggapi, sekaligus 
mengantisipasi tren yang terjadi yang membuat konsep periklanan 
menjadi kian holistik dan integratif. Pengertian pokok lain yang diberi 
penjelasan panjang lebar adalah yang menyangkut "periklanan kebijakan 
publik" dan "media baru". Dalam kitab EPI ini, penjelasan atas istilah‐istilah 
"periklanan kebijakan publik" maupun "media baru" dianggap krusial, 
karena konsepnya memang relatif amat baru di Indonesia, sehingga 
ditengarai para pelaku periklanan sendiri pun banyak yang belum 
memahaminya.  
 
Pengertian‐pengertian pokok lain yang penting adalah tentang media luar 
griya (outofhome) dan pornografi. Segala ketentuan yang termaktub 
dalam EPI ini menjadi pedoman etika untuk semua materi pesan 
periklanan, verbal maupun citra, yang terdapat pada suatu iklan. Ia tidak 
memberi rujukan apa pun atas materi komunikasi yang secara jelas tidak 
bermuatan periklanan, seperti editorial, maupun materi komersial atau 
persuasif yang berada di luar ranah periklanan, misalnya kemasan produk, 
siaran pers, atau komunikasi pribadi. Setiap ide, konsep, materi atau 
kegiatan bisnis periklanan yang sesuai dengan  EPI dan diproduksi oleh 
sesuatu pelaku periklanan, tidak berarti dengan sendirinya layak diterima 
untuk diproduksi, dilaksanakan atau disiarkan oleh sesuatu pelaku 
periklanan lainnya. Masing‐masing pelaku periklanan tetap memiliki hak 
prerogatif untuk menerima atau menolak ide, konsep, materi atau 
kegiatan bisnis periklanan yang diajukan kepadanya. EPI ini bersifat amat 
terbuka dan akomodatif bagi kepekaan masyarakat. Meskipun demikian, ia 
sama sekali tidak dimaksudkan untuk memerankan penyensoran atau 
praseleksi atas naskah materi, ataupun rancangan bisnis periklanan. 
 
LEMBAGA PENEGAK 
Para asosiasi pendukung menyepakati untuk melaksanakan penegakan EPI 
ini melalui lembaga Badan Musyawarah Etika yang merupakan lembaga 
tetap dalam naungan Dewan Periklanan Indonesia (DPI). Kelembagaaan 
Dewan ini sendiri berbentuk federasi yang beranggotakan semua  asosiasi  
pendukung  EPI.  Rincian atas fungsi dan tugas Badan ini terdapat pada 
bagian lain kitab  ini.  Segala sesuatu yang tercantum dalam EPI ini wajib 
ditafsirkan secara utuh dan dalam makna harfiah maupun jiwanya. 
 
RANCANGAN KE DEPAN 
Segala upaya telah dilakukan untuk membuat EPI ini aktual dan tepat 
guna. Meskipun demikian harus diakui bahwa perkembangan industri yang 
begitu pesat sepanjang dekade terakhir telah menyebabkan aktualisasi 
atas suatu rujukan etika pun dapat bergeser. Karena itu, dalam 
penerapannya ke depan, para pelaku periklanan harus mampu 
menerjemahkan roh dan isi dari kitab EPI ini, sesuai dialektika dari setiap 
situasi dan kondisi nyata yang berkembang. Setidaknya dalam sistem nilai, 
jiwa dan semangatnya. Semua asosiasi penganut atau pendukung EPI ini 
menyadari bahwa tidaklah sepenuhnya tepat bagi asosiasi‐asosisasi usaha 
tersebut untuk juga mengatur kadiah‐kaidah etika profesi sebagaimana 
tercantum dalam tatanan tata krama pada EPI ini. Namun di sisi lain, 
disadari pula kurang memadainya asosiasi‐ asosiasi profesi periklanan yang 
ada saat ini untuk dapat mengatur dan menegakkan sendiri etika profesi 
atau tata kramanya. Adalah harapan Dewan Periklanan Indonesia untuk 
suatu saat nanti dapat pula menampung asosiasi‐ asosiasi profesi 
dimaksud dan sekaligus menjadi lembaga penegak pula bagi suatu etika 
profesi yang sepenuhnya dari, oleh, dan untuk profesi periklanan sendiri. 
Jika harapan ini dapat diwujudkan, ia akan kian mengokohkan komitmen 
industri pada nilai‐nilai moral yang ingin ditegakkan, sekaligus 
mengentalkan keterkaitan profesi periklanan kepada akar budayanya. 
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Dalam dunia bisnis, produsen tidak dapat dipisahkan dengan distributor, 
karena distributorlah yang akan mendistribusikan produk dari produsen. 
Produsen mempunyai dua cara untuk mempunyai distributor, yaitu yang 
pertama mendirikan sendiri perusahaan distribusi untuk mendistribusikan 
produknya dan yang kedua memakai pelaku usaha independen sebagai 
distributor produknya. 
 
Kedua sistem ini mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing‐masing. 
Perusahaan yang mendirikan usaha distributor sendiri alasannya adalah 
demi efisiensi dan menciptakan sinergi. Sedangkan produsen besar lebih 
suka menggunakan distributor independen daripada mendirikan 
perusahaan distribusi sendiri. Alasannya, distributor yang memiliki 
keahlian untuk itu. Demikian seperti disampaikan Bambang Sumaryanto1 
kepada salah satu majalah ekonomi nasional di Jakarta belum lama ini. 
Pertanyaannya adalah, bagaimanakah UU Antimonopoli mengatur 
keterkaitan antara produsen dengan distributor, khususnya jika terjadi 
penetapan harga secara vertikal? 
 
INTEGRASI VERTIKAL 
Produsen yang mempunyai perusahaan distributor sendiri tidaklah 
dilarang oleh UU Antimonopoli, sepanjang perusahaan tersebut tidak 
menguasai pangsa pasar suatu barang tertentu. Artinya, dengan memiliki 
distributor sendiri perusahaan tersebut akan berusaha melakukan efisiensi 
untuk dapat menjual barangnya lebih kompetitip dengan barang yang 
sama atau sejenis di wilayah pasar tertentu. Akan menjadi perhatian UU 
Antimonopoli, jika perusahaan menguasai barang tertentu, sehingga dapat 
menentukan harga pasar, yaitu melalui penetapan harga antara distributor 
dengan agen atau grosir yang menetapkan harga barang tertentu yang 
akan dijual kepada konsumen, sehingga harga tidak lagi berdasarkan 
mekanisme pasar. 
 
Inilah yang disebut dengan perjanjian penetapan harga di tingkat kedua. 
Perjanjian penetapan harga secara vertikal tersebut dapat dilakukan, 
karena distributor tersebut adalah merupakan bagian dari perusahaan 
produsen. Sedangkan perusahaan yang mempunyai distributor 
independen kemungkinan melakukan perjanjian penetapan harga di 
tingkat kedua tidak akan terjadi, jika tidak ada perjanjian langsung dengan 
podusen, yang menetapkan bahwa distributor harus melakukan perjanjian 
dengan distributor tingkat kedua untuk menetapkan harga barang yang 
akan dijual kepada konsumen. Hal ini agak sulit dilakukan karena 
distributor independen biasanya tugasnya mengantarkan barang prinsipal 
kepada pelanggannya. 
 
Memang akhir‐akhir ini ada semacam pergeseran dalam bisnis distribusi. 
Distributor tidak lagi hanya sebagai pengantar barang prinsipal saja tetapi 
mulai menjadi penjual juga yang merupakan tugas dari bagian pemasaran. 
Namun demikian perusahaan distribusi secara hukum tetap sebagai 
perusahaan independepen yang mendistribukan produk dari produsen. 
Kemungkinan yang dapat dilakukan oleh produsen yang mempunyai 
distributor independen adalah membuat perjanjian penetapan harga 
vertical dengan penjual (pelanggannya) yang akan menjual harga barang 
kepada konsumen berdasarkan perjanjian tersebut. Menjawab pertanyaan 
di atas, bagaimana UU Antimonopoli mengatur  keterkaitan antara 
produsen dengan distributor, UU Antimonopoli tidak mengatur larangan 
penetapan harga vertikal secara tegas. Memang pasal 14 UU Antimonopoli 
Indonesia mengatur mengenai integrasi vertikal, tetapi tidak mengenai 
larangan penetapan harga vertikal. Ketentuan pasal 14 tersebut  hanya  
melarang penguasaan produksi dari hulu ke hilir yang dapat 
mempengaruhi harga. 
 
Artinya, produsen hanya menguasai proses pembuatan suatu barang dari 
hulu sampai ke hilir. Dengan demikian dia dapat menentukan harganya, 
tetapi tidak menentukan harga yang akan dijual kepada konsumen. 
Ketentuan yang mendekati larangan membuat perjanjian penetapan harga 
vertikal adalah pasal 15 ayat 3. Itu pun merupakan suatu intepretasi, 
karena tidak melarangnya secara tegas. Bahkan Prof. Micklitz di dalam 
komentar UU Antimonopoli, memberi interpretasi, bahwa pasal 15 ayat 3 
tidak melarang penetapan harga pada tingkat kedua. Tetapi penetapan 
harga secara vertikal yang menghambat persaingan tetap bertentangan 
dengan semangat UU Antimonopoli. Oleh karena itu beliau mencoba 
menghubungkannya dengan ketentuan pasal 5 UU Antimonopoli dalam 
interpretasinya untuk menjangkau penetapan harga vertikal. Tetapi jika 
diteliti secara seksama pasal 5 tersebut hanya mengatur larangan 
penetapan harga secara horizontal saja. 
 
BATASAN INTEGRASI VERTIKAL 
Memang pasal 15 ayat 3 secara normatif hanya melarang pelaku usaha 
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 pemasok. Ketentuan itu, pertama 
harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha 
pemasok; atau kedua. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama 
atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha 
pemasok. 

Ketentuan ini mengatur suatu perjanjian mengenai persyaratan tertentu 
yang dilarang, yang mengikat pembeli supaya dia dapat memasok barang 
atau jasa dari produsen dengan pemberian harga atau potongan harga, 
yaitu suatu perjanjian eklusif. Jadi, karena tidak ada satu pasal yang 
mengatur masalah penetapan harga vertical secara eksplisit, untuk itu 
perlulah dibuat suatu pedoman integrasi vertikal, bagi pelaku usaha untuk 
menghindari ketidakpastian dalam  melakukan perjanjian vertikal, baik itu 
perjanjian proses produksi dari hulu ke hilir maupun pendistribusiannya. 
Hal seperti ini juga dilakukan di Uni Eropa, yang mengeluarkan ketentuan 
pengecualian dari larangan perjanjian integrasi vertikal,, yaitu ketentuan 
yang mengizinkan penetapan harga secara vertikal sepanjang tidak 
menghambat persaingan. 
 
Hal itu dapat dibenarkan sepanjang ketentuan pasal 81 ayat 3 Perjanjian 
Pendirian Uni Eropa dapat dipenuhi, yaitu jika melalui perjanjian tersebut 
mengakibatkan efisiensi dan menguntungkan konsumen serta tidak  
menghambat persaingan. Untuk itu diterbitkanlah peraturan pengecualian 
tunggal dan kelompok, yaitu ada ketentuan yang menetapkan daftar 
hitam, yang menetapkan sektor‐sektor yang dilarang melakukan 
penetapan harga vertikal antara produsen dengan distributor karena akan 
menghambat persaingan, ketentuan daftar putih yang mengatur daftar 
produk yang dizinkan melakukan penetapan harga vertikal karena tidak 
akan mengakibatkan persaingan dan ada juga ketentuan daftar abu‐ abu, 
yaitu sektor yang harus dimintakan izin dari Komisi Uni Eropa, apakah akan 
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau tidak. Pedoman 
integrasi vertikal, tersebut dapat dibuat oleh KPPU tanpa menunggu 
amandemen UU Antimonopoli tersebut, karena saat ini banyak 
perusahaan ingin mendirikan perusahaan distribusi mengingat prospek 
pasarnya yang besar dan semua prinsipal membutuhkan jasa distribusi 
tersebut. (*) 
 
KASUS TEPUNG TERIGU  
Penambahan izin bagi empat pabrik terigu tidak akan mematikan industri 
yang telah ada. Apabila Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia 
keberatan dan berupaya membatalkannya, tindakan itu menjadi indikasi 
kuat adanya kartel dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat 
mengawasinya. Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) bisa 
kena Pasal 13 UU No 5/1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
kalau mencoba menghalangi pelaku lain untuk masuk. Ini usaha bersama 
membatasi produksi,  mengendalikan harga,â€ kata anggota Komisi VI 
DPR, Didik J Rachbini, Rabu (29/6) di Jakarta. 
 
Menurut pengamat ekonomi Faisal Basri, penambahan izin baru industri 
tepung terigu masih dalam batas wajar. Apalagi kalau diberikan kepada 
produsen mi instan yang bahan bakunya memang itu. Asal tidak diumbar, 
seperti izin terhadap gula rafinasi, ujarnya. Selama ini, lanjut Faisal, terjadi 
situasi yang tidak adil terhadap sesama industri makanan. Kelompok 
tertentu memiliki integrasi vertikal, yang kuat, lihat saja setelah harga BBM 
naik, harga mi‐nya justru turun. Ini tidak fair, sesama industri makanan 
seharusnya dibuka peluang yang sama, yaitu memiliki industri serupa, 
tuturnya. Sebelumnya, Aptindo keberatan terhadap keputusan Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang memberi izin bagi empat 
pabrik baru karena akan membuat kapasitas terpasang industri   yang ada 
tidak maksimal. 
 
Menanggapi hal itu, Faisal menjelaskan, Perilaku masa lalu, mereka 
memasang kapasitasnya melebihi kebutuhan dalam negeri untuk memblok 
masuknya pemain lain dan mendikte pasar. Kalau belum optimal 
menggunakan kapasitasnya, kenapa ada yang membeli pabrik milik orang 
lain. Saya harap pemerintah tidak terlalu mudah dipengaruhi argumen 
mereka. Faisal berpendapat, penolakan terhadap keluarnya izin baru 
merupakan upaya wajar dari pengusaha yang selama ini mendapat 
manfaat sangat besar dari situasi yang ada. Sekarang manfaat itu 
berkurang dengan semakin terbukanya impor. Dan, sekarang dikeluarkan 
izin baru penambahan pabrik, kata dia. Didik menegaskan bahwa alasan 
akan ada industri yang idle tidak bisa dipakai untuk menghalangi masuknya 
pelaku lain. Idle atau tidak, yang mengatur pasar. Kalau harga lebih 
rendah, distribusi lancar, tidak akan idle,ujarnya. 
 
Apalagi, industri terigu tidak termasuk dalam daftar negatif investasi (DNI). 
BKPM memang sudah selayaknya terus mengusahakan ekspansi investasi 
dalam negeri maupun asing. Tujuannya supaya suplai karbohidrat lebih 
banyak dan harga murah, paparnya menegaskan.  
  
LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT 
Praktik bisnis yang bertumbuh sangat pesat dalam tiga dekade terakhir ini 
ditengarai penuh dengan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. 
Tidak  ada tata aturan yang mengawasinya, serta tidak ada lembaga yang 
bertanggung jawab untuk menjaga sistem ekonomi dan bisnis agar 
bersaing dengan sehat. Ketiadaan institusi hukum ekonomi yang mengatur 
dunia usaha ini berdampak pada masalah keadilan publik secara umum. 
Pasar tidak berjalan dengan sendirinya menjadi adil karena di dalamnya 
tidak secara inheren melekat unsur moral dan etika. 
 
Oleh karena itu, diperlukan institusi nonpasar yang melengkapinya berupa 
undang‐undang pengaturan persaingan agar dampaknya tidak terkena 
langsung pada pelaku usaha (terutama kecil dan menengah) maupun 
masyarakat pada umumnya. Prinsip dasar dari kerja komisi adalah 
memperbaiki iklim usaha agar menjadi lebih sehat. Upaya untuk 
melakukan tindakan terhadap praktik curang merupakan konsekuensi 
ketika upaya penyesuaian dan sosialisasi undang‐ undang ini tidak 
diindahkan. 
Dengan demikian, kombinasi tindakan kebijakan tidak langsung dan 
pengawasan langsung berupa penalti hukum dilakukan oleh komisi 
berdasarkan laporan masyarakat dan upaya proaktif dari komisi sendiri. 
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APA saja bentuk praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang 
dilarang oleh Undang‐Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktik Antimonopoli dan Persaingan Tidak Sehat? Ada dua jenis larangan, 
yakni: a) perjanjian bersama yang menyebabkan persaingan tidak sehat, 
dan b) kelompok kegiatan yang mengarah pada praktik monopoli dan 
persaingan tidak sehat. UU ini melarang perjanjian bersama antarpelaku 
usaha dengan maksud untuk menguasai produksi dan pemasaran (pasal 4). 
  
Perjanjian seperti ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perilaku pelaku 
usaha yang mengarah pada praktik monopoli dan persaingan usaha yang 
tidak sehat. Pelaku usaha di luar anggota yang melakukan perjanjian 
tersebut termasuk yang dirugikan, yang pada gilirannya akan berdampak 
negatif terhadap konsumen karena pasokan dan distribusi bisa dikuasai, 
dipengaruhi, dan dikendalikan. Dengan cara perjanjian yang tidak sehat ini, 
maka pelaku usaha yang melakukan perjanjian secara bersama‐sama akan 
dengan mudah mendikte harga. Pasok  akan dikurangi secara bersama jika 
hendak meningkatkan harga atau pasok dibanjiri jika ada pelaku usaha lain 
di luar anggota yang melakukan perjanjian. 
 
Bentuk perjanjian lain yang dilarang adalah perjanjian penetapan harga 
(price fixing), seperti tercantum dalam pasal 5. Pihak pelaku usaha lain di 
luar anggota yang melakukan perjanjian dirugikan dan konsumen terpaksa 
menerima harga yang relatif lebih tinggi karena pelaku perjanjian 
penetapan harga ini cenderung menaikkan keuntungan untuk 
meningkatkan keuntungannya secara tidak normal. Oleh karena alasan 
substansial inilah, maka perjanjian penetapan harga ini digolongkan ke 
dalam kategori kriminal ekonomi yang berat. Pelaku perjanjian penetapan 
harga ini tergolong ke dalam bentuk per se illegal, yang akan lebih besar 
dampak negatifnya terhadap pasar manakala penguasaan pasar secara 
bersama‐sama dari anggota yang melakukan perjanjian tersebut sangat 
besar (lebih besar dari 50 persen). 
 
Perjanjijian dalam bentuk diskriminasi harga juga dilarang, terutama 
diskriminasi harga dari pelaku usaha yang mempunyai kaitan integrasi 
vertikal (pasal 6). Misalnya, perusahaan yang menerima bahan baku 
dengan harga lebih rendah dari perusahaan lain di hulu, yang juga 
merupakan milik pelaku usaha yang sama, pasti akan mengakibatkan 
persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha lain yang tidak ada kaitan ke 
hulu harus membiayai produksinya lebih tinggi dengan pelaku usaha 
lainnya yang melakukan integrasi vertikal. Pelaku usaha dilarang 
melakukan upaya atau tindakan jual rugi untuk mempengaruhi persaingan 
dengan maksud agar pesaingnya tersingkir. Pelaku usaha yang melakukan 
tindakan jual rugi ditengarai lebih jelas melakukan praktik persaingan tidak 
sehat, terutama apabila penguasaan pasarnya sangat besar, baik secara 
sendiri‐sendiri atau bersama‐sama dengan melakukan perjanjian 
horizontal. 
  
Perjanjian horizontal dari anggota Asosiasi Semen di masa lalu tergolong 
ke dalam praktik perjanjian wilayah, yang dilarang oleh undang‐undang 
(pasal 9). Jika praktik ini dilakukan, maka pelaku‐pelaku perjanjian akan 
terkena larangan undang‐undang ini dengan hukuman sesuai undang‐
undang yang berlaku. Praktik pemboikotan oleh satu atau beberapa pelaku 
usaha atas pelaku usaha lainnya tergolong ke dalam bentuk per se illegal, 
yang bertentangan dengan undang‐undang ini (pasal 10). Pelaku usaha lain 
akan dirugikan dengan adanya praktik tidak sehat seperti ini. Bentuk 
perjanjian horizontal yang sangat negatif dampaknya terhadap pelaku 
usaha lain dan konsumen adalah praktik kartel (pasal 11 dan 12). 
Perjanjian ini sering dilakukan secara tertutup oleh pengusaha dengan 
maksud mengendalikan harga, mengatur produksi dan pemasaran. 
Jika praktik kartel ini dibiarkan, maka persaingan yang sehat menjadi sirna 
karena kendali atas harga, produksi, dan pemasaran dapat dilakukan oleh 
pelaku‐pelaku perjanjian. 
 
Pelaku praktik kartel (termasuk trust) ini tergolong sebagai musuh besar 
masyarakat. Bentuk perjanjiannya tertutup dan sulit dilacak, bahkan bisa 
dilakukan dengan hanya menggunakan telepon. Karena itu, masyarakat 
sangat perlu memahami praktik curang dunia usaha ini agar sistem bisnis 
tidak rusak karena praktik kartel ini. Praktik oligopsoni yang digabungkan 
dengan perjanjian vertikal adalah musuh besar dari petani dan produsen 
kecil (pasal 13). Posisinya yang kecil dibandingkan dengan beberapa 
pembeli yang besar, sudah jelas tidak seimbang. Posisi tawar petani atau 
produsen kecil dapat dimatikan dengan adanya perjanjian vertikal dari 
pembeli besar yang menguasai pengumpul (atau gudang di dalam kasus 
tembakau) sehingga harga dapat ditekan atau pembeli besar melakukan 
praktik penetapan harga beli yang harus dilakukan oleh pengumpul atau 
pemilik gudang. 
 
Ratusan ribu produsen kecil tidak berdaya dengan adanya praktik 
oligopsoni yang dikombinasikan dengan perjanjian penetapan harga beli 
secara  vertikal oleh oligopsonis yang mempunyai kekuatan modal sangat 
besar. Karena itu, praktik ini menjadi perhatian yang serius dari komisi 
karena terkait erat dengan nasib pelaku usaha kecil dan menengah, yang 
dirugikan secara tidak jujur oleh pelaku usaha besar, yang mempunyai 
kekuatan modal untuk  mempengaruhi atau menekan harga. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap 
penurunan daya saing ekonomi, terutama bagi sektor‐sektor industri 
sebagai lapangan kesempatan kerja utama dan sektor manufaktur yang 
merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut 
catatan World Economic Forum (WEF) tahun 2004, posisi daya saing 
Indonesia masih berada pada urutan ke‐69 dari 104 negara yang diteliti. 
Posisi tersebut sesungguhnya telah naik dari  urutan ke‐72 pada tahun 
sebelumnya. Namun demikian, dibandingkan dengan beberapa negara 
pesaing di kawasan ASEAN, posisi ini relatif lebih buruk. Sebagai contoh, 
Malaysia pada tahun 2004 berada pada urutan ke‐31 sedangkan Thailand 
berada di posisi ke‐34. Negara ASEAN yang posisi daya saingnya dibawah 
Indonesia adalah Filipina (urutan ke‐76) dan Vietnam (urutan ke‐77). 
Adapun menurut catatan International Institute for Management 
Development (IMD) yang juga menerbitkan World Competitiveness Report 
2004, posisi Indonesia berada pada urutan ke‐58 dari 60 negara yang 
diteliti. Sejak tahun 2000, peringkat daya saing ekonomi Indonesia 
berturut‐turut turun dari posisinya ke‐ 43 pada tahun 2000, urutan ke‐46 
pada tahun 2001, urutan ke‐47 pada tahun 2002, dan urutan ke‐57 pada 
tahun 2003. Peringkat Indonesia hanya berada di atas Argentina (59) dan 
Venezuela (60). Dalam pengamatan lembaga ini, posisi Filipina relatif lebih 
baik (yaitu pada urutan ke‐52), walaupun peringkatnya juga terus 
mengalami penurunan dari posisinya di urutan ke‐35 pada tahun 2000.  
 
KONDISI NASIONAL 
Terpuruknya daya saing tersebut merupakan akibat dari berbagai faktor. 
Menurut tolok ukur WEF, diidentifikasi 5 (lima) faktor penting yang 
menonjol. Pada tataran makro, terdapat 3 (tiga) faktor, yaitu: (a) tidak 
kondusifnya kondisi ekonomi makro; (b) buruknya kualitas kelembagaan 
publik dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pusat 
pelayanan; dan (c) lemahnya kebijakan pengembangan teknologi dalam 
memfasilitasi kebutuhan peningkatan produktivitas. Sementara itu, pada 
tataran mikro atau tataran bisnis, 2 (dua) faktor yang menonjol adalah: (a) 
rendahnya efisiensi usaha pada tingkat operasionalisasi perusahaan; dan 
(b) lemahnya iklim persaingan usaha.  Menurut catatan Institute for 
Management Development (IMD), rendahnya kondisi daya saing 
Indonesia, disebabkan oleh buruknya kinerja perekonomian nasional 
dalam 4 (empat) hal pokok, yaitu:  
 
(a) buruknya kinerja    perekonomian nasional yang tercermin dalam 
kinerjanya di perdagangan internasional, investasi, ketenagakerjaan, dan 
stabilitas harga,  
 
(b) buruknya efisiensi kelembagaan pemerintahan dalam mengembangkan 
kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal, 
pengembangan berbagai peraturan dan perundangan untuk iklim usaha 
kondusif, lemahnya koordinasi akibat kerangka institusi publik yang masih 
banyak tumpang tindih, dan kompleksitas struktur sosialnya, 
 
 (c) lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan 
inovasi secara bertanggung jawab yang tercermin dari tingkat 
produktivitasnya yang rendah, pasar tenaga kerja yang belum optimal, 
akses ke sumberdaya keuangan yang masih rendah, serta praktik dan nilai  
manajerial yang relatif belum profesional,  
 
(d) keterbatasan di dalam infrastruktur, baik infrastruktur fisik, teknologi, 
dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat 
akan pendidikan dan kesehatan. 
 
Dalam rentang waktu yang lebih lama, United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO) mengembangkan indikator 
Competitiveness Industrial Performance (CIP) yang kemudian diterapkan 
untuk mengukur peringkat daya saing sektor industri manufaktur pada 93 
negara dalam periode 1980 ‐ 2000. Dalam Industrial Development Report 
2004, ukuran indikator CIP tersebut terdiri dari 4 (empat) variabel utama, 
yaitu: (a) nilai tambah industri manuktur per kapita, (b) ekspor industri 
manufaktur per kapita, (c) insensitas industrialisasi yang diukur dari 
kontribusi industri manufaktur pada PDB dan kontribusi industri 
manufaktur berteknologi menengah dan tinggi pada sektor industri 
manufaktur, dan (d) kualitas eskpor yang diukur dari kontribusi ekspor 
manufaktur dalam total ekspor dan kontribusi manufaktur berteknologi 
menengah dan tinggi dalam nilai ekspor industri manufaktur. 
 
Dalam periode 1980‐2000 kinerja industri manufaktur Indonesia 
dikategorikan sebagai salah satu pemenang utama (main winners) 
bersama beberapa negara berkembang lain yang kebanyakan berasal dari 
kawasan Asia Timur. Dalam dua dekade tersebut, kawasan Asia Timur 
memang merupakan kawasan yang  disebut sebagai mesin pertumbuhan 
bagi peningkatan peran negara berkembang dalam pengembangan 
industri manufaktur. Di antara kinerja negara‐negara berkembang 
tersebut, Cina merupakan pemenang nomor wahid. Sementara itu, 
peringkat kinerja industri manufaktur Indonesia memang meningkat dari 
urutan ke‐75 pada tahun 1980, menjadi urutan ke‐54 pada tahun 1990, 
dan urutan ke‐ 38 pada tahun 2000. Namun demikian, dibandingkan 
dengan beberapa negara pesaing utama di Asia Timur (termasuk ASEAN), 
peningkatan posisi Indonesia memang relatif terpuruk. 
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Gambaran yang diungkapkan oleh UNIDO memang baru sampai pada 
tahun  2000. Memperhatikan perkembangan perekonomian dan 
terpuruknya kegiatan sektor produksi, kemungkinan besar peringkat 
sektor industri manufaktur di Indonesia kembali turun setelah tahun 2000. 
Meskipun kondisi ekonomi makro makin membaik sejak dua tahun 
terakhir, prestasi di atas belum  cukup membawa ke arah pemulihan 
aktivitas sektor produksi, terutama industri manufaktur, ke tataran 
sebelum krisis apalagi mendongkrak peningkatan daya saingnya. Selain 
permasalahan berkenaan dengan kondisi ekonomi, faktor‐faktor  penting 
di luar ekonomi juga belum menunjukkan perbaikan kinerja secara nyata. 
Sebagai salah satu contoh, pengembangan dan penerapan iptek terutama 
untuk kepentingan produksi masih sangat terbatas. Dengan urutan 
Indonesia di posisi ke 60 dari 72 negara dalam Indeks Pencapaian 
Teknologi (IPT), hal tersebut mengindikasikan bahwa integrasi peningkatan 
iptek untuk produksi masih akan banyak mengalami hambatan. 
Permasalahan lainnya adalah kualitas infrastruktur yang masih menurun 
dan kualitas SDM yang umumnya masih rendah. 
 
Berbagai permasalahan di tingkat makro di atas, membawa pengaruh 
negatif pada kondisi pada tataran bisnis atau industri. Pengembangan 
kelembagaan dan kemampuan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya 
manusia pada tingkat perusahaan tidak berjalan sesuai harapan. Sebagai 
contoh, peningkatan produktivitas pekerja tidak tercipta. Dari indikasi 
sederhana seperti pertumbuhan upah riil dibandingkan dengan 
pertumbuhan nilai tambah per pekerja untuk sektor industri manufaktur, 
kondisinya menunjukan penurunan untuk seluruh skala usaha. Contoh 
lain, mekanisme hubungan industrial yang terjadi belum secara 
proporsional menampung kepentingan pengusaha dan pekerja. Sementara 
itu, standardisasi nasional produk industri, pengembangan infrastruktur 
yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan sektor industri, serta 
peningkatan kompetensi tenaga kerja belum sepenuhnya berjalan optimal 
karena keterbatasan sumberdaya. 
 
Meskipun permasalahan penurunan daya saing ini berawal sebelum krisis 
tahun 1997, perkembangan industri sangat memburuk setelah krisis tahun 
1997. Banyak pengamat mengindikasikan terjadinya “deindustrialisasi”. 
Gejala ini ditunjukkan dengan mengamati perkembangan tingkat realisasi 
kapasitas produksi (utilisasi kapasitas), jumlah perusahaan, dan indeks 
produksi seperti ditunjukkan tabel di bawah ini. Pemanfaatan kapasitas 
terpasang industri manufaktur    tahun    2002    hanya    berkisar    di    60    
persen,    menurun   jauh dibandingkan dengan kondisi sebelum krisis yang 
berkisar di 80 persen. Dalam periode 1996 sampai 2002, jumlah 
perusahaan industri berskala sedang dan besar menurun hampir 1.800 
unit usaha atau sekitar 8 persen dari 22.997 unit usaha yang ada tahun 
1996. Sementara itu, indeks produksi industri pengolahan berskala besar 
dan sedang juga mengalami penurunan cukup signifikan, sekitar 15 persen, 
dari 126,54 persen pada tahun 1997 menjadi 100,29 persen pada tahun 
2002. 
 
Tabel 9.1. Perkembangan Tingkat Realisasi Kapasitas Produksi (utilisasi 
kapasitas), Jumlah Perusahaan, dan Indeks Produksi Dari Tahun 1996‐2002 
 

 
 
Catatan: *) Data tahun 1996 dan 1997 dari BPS; sedangkan dari tahun 
1998 – 2002 dari DepPerindag , **) 1993 = 100% 
 
Penyebab utama fenomena tersebut adalah daya saing produk‐produk 
manufaktur yang terus melemah. Di dalam negeri, produk manufaktur 
seperti elektronika rumah tangga kalah bersaing dengan produk impor, 
apalagi diperburuk dengan banyaknya produk impor illegal. Di pasar 
internasional, produk tekstil (TPT) dan produk kayu yang sesungguhnya 
masih menjadi primadona ekspor kalah bersaing dengan produk dari Cina 
dan negara ASEAN lainnya. Terpuruknya daya saing kita juga disebabkan 
karena membengkaknya biaya overhead produksi. Dari hasil identifikasi 
oleh perusahaan Jepang, bila biaya produksi manufaktur kita diberi indeks 
100, maka Cina hanya sekitar 62, Filipina 77, Malaysia 79, dan Thailand 89. 
Struktur biaya produksi manufaktur kita juga sangat rentan dimana biaya 
overhead mencapai 33,4 dan biaya untuk material mencapai 58,3. Sebagai 
bandingannya: overhead di Cina hanya 17,1 dan material hanya 39,9. 
  
Penelaahan terhadap tingginya kedua pos biaya di atas menyimpulkan 
beberapa permasalahan spesifik di sektor industri manufaktur, yaitu 
sebagai berikut: 
 
KKN dan layanan umum yang buruk mengakibatkan tingginya biaya 
overhead.  
Menurut kajian Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), 
pengeluaran untuk berbagai pungutan dan untuk biaya buruknya layanan 
umum menambah biaya overhead sekitar 8,7 persen – 11,2 persen. 
 
 
 

Cost of money yang relatif tinggi 
tercermin dari suku bunga yang saat ini sangat tinggi. Pengusaha dalam 
negeri yang mengandalkan perbankan dalam negeri akan kalah bersaing 
dengan perusahaan yang modal kerjanya dari luar negeri dengan bunga 
berkisar 4–6 persen. 
 
Administrasi perpajakan yang belum optimal.  
Pengusaha menganggap administrasi perpajakan terutama dalam 
kaitannya dengan restitusi produk‐ produk industri ekspor sangat tidak 
efisien. Hal tersebut mengakibatkan daya saing produk ekspor menjadi 
berkurang karena ketidakefisiensian tersebut dibebankan ke harga jualnya. 
Selain itu, hal tersebut juga tidak kondusif untuk integrasi antar industri 
terkait untuk pengadaan bahan antaranya. Pada umumnya mereka 
memilih untuk impor bahan baku atau produk antara karena sejak awal 
tidak terkena PPN. 
 
Kandungan impor sangat tinggi.  
Nilai impor bahan baku, bahan antara (intermediate), dan komponen 
untuk seluruh industri meningkat dari 28 persen pada tahun 1993 menjadi 
30 persen pada tahun 2002. Khusus untuk industri tekstil, kimia, dan 
logam dasar nilai tersebut mencapai 30‐40 persen, sedangkan untuk 
industri mesin, elektronik dan barang‐barang logam mencapai lebih dari 
60 persen. Tingginya kandungan impor ini mengakibatkan rentannya biaya 
produksi terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dan kecilnya nilai tambah 
yang mengalir pada perekonomian domestik. 
 
Lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi.  
Nilai tambah industri nasional relatif rendah, hal ini menunjukkan bahwa 
karakteristik industri manufaktur masih tipe “tukang jahit,” meskipun 
dalam komposisi ekspor mulai terjadi peningkatan proporsi produk ekspor 
berteknologi menengah dan tinggi. Kehadiran foreign direct investment 
(FDI) yang mempunyai potensi sebagai basis untuk alih teknologi belum 
dapat dimanfaatkan. 
 
Kualitas SDM relatif rendah.  
Dari hampir 4,2 juta orang tenaga kerja industri dalam 22.894 perusahaan 
pada tahun 1996, hanya 2 persen berpendidikan sarjana, sekitar 0,1 
persen berpendidikan master, dan 0,005 persen (hanya    225 orang) 
berpendidikan doktor. Sementara itu, intensitas pelatihan yang 
dilaksanakan oleh industri belum juga menggembirakan. Hasil survei tahun 
1990‐an menunjukkan hanya 18,9 persen perusahaan di Indonesia 
melaksanakannya. Di Malaysia, kegiatan yang sama dilakukan oleh hampir 
84 persen perusahaan‐perusahaannya. SDM dengan kualitas ini akan sulit 
diharapkan menghasilkan peningkatan produktivitas apalagi inovasi‐
inovasi  yang bermutu untuk teknologi produksinya. 
 
Iklim persaingan yang kurang sehat.  
Banyak sub‐sektor industri yang beroperasi dalam kondisi mendekati 
”monopoli”. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya indeks konsentrasi untuk 
dua perusahaan (CR2). Pada tahun 2002, lebih dari 50 persen kelompok 
usaha industri memiliki angka diatas 0,50 dan banyak kelompok industri 
yang angka konsentrasi yang makin besar. Beberapa contoh adalah pada 
industri tepung terigu, rokok putih, dan kendaraan roda 2. Keadaan ini 
menyebabkan insentif untuk penurunan biaya produksi menjadi kecil. 
 
Struktur industri masih lemah.  
Sebagai illustrasi, di industri kendaraan bermotor pada tahun 1997 jumlah 
produser komponen mencapai 155 perusahaan. Namun hampir semua 
produsen komponen ini merupakan pemasok lapis pertama. Hal ini 
menunjukkan lemahnya kedalaman struktur industri nasional otomotif. 
Sebagai perbandingan, pada tahun yang sama di Jepang ada 350 pemasok 
lapis pertama, 2.000 pemasok lapis kedua, dan 10.000 pemasok lapis 
ketiga. Artinya industri nasional sangat terintegrasi secara vertikal. 
 
Peranan industri kecil dan menengah (termasuk RT) masih minim. 
Industri berskala menengah (20‐99 orang tenaga kerja), berskala kecil (5‐
19 orang  tenaga kerja), dan industri rumah tangga (1 – 4 orang tenaga 
kerja) mempekerjakan dua pertiga tenaga kerja manufaktur di Indonesia. 
Namun demikian, segmen industri ini menyumbang hanya 5‐6 persen dari 
total nilai tambah manufaktur. Industri kecil dan menengah terkonsentrasi 
di sub‐sektor makanan dan kayu. Industri‐industri pada segmen ini 
umumnya melayani konsumer akhir atau memproduksi komponen untuk 
”after sales market”,  dengan segmen kelas terendah. Sangat sedikit yang 
memproduksi bahan baku dan/atau barang intermediate serta 
memasoknya ke industri hilir. Dengan kondisi ini, industri kecil dan 
menengah di Indonesia belum berada dalam satu mata rantai 
pertambahan nilai dengan industri berskala besar. 
 
Sebaran Industri yang terpusat di Pulau Jawa.  
Unit usaha industri merupakan pencipta kesejahteraan (wealth) terpenting 
melalui nilai tambah produk‐produk yang   dihasilkan   dan    sekaligus    
mendistribusikannya    ke    khalayak  melalui pekerjanya. Oleh karena itu 
distribusi dari segmen industri ini juga akan mencerminkan distribusi 
kesejahteraan yang terbentuk. Menurut data tahun 2002, dari 21,146 
usaha industri berskala menengah dan besar, 17.118 atau 80 persen 
diantaranya berada di Pulau Jawa. 
 
KONDISI INTERNASIONAL 
Untuk memperingati Hari No New Round dan menjelang Konferensi WTO 
ke‐IV  di Doha, Qatar, maka seluruh komponen gerakan masyarakat sipil 
se‐dunia yang terdiri dari lembaga maupun komunitas peduli globalisasi, 
bersama‐sama menyatakan penolakannya terhadap agenda WTO, yaitu 
Putaran Perundingan Baru (New Round). Menurut mereka, bila sampai ada 
Putaran Baru WTO, maka organisasi tersebut akan mendapat kekuasaan 
lebih besar lagi untuk menguasai dunia. WTO akan mempunyai perjanjian‐
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perjanjian baru lagi yang lebih hebat dari yang sekarang, seperti di bidang 
investasi, belanja pemerintah, kebijakan kompetisi, dan lain‐lainnya. 
Indonesia akan semakin dieksploitasi oleh korporasi‐korporasi 
transnasional dan negara‐negara maju, dan semakin masuk ke liberalisme 
persaingan bebas. Pernyataan sedunia ini dinamakan "Our World is not for 
Sale: Shrink or  Sink WTO", atau diterjemahkan sebagai "Dunia Kita Tidak 
Untuk Diperdagangkan: WTO menciut atau Tenggelam" : 
 
Kini saatnya untuk menghentikan globalisasi korporasi dan berjuang bagi 
dunia lain yang lebih layak. Pada bulan 1999, Konferensi Tingkat Menteri 
(KTM) ke‐III Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Seattle gagal total 
secara spektakuler, di tengah‐tengah berbagai protes dari baik kalangan 
masyarakat maupun pemerintah di seluruh dunia. Sejak itu di berbagai 
negara baik miskin maupun kaya, berjuta juta orang bergabung untuk 
berjuang bagi masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan, serta 
melawan globalisasi korporasi. Meskipun KTM Seattle di akhir 
konferensinya telah memberikan janji janji untuk memperbaiki sistem 
karena adanya krisis legitimasi WTO, akan tetapi kenyataannya tidak ada 
perbaikan apa‐apa dan malahan segalanya menjadi lebih buruk. Oleh 
karenanya saatnya kini untuk memperkecil kekuasaan dan kewenangan 
WTO. Ketiadaan proses yang demokratis, transparan dan 
pertanggungjawaban publik dari organisasi yang mempromosikan 
perdagangan bebas ini, kenyataannya hanya menyumbang bagi 
konsentrasi kekayaan di tangan segelintir kaum kaya, menumbuhkan 
ketimpangan di dalam dan di antara bangsa‐bangsa,    meningkatkan    
kemiskinan    bagi    mayoritas    rakyat    dunia, pengusiran terhadap 
petani dan buruh dari tempatnya bekerja khususnya di Dunia Ketiga, dan 
pola‐pola yang tidak berkelanjutan dari produksi dan konsumsi. 
 
Pernyataan protes dari kaum pekerja dan petani, aktivis HAM dan 
lingkungan, pemuka agama dan masyarakat adat di seluruh dunia serta 
pemerintahan Dunia Ketiga atas adanya ketidakseimbangan dan masalah‐
masalah dalam pelaksanaan GATT dan perjanjian Putaran Uruguay 
nyatanya tidak diindahkan. Bahkan sekretariat WTO yang seharusnya 
netral, lebih menjadi kepanjangan tangan pemerintahan negara‐negara 
kaya dan lobby‐lobby korporasi, yang bersikeras untuk menempatkan 
WTO seperti sekarang, yaitu memekarkan globalisasi korporasi. Demikian 
pula tinjauan atas perundingan yang sudah tetap (Builtin), seperti 
Perjanjian Pertanian, Jasa‐Jasa, dan HAKI terkait perdagangan, telah dijegal 
begitu rupa untuk bisa di tinjau dan diperbaiki kembali. Para pemerintahan 
negara berkembang juga telah diperdayakan dan diperas untuk harus 
menerima Putaran Baru dalam perundingan lebih lanjut KTM WTO ke‐IV di 
Qatar Secara manis disebut sebagai "Putaran Baru Pembangunan", pada 
dasarnya agenda Putaran Baru ini adalah untuk memperluas lingkup dari 
akses korporasi serta hak‐hak istimewanya di bawah rejim WTO di bidang 
investasi, belanja pemerintah, kebijakan kompetisi, dan banyak lagi 
lainnya. 
 
Berbagai keuntungan lebih lanjut bagi korporasi transnasional ini akan 
semakin membahayakan perekonomian nasional dan lokal; buruh, petani, 
masyarakat adat, perempuan dan kelompok sosial lainnya; kesehatan dan 
keselamatan, lingkungan, serta perlindungan hewan. Semua ini terjadi 
dalam konteks meningkatnya ketidakstabilan global, hancurnya 
perekonomian nasional, tumbuhnya ketimpangan di antara dan di dalam 
suatu bangsa, serta meningkatnya degradasi sosial dan lingkungan, sebagai 
hasil dari akselerasi proses globalisasi korporasi. Kini saatnya untuk 
menyadari krisis sistem perdagangan internasional dan organisasi yang 
memayunginya, yaitu WTO. Kini saatnya untuk menghentikan Putaran 
Baru dan merubah haluan perdagangan untuk melayani kembali 
kepentingan semua orang. Kita harus membongkar sistem perdagangan 
yang sudah kuno, tidak adil dan menindas ini dengan sebuah sistem baru 
perdagangan yang secara sosial lebih adil dan berkelanjutan bagi abad 21. 
Kita perlu melindungi keragaman budaya, biologi, ekonomi dan sosial; 
mengenalkan kebijakan‐kebijakan progresif untuk  memprioritaskan 
perdagangan dan ekonomi lokal; melindungi hak‐hak ekonomi, sosial, 
budaya dan hak‐hak buruh; serta menegaskan kembali kedaulatan rakyat, 
kedaulatan nasional dan sub‐nasional dalam proses pengambilan 
keputusan secara demokratis. Untuk menjalankan ini, kita memerlukan 
aturan‐aturan yang berdasarkanprinsip‐prinsip kontrol demokrasi atas 
sumber‐sumber, keberlanjutan ekologis, kesetaraan, kerjasama, dan 
kehati‐hatian. 
 
Dengan memperhatikan hal‐hal tersebut, dengan ini mengajukan 
beberapa hal sebagai berikut: 
 
1) Tidak untuk perluasan WTO 
Menegaskan kembali penolakan atas berlanjutnya usaha‐usaha untuk 
meluncurkan  Putaran Baru atau memperluas WTO, dengan memasukkan 
isu‐isu baru seperti investasi, kompetisi, belanja pemerintah, bioteknologi, 
atau liberalisasi tarif yang disesuaikan. Memperluas WTO kepada isu‐isu 
seperti investasi dan kebijakan kompetisi, atau memprasyaratkan semua 
negara untuk mengikuti aturan‐ aturan belanja pemerintah (dimulai 
dengan tahap awal aturan‐ aturan transparansi), akan mengancam dasar‐
dasar menentukan diri sendiri secara nasional dan kemampuan bertahan 
pertanian‐pertanian dan usaha‐usaha lokal berskala kecil dan menengah, 
menghapus dukungan bagi perekonomian lokal, serta menyebabkan 
kerusakan sosial dan lingkungan. Juga menolak taktik‐taktik baru dari Uni‐
Eropa yang dengan diam‐ diam memasukkan perundingan kompetisi dan  
investasi melalui cara perjanjian plurilateral. Harus ada moratorium 
(penundaan sementara) atas inisiatif‐inisiatif lebih lanjut dari liberalisasi 
perdagangan di WTO. Sebagai penggantinya, maka isu‐isu ketimpangan " 
isu‐isu implementasi " bagi negara‐negara berkembang harus segera 
ditangani. Ini tidak boleh dikaitkan dengan konteks perundingan‐
perundingan bagi liberalisasi  lebih lanjut. 
 

2)  Lindungi Hakhak Sosial Dasar dan Keberlanjutan lingkungan.  
Tidaklah dapat diterima dan tidak layak bahwa hak‐hak sosial dan 
kebutuhan dasar telah  dihambat atau dikesampingkan oleh aturan‐aturan 
WTO. Perlindungan yang sangat dibutuhkan bagi kesejahteraan manusia 
atau planeter, seperti pangan dan air, pelayanan sosial dasar, pendidikan, 
kesehatan dan keselamatan, keberlanjutan lingkungan dan perlindungan 
hewan, tidak boleh dibuat lebih rendah dari perjanjianperjanjian 
komersial. Pelanggaran yang tidak selayaknya oleh aturan‐aturan 
perdagangan dalam bidang‐bidang    tertentu,    telah    membangkitkan    
kampanye‐ 
  
kampanye dari masyarakat atas organisme hasil rekayasa genetika, hutan‐
hutan tua lestari, barang‐barang yang dilarang secara domestik, dan 
pemasaran tembakau yang liar. 
 
3) Lindungi Pelayanan sosial Dasar dan PERLINDUNGAN PUBLIK.  
Bidang‐bidang seperti kesehatan, pendidikan, distribusi enerji, air, serta 
pelayanan dasar, tidak dapat menjadi subyek dari aturan‐aturan 
perdagangan bebas internasional. Tambahan lagi, GATS tidak boleh 
membatasi kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk mengatur dan 
melindungi lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan kepentingan‐
kepentingan publik lainnya. Dalam Perjanjian Umum Perdagangan Jasa‐
Jasa (GATS=General Agreement on Trade in Services), prinsip liberalisasi 
progresifa, serta implikasi investasi asing atas sektor‐sektor jasa telah 
menyebabkan masalah‐masalah gawat, seperti deregulasi terhadap sektor 
jasa publik. 
 
4)Tolak Perlindungan Paten Korporasi.  
Benih dan Obat‐Obatan adalah Kebutuhan Dasar, bukan Komoditas. Segala 
kebijakan kepemilikan intelektual harus membolehkan pemerintah untuk 
membatasi perlindungan paten. Ini diperlukan guna melindungi kesehatan 
dan keselamatan publik, terutama dari paten atas obat‐obatan dasar dan 
paten makhluk hidup. Paten atas makhluk hidup termasuk 
mikroorganisme harus dilarang di seluruh rejim internasional dan nasional. 
Aturan‐aturan kepemilikan intelektual sekarang ini yang terdapat dalam 
perjanjian‐perjanjian perdagangan, seperti perjanjian TRIPs (Trade Related 
Aspect of Intellectual Property Rights) WTO, menghalangi akses konsumen 
atas obat‐obatan dasar dan barang‐barang lainnya, yang mengarah pada 
penguasaan  pribadi atas makhluk hidup dan pengetahuan tradisional, 
merusak keanekaragaman hayati, serta menyebabkan negara‐ negara 
miskin sulit meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonominya. Tidak ada 
dasar untuk memasukkan klaim kepemilikan intelektual semacam ini ke 
dalam perjanjian perdagangan. 
 
5) Tolak Paten atas Kehidupan 
 Paten atas makhluk hidup serta hak kepemilikan intelektual lainnya atas  
sumbersumber  biologis harus dilarang di dalam semua rejim internasional 
dan nasional. Keberagaman genetik bukanlah kategori pemilikan pribadi 
dan biopiracy atau penjarahan atas pengetahuan tradisional harus ditolak 
  
6) Pangan adalah HakHak Dasar Manusia 
Tolak Perjanjian Pertanian yang Penuh Kecurangan dan Bencana, 
Perjanjian Pertanian merupakan kecurangan, karena subsidi‐subsidi yang 
diberikan untuk pertanian industrial berorientasi ekspor tidak pernah 
dikurangi (malahan subsidinya terus naik), sementara petani‐petani kecil 
menderita akibat liberalisasi impor yang telah menghancurkan kehidupan 
dan pendapatan mereka. Guna menghindari bencana lebih lanjut bagi 
jutaan petani kecil, perlu segera diambil tindakan drastis untuk 
mengurangi atau menghapus dukungan bagi pertanian berorientasi ekspor 
dan untuk membelakangkan liberalisasi impor. Tindakan‐tindakan yang 
diambil untuk mempromosikan dan melindungi kedaulatan pangan dan 
ketahanan pangan yang sesungguhnya, serta untuk melindungi petani kecil 
dalam menerapkan pertanian berkelanjutan haruslah tidak diatur dalam 
aturan‐ aturan perdagangan internasional. Sistem perdagangan tidak 
boleh mengganggu kehidupan petani, petani kecil, nelayan dan 
masyarakat adat. Hak‐Hak dasar atas pangan hanya dapat direalisasikan 
dalam sistem yang menjamin kedaulatan pangan, artinya hak rakyat untuk 
menentukan pangannya sendiri dan kebijakan pertaniannya sendiri, 
maupun hak untuk memproduksi makanan pokoknya sesuai dengan cara 
yang menghormati keberagaman budaya dan produksinya masing‐ masing. 
 
7) Tolak Liberalisasi Investasi 
Perjanjian Ukuran‐Ukuran Investasi terkait Perdagangan (TRIMS= Trade 
related  Investment Measures) dari WTO harus dihapuskan. Setiap  negara 
dan terutama sekali negara‐negara Dunia Ketiga harus mempunyai hak 
untuk menggunakan berbagai pilihan‐pilihan kebijakan yang tersedia 
(seperti kebijakan local content atau suku cadang lokal) guna 
meningkatkan kapasitas sektor produktif mereka sendiri, terutama dari 
usaha‐usaha kecil dan menengah. Jelasnya, tinjauan atas TRIMS tidak 
boleh digunakan untuk memperpanjang isu investasi di WTO. Kita 
karenanya menegaskan kembali penolakan keras kita atas usaha‐usaha 
untuk memulai perundingan di bidang aturan‐aturan investasi, atau 
sebuah kerangka perjanjian, atau sebuah perjanjian investasi apapun 
bentuknya di dalam WTO. Proposal bagi pendekatau jenis GATS, ataupun 
perjanjian transparansi awal dalam investasi, atau sebuah perjanjian 
plurilateral, hanya akan merupakan perubahan di tingkat taktik yang 
bertujuan untuk merubah posisi negara‐negara atau kelompok‐kelompok 
yang menolak perjanjian investasi.  
 
Tujuannya tetap sama, yaitu untuk memberikan hak‐hak yang belum 
pernah ada sebelumnya kepada investor asing. Karena itu kita menolak 
pendekatan yang semacam ini, yang tujuan akhirnya kurang lebih sama 
saja dengan MAI (Multilateral Agreement on Investment) dulu yang telah 
gagal. 
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8) Perdagangan yang Adil 
Perlakuan Khusus dan Berbeda, Hak‐Hak Khusus dan Berbeda bagi negara‐
negara Dunia Ketiga perlu diadakan, diperluas dan dioperasionalkan di 
dalam sistem perdagangan dunia. Ini dengan memperhitungkan posisi 
negara‐negara Dunia Ketiga yang lemah di dalam sistem perdagangan 
dunia. Tanpa adanya pemaksaan atas hak‐hak khusus dan berbeda, maka 
tidak akan ada kemungkinan bagi negara‐negara berkembang untuk 
mendapat manfaat dari perdagangan dunia. 
 
9) Prioritaskan HakHak Sosial dan Lingkungan 
Perdagangan Bebas menempatkan keuntungan korporasi di atas 
masyarakat dan lingkungan. Kita butuh perdagangan yang adil. Hak‐Hah 
Asasi Manusia dan hak‐hak buruh haruslah dihormati, didukung dan 
dijalankan, sebagaimana juga terhadap lingkungan, kesehatan, pendidikan, 
hak‐hak masyarakat adat,  pembangunan, keselamatan, ketahanan 
pangan, dan perlindungan hewan. Contohnya, Deklarasi ILO tentang 
Prinsip‐ Prinsip Dasar dan Hak‐Hak dalam Bekerja, Konvensi 
Keanekaragaman Hayati dan Protokol Kemanan Hayati, serta Deklarasi PBB 
tentang Hak‐Hak Asasi Manusia haruslah secara aktif dijalankan. WTO 
tidak dapat mengurangi perjanjian‐ perjanjian lingkungan dan sosial 
internasional semacam ini. Sangat penting upaya untuk mendukung, 
menghormati dan menjalankan hak‐hak buruh dasar dan hak‐hak asasi 
lainnya melalui berbagai cara yang relevan, termasuk tindakan yang 
selayaknya oleh lembaga‐lembaga internasional. 
 
10) Demokratiskan pengambilan Keputusan 
Rakyat harus mempunyai hak‐haknya untuk penentuan diri sendiri dan hak 
untuk mengetahui dan menentukan berbagai komitmen komersial 
internasional. Diantaranya, perlunya proses pengambilan keputusan yang 
demokratis, transparan dan inklusif di dalam perundingan dan kewajiban‐
kewajiban dari badan‐badan komersial internasional. Selama ini WTO 
beroperasi secara rahasia, bersikap tertutup terhadap publik maupun 
anggota‐anggota dari negara‐negara Dunia  Ketiga. WTO    telah    
didominasi    oleh    sedikit    saja     pemerintahan‐pemerintahan yang 
berkuasa yang sesungguhnya bertindak mewakili elit‐elit korporasi. 
 
11) Persoalkan Sistem WTO 
Sistem penyelesaian perselisihan WTO tidak dapat diterima. Sistem ini 
memaksakan adanya aturan‐aturan yang tidak adil dan beroperasi lewat 
prosedur‐ prosedur yang tidak demokratis. Sistem ini juga merampas 
peran‐peran legislatif dan pembuatan peraturan dari negara‐ negara 
berdaulat dan pemerintahan lokal. Sistem perdagangan internasional yang 
berkeadilan sosial juga memerlukan perubahan di luar WTO, yaitu 
perlunya mengutamakan hak‐hak dan kesejahteraan buruh dan petani 
yang memproduksi dan menyediakan berbagai komoditas dan berbagai 
pelayanan. Semua pemerintah dan badan‐badan internasional harus 
memperhatikan pelanggaran oleh korporasi‐korporasi multinasional dan 
pemerintah atas hak‐hak dasar buruh; pemunduran kembali atas apa‐apa 
yang telah dicapai oleh perjuangan buruh; pengurangan atas keselamatan 
kerja; dan memperkecil upah.  
 
Hak-Hak Buruh haruslah diperkuat di seluruh dunia. Juga, IMF, Bank Dunia 
dan Bank‐Bank Pembangunan Regional harus menghapus hutang negara‐  
negara miskin 100%, sehingga mereka dapat mengalokasikan kembali 
dana‐dana tersebut dan menggunakannya misalnya untuk penghapusan 
kemiskinan dan pembangunan. Penggunaan prasyarat penyesuaian 
structural untuk memaksa diadakannya liberalisasi perdagangan di Dunia 
Ketiga dan tempat lainnya harus dihentikan. Pemerintah harus berunding, 
melalui sistem PBB atau badan‐badan lainnya yang sesuai, dengan 
partisipasi demokratis yang sepenuhnya. Perundingan tersebut membuat 
perjanjian yang mengikat yang menjamin bahwa tingkah laku korporasi 
haruslah bertanggungjawab secara sosial dan secara lingkungan; serta 
punya tanggunggugat secara demokratis. Berkomitmen untuk 
mewujudkan sistem perdagangan yang demokratis, berkeadilan sosial, dan 
berkelanjutan. Oleh karena itu, sebagai langkah awal, menuntut agar 
pemerintah menjalankan berbagai perubahan yang tercantum di dalam 
dokumen ini guna membalikkan kekuasaan dan kewenangan yang ada 
pada WTO sekarang serta merubah haluan perdagangan. Komitment itu 
juga untuk memobilisasi rakyat di dalam negeri masing‐ masing untuk 
berjuang bagi tuntutan‐tuntutan tersebut, serta menentang kebijakan‐
kebijakan yang tidak adil dari WTO.  
 

 
 
Jalan panjang yang telah ditempuh bangsa Indonesia untuk mewujudkan 
tatanan ekonomi yang lebih adil dan mensejahterakan seluruh rakyat, 
dapat dikatakan berawal dengan mencari alternatif terhadap ekonomi 
liberal zaman kolonial (1830 – 18701. Sebagai diketahui sistem kapitalisme 
Eropah meluas ke Benua Asia dan Afrika dalam wujud kolonialisme, sesuai 
dengan sifat kapitalisme yang ekspansif. Pertimbangan ekonomi – politik 
ekspansi tersebut ialah guna menguasai sumber‐sumber kekayaan alam, 
tenaga murah dan pasaran yang sangat  potensial karena ratusan juta 
penduduk, serta kesediaan tanah yang luas. (E. Wallerstein, 1974, Rutgers, 
1937). Disamping terjadinya eksploitasi tenaga kerja manusia (J. C. 
Breman, 1987) yang sudah melampaui batas‐batas perikemanusiaan, 
meluasnya ekonomi uang ke dalam masyarakat pedesaan merusak sendi‐
sendi kehidupan masyarakat tersebut, sehingga ketergantungan dari 
perekonomian kita semakin kuat. 

Terhadap eksploitasi petani dan buruh perkebunan tadi, sejak awal abad 
ke‐20 mulai timbul oposisi kaum sosialis di Belanda yang kemudian 
berpengaruh kepada golongan‐golongan Belanda–Hindia juga “Politik 
Etnik” (1900) mulai diterapkan dengan memberikan pelayanan kesehatan 
umum yang lebih baik, memperluas kesempatan menempuh pendidikan, 
serta memberikan otonomi desa yang lebih besar (1906). Di jajaran 
birokrasi Hindia–Belanda yang dipimpin oleh orang‐orang Belanda juga, 
untungnya terdapat tokoh‐tokoh yang progresif juga dan ajaran‐ajaran 
sosial demokrat memasuki masyarakat kita (Rutgers, 1937). Perluasan 
kesempatan pendidikan membuka peluang bagi putera‐puteri pribumi 
untuk mengenal dasar‐dasar Demokrasi Barat yang memang tumbuh 
bersamaan dengan Liberalisme dan Kapitalisme.  
 
Tetapi di Eropa pengendalian “Kapitalisme dini” (vroeg‐kapitalisme) sudah 
mulai menjelang   abad   ke‐19,   dan   kaum   sosial‐demokrat   diseluruh   
Eropa   Barat memegang  peranan  penting  dalam  usaha  ke  arah  
membangun  suatu   negara sejahtera (welfare state). Lebih‐lebih setelah 
perang dunia pertama (1914 – 1918) dan krisis ekonomi dunia (1930) 
politisi dan pakar ekonomi Barat  semakin yakin bahwa pemerintah 
mempunyai peranan penting dalam turut mengawasi perputaran roda 
ekonomi, apabila kesejahteraan rakyat ingin diciptakan secara merata. 
Sistem hukum, baik yang membatasi monopoli dan oligopoli, maupun yang 
mengatur hak buruh dan kewajiban para pemodal dikembangkan, agar 
segi‐segi negatif  kepitalisme  dapat  ditiadakan,  atau  paling  tidak  
dikurangi dampaknya. 
 
PRODUKSI DAN EFESIENSI ALOKASI 
Dalam suatu perekonomian modern, setiap aktivitas mempunyai 
keterkaitan dengan aktivitas lainnya. Apabila semua keterkaitan antara 
suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya dilaksanakan melalui mekanisme 
pasar atau melalui suatu sistem, maka keterkaitan antar berbagai aktivitas 
tersebut tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi banyak pula keterkaitan 
antar kegiatan yang tidak melalui mekanisme pasar sehingga timbul 
berbagai macam masalah. Keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lain 
yang tidak melalui mekanisme pasar adalah apa yang disebut dengan 
eksternalitas. 
 
Secara umum dapat dikatakan bahwa eksternalitas adalah suatu efek 
samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik 
dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan. Dalam literatur 
asing, efek samping mempunyai istilah seperti : external effects, 
externalities, neighboorhood effects, side effects, spillover effects 
(Mishan, 1990). Efek samping dari suatu kegiatan atau transaksi ekonomi 
bisa positif (positive external effects, external economic) maupun negatif 
(negative external effects, external diseconomic). Dalam kenyataannya, 
baik dampak negatif maupun efek positif bisa terjadi secara bersamaan 
dan simultan. Dampak yang menguntungkan misalnya seseorang yang 
membangun sesuatu pemandangan yang indah dan bagus pada lokasi 
tertentu mempunyai dampak positif bagi  orang sekitar yang melewati 
lokasi tersebut. Sedangkan dampak  negatif  misalnya polusi udara, air dan 
suara. Ada juga ekternalitas yang dikenal sebagai eksternalitas yang 
berkaitan dengan uang (pecuniary externalities) yang muncul ketika 
dampak eksternalitas itu disebabkan oleh meningkatnya harga. Misalnya, 
suatu perusahaan didirikan pada lokasi tertentu atau kompleks 
perumahan baru dibangun, maka harga tanah tersebut akan melonjak 
tinggi.  
 
Meningkatnya  harga tanah tersebut menimbulkan dampak external yang 
negatif terhadap konsumen lain yang ingin membeli tanah disekitar daerah 
tersebut. Dalam contoh di atas efek tersebut dalam perubahan harga 
tanah, dimana kesejahteraan masyarakat berubah tetapi perubahan itu 
akan kembali ke keadaan keseimbangan karena setiap barang akan 
menyamakan rasio harga‐ harga barang dengan marginal rate of 
substitution (MRS). Jadi, suatu fakta bahwa tindakan seseorang dapat 
mempengaruhi orang lain tidaklah berarti adanya kegagalan pasar selama 
pengaruh tersebut tercermin dalam harga‐harga sehingga tidak terjadi 
ketidak efisienan dalam perekonomian. Jadi, yang dimaksud dengan 
eksternalitas hanyalah apabila tindakan seseorang mempunyai dampak 
terhadap orang lain atau segolongan orang lain tanpa adanya kompensasi 
apapun juga sehingga timbul inefisiensi dalam alokasi faktor produksi.  
 
JENIS‐JENIS EKSTERNALITAS 
Efisiensi alokasi sumberdaya dan distribusi konsumsi dalam ekonomi pasar 
dengan kompetisi bebas dan sempurna bisa terganggu, jika aktivitas dan 
tindakan invividu pelaku ekonomi baik produsen maupun konsumen  
mempunyai dampak (externality) baik terhadap mereka sendiri maupun 
terhadap pihak lain. Eksternalitas itu dapat terjadi dari empat interaksi 
ekonomi berikut ini : a) Efek atau dampak satu produsen terhadap 
produsen lain (effects of producers on other producers).b) Efek atau 
dampak samping  kegiatan produsen terhadap konsumen (effects of 
producers on consumers)c) Efek atau dampak dari suatu konsumen 
terhadap konsumen lain (effects of consumers on consumers)d) Efek akan 
dampak dari suatu konsumen terhadap produsen  (effects of consumers 
on producers) 
 
 1.DAMPAK SUATU PRODUSEN TERHADAP PRODUSEN LAIN 
Suatu kegiatan produksi dikatakan mempunyai dampak eksternal terhadap 
produsen lain jika kegiatannya itu mengakibatkan terjadinya perubahan 
atau penggeseran fungsi produksi dari produsen lain. Dampak atau efek 
yang termasuk  dalam  kategori  ini  meliputi  biaya  pemurnian  atau  
pembersihan air yang   dipakai   (eater   intake   clenup   cost)   oleh   
produsen   hilir (downstream  producers) yang menghadapi pencemaran 
air (water polution) yang diakibatkan oleh produsen hulu (upstream 
producers). Hal ini terjadi ketika produsen hilir membutuhkan air bersih 
untuk proses produksinya. Dampak kategori ini bisa dipahami lebih jauh 
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dengan contoh lain berikut ini. Suatu proses produksi (misalnya 
perusahaan pulp) menghasilkan limbah residu produk sisa yang beracun 
dan masuk ke aliran sungai, danau atau semacamnya, sehingga produksi 
ikan terganggu dan akhirnya merugikan produsen lain yakni para 
penangkap ikan (nelayan). Dalam hal ini, kegiatan produksi pulp tersebut 
mempunyai dampak negatif terhadap produksi lain (ikan) atau nelayan, 
dan inilah yang dimaksud dengan efek suatu kegiatan produksi terhadap 
produksi komoditi lain. 
 
2.DAMPAK PRODUSEN TERHADAP KONSUMEN 
Suatu produsen dikatakan mempunyai eksternal efek terhadap konsumen, 
jika aktivitasnya merubah atau menggeser fungsi utilitas rumah tangga 
(konsumen). Dampak atau efek samping yang sangat populer dari kategori 
kedua yang  populer adalah pencemaran atau polusi. Kategori ini meliputi 
polusi suara (noise), berkurangnya fasilitas daya tarik alam (amenity) 
karena pertambangan, bahaya radiasi dari stasiun pembangkit (polusi 
udara) serta polusi air, yang semuanya mempengaruhi kenyaman 
konsumen atau masyarakat luas. Dalam hal ini, suatu agen ekonomi 
(perusahaan/produsen) yang menghasilkan limbah (waste products) ke 
udara atau ke aliran sungai mempengaruhi pihak dan agen lain yang 
memanfaatkan sumber daya alam tersebut dalam berbagai bentuk. 
Sebagai contoh, kepuasan konsumen terhadap pemanfaatan daerah‐
daerah rekreasi akan berkurang dengan adanya polusi udara. 
 
3.DAMPAK KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN LAIN 
Dampak konsumen terhadap konsumen yang lain terjadi jika aktivitas 
seseorang atau kelompok tertentu mempengaruhi atau mengganggu 
fungsi utilitas konsumen yang lain. Konsumen seorang individu bisa 
dipengaruhi tidak hanya oleh efek samping dari kegiatan produksi tetapi 
juga oleh konsumsi oleh individu yang lain. Dampak atau efek dari kegiatan 
suatu seorang konsumen yang lain dapat terjadi dalam berbagai bentuk. 
Misalnya, bisingnya suara alat pemotong rumput tetangga, kebisingan 
bunyi radio atau musik dari tetangga, asap rokok seseorang terhadap 
orang sekitarnya dan sebagainya. 
 
4.DAMPAK KONSUMEN TERHADAP PRODUSEN 
Dampak konsumen terhadap produsen terjadi jika aktivitas konsumen 
mengganggu fungsi produksi suatu produsen atau kelompok produsen 
tertentu. Dampak jenis ini misalnya terjadi ketika limbah rumahtangga 
terbuang ke  aliran sungai dan mencemarinya sehingga mengganggu 
perusahaan tertentu yang memanfaatkan air baik oleh ikan (nelayan) atau 
perusahaan yang memanfaatkan air bersih. Lebih jauh Baumol dan Oates 
(1975) menjelaskan tentang konsep ekternalitas dalam dua pengertian 
yang berbeda : 
 
a) Eksternalitas yang bisa habis (adeplatable externality) yaitu suatu 
dampak eksternal yang mempunyai ciri barang individu (private good or 
bad) yang mana jika barang itu dikonsumsi oleh seseorang individu, barang 
itu tidak bisa dikonsumsi oleh orang lain.  
 
b) Eksternalitas yang tidak habis (an undeplate externality) adalah suatu 
efek eksternal yang mempunyai ciri barang publik (public good) yang mana 
barang tersebut bisa dikonsumsi oleh seseorang, dan juga bagi orang lain. 
Dengan kata lain, besarnya konsumsi seseorang akan barang tersebut 
tidak akan mengurangi konsumsi bagi yang lainnya. Dari dua konsep 
eketernalitas ini, eksternalitas jenis kedua merupakan masalah pelik/rumit 
dalam ekonomi lingkungan. Keberadaan eksternalitas yang merupakan 
barang publik seperti polusi udara, air, dan suara merupakan contoh 
eksternalitas jenis yang tidak habis, yang memerlukan instrumen ekonomi 
untuk menginternalisasikan dampak tersebut dalam aktivitas dan analisa 
ekonomi. 
 
FAKTOR‐FAKTOR PENYEBAB EKSTERNALITAS 
Eksternalitas timbul pada dasarnya karena aktivitas manusia yang tidak 
mengikuti prinsip‐prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan. Dalam 
pandangan ekonomi, eksternalitas dan ketidakefisienan timbul karena 
salah satu atau lebih dari prinsip‐prinsip alokasi sumber daya yang efisien 
tidak terpenuhi. Karakteristik barang atau sumberdaya publik, 
ketidaksempurnaan pasar, kegagalan pemerintah merupakan keadaan‐
keadaan dimana unsur hak pemikiran atau pengusahaan sumber daya 
(property rights) tidak terpenuhi. Sejauh semua faktor ini tidak ditangani 
dengan baik, maka eksternalitas dan ketidakefisienan ini tidak bisa 
dihindari. Kalau ini dibiarkan, maka ini akan memberikan dampak yang 
tidak menguntungkan terhadap ekonomi terutama dalam jangka panjang. 
Bagaimana mekanisme timbulnya eksternalitas dan ketidakefisienan dari 
alokasi sumber daya sebagai akibat dari adanya faktor di atas diuraikan 
satu persatu berikut ini. 
 
1.KEBERADAAN BARANG PUBLIK 
Barang publik (public goods) adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh 
individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang 
tersebut. Selanjutnya, barang publik sempurna (pure public good)    
didefinisikan sebagai barang yang harus disediakan dalam jumlah dan 
kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat. Kajian ekonomi 
sumber daya dan lingkungan salah satunya menitikberatkan pada 
persoalan barang publik atau barang umum ini (common consumption, 
public goods, common property resource). Ada dua ciri utama dari barang 
publik ini. Pertama, barang ini merupakan konsumsi umum yang dicirikan 
oleh penawaran gabungan (joint supply) dan tidak bersaing dalam 
mengkonsumsinya (nonrivalry in consumption). Kedua adalah tidak 
ekslusif (non‐exclusive) dalam pengertian bahwa penawaran tidak hanya 
diperuntukan untuk seseorang dan mengabaikan yang lainnya. Barang 
publik yang berkaitan dengan lingkungan meliputi udara segar, 
pemandangan yang indah, rekreasi, air bersih, hidup yang nyaman dan 
sejenisnya. 

Satu‐satunya mekanisme yang membedakannya adalah dengan 
menetapkan harga (nilai moneter) terhadap barang publik tersebut 
sehingga menjadi barang privat (dagang) sehingga benefit yang diperoleh 
dari harga itu bisa dipakai untuk mngendalikan atau memperbaiki kualitas 
lingkungan itu sendiri. Tetapi dalam menetapkan harga ini menjadi 
masalah tersendiri dalam analisa ekonomi lingkungan. Karena ciri‐ciri di 
atas, barang publik tidak diperjual belikan sehingga tidak memiliki harga, 
barang publik dimanfaatkan berlebihan dan tidak mempunyai insentif 
untuk melestarikannya.  
 
Masyarakat atau konsumen cendrung acuh tak acuh untuk menentukan 
harga sesungguhnya dari barang publik ini. Dalam hal ini, mendorong 
sebagian masyarakat sebagai “free rider”. Sebagai contoh, jika si A 
mengetahui bahwa barang tersebut akan disediakan  oleh si B, maka si A 
tidak mau membayar untuk penyediaan barang tersebut dengan harapan 
bahwa barang itu akan disediakan oleh si B, maka si A tidak mau 
membayar untuk penyediaan barang tersebut dengan harapan bahwa 
barang itu akan disediakan oleh si B. Jika akhirnya si B berkeputusan untuk 
menyediakan barang tersebut, maka si A bisa ikut menikmatinya karena 
tidak seorangpun  yang bisa menghalanginya untuk mengkonsumsi barang 
tersebut, karena sifat barang publik yang tidak ekslusif dan merupakan 
konsumsi umum. Keadaan seperti akhirnya cendrung mengakibatkan 
berkurangnya insentif atau rangsangan untuk memberikan kontribusi 
terhadap penyediaan dan pengelolaan barang publik. Kalaupun ada 
kontribusi, maka sumbangan itu tidaklah cukup besar untuk membiayai 
penyediaan barang publik yang efisien, karena masyarakat cendrung 
memberikan nilai yang lebih rendah dari yang seharusnya (undervalued). 
 
2.SUMBERDAYA DAYA BERSAMA 
Keberadaan sumber daya bersama (common resources) atau akses 
terbuka terhadap sumber daya tertentu ini tidak jauh berbeda dengan 
keberadaan barang publik di atas. Sumber‐sumber daya milik bersama, 
sama halnya dengan barang‐barang publik, tidak ekskludabel. Sumber‐
sumber daya ini terbuka bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya, dan 
cuma‐cuma. Namun tidak seperti barang publik, sumber daya milik 
bersama memiliki sifat bersaingan. Pemanfaatannya oleh seseorang, akan 
mengurangi peluang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi, 
keberadaan sumber daya milik bersama ini, pemerintah juga perlu 
mempertimbangkan seberapa banyak pemanfaatannya yang efisien. 
Contoh klasik tentang bagaimana eksternalitas terjadi pada kasus 
sumberdaya bersama ini adalah seperti yang diperkenalkan oleh Hardin 
(1968) yang terkenal dengan istilah tragedi barang umum (the tragedy of 
the commons). 
 
3. KETIDAKSEMPURNAAN PASAR 
Masalah lingkungan bisa juga terjadi ketika salah satu partisipan didalam 
suatu tukar manukar hak‐hak kepemilikan (property rights) mampu 
mempengaruhi hasil yang terjadi (outcome). Hal ini bisa terjadi pada pasar 
yang tidak sempurna (imperfect market) seperti pada kasus monopoli 
(penjual tunggal). Ketidaksempurnaan pasar ini misalnya terjadi pada 
praktek monopoli dan kartel. Contoh konkrit dari praktek ini adalah 
Organisasi negara‐negara pengekspor minyak (OPEC) dengan 
memproduksi dalam jumlah yang lebih sedikit sehingga mengakibatkan 
meningkatnya harga yang lebih tinggi dari normal. Pada kondisi yang 
demikian akan hanya berakibat terjadinya peningkatan surplus produsen 
yang nilainya jauh lebih kecil dari kehilangan surplus konsumen, sehingga 
secara keseluruhan praktek monopoli  ini merugikan masyarakat (worse 
off). 
 
4.KEGAGALAN PEMERINTAH 
Sumber ketidakefisienan dan atau eksternalitas tidak saja diakibatkan oleh 
kegagalan pasar tetapi juga karena kegagalan pemerintah (government 
failure). Kegagalan pemerintah banyak diakibatkan tarikan kepentingan 
pemerintah sendiri atau kelompok tertentu (interest groups) yang tidak 
mendorong efisiensi. Kelompok tertentu ini memanfaatkan pemerintah 
untuk mencari keuntungan (rent seeking) melalui proses politik, melalui 
kebijaksanaan dan sebagainya. Aksi pencarian keuntungan (rent seeking) 
bisa dalam berbagai bentuk : 
  
a) Kelompok yang punya kepentingan tertentu (interest groups) 
melakukan loby dan usaha‐usaha lain yang memungkinkan 
diberlakukannya aturan yang melindungi serta menguntungkan mereka. 
 
b) Praktek mencari keuntungan bisa juga berasal dari pemerintah sendiri 
secara sah misalnya memberlakukan proteksi berlebihan untuk barang‐
barang tertentu seperti mengenakan pajak impor yang tinggi dengan 
alasan meningkatkan efisiensi perusahaan dalam negeri. 
 
c) Praktek mencari keuntungan ini bisa juga dilakukan oleh aparat atau 
oknum tertentu yang mempunyai otoritas tertentu, sehingga pihak‐pihak 
yang berkepentingan bisa memberikan uang jasa atau uang pelicin untuk 
keperluan tertentu, untuk menghindari resiko yang lebih besar kalau 
ketentuan atau aturan diberlakukan dengan sebenarnya. Praktek mencari 
keuntungan ini membuat alokasi sumber daya menjadi tidak efisien dan 
pelaksanaan aturan‐aturan yang mendorong efisiensi tidak berjalan 
dengan semestinya. Praktek jenis ini bisa mendorong terjadinya 
eksternalitas. Sebagai contoh, perusahaan A yang mengeluarkan limbah 
yang merusak lingkungan.  
 
Berdasarkan perhitungan atau estimasi perusahaan A harus mengeluarkan 
biaya (denda) yang besar (misalnya Rp. 1 milyar) untuk menanggulangi 
efek dari limbah yang dihasilkan itu. Pencari keuntungan (rent seeker) bisa 
dari perusahaan itu sendiri atau dari pemerintah atau oknum 
memungkinkan membayar kurang dari 1 milyar agar peraturan 
sesungguhnya tidak diberlakukan, dan denda informasi ini belum tentu 
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menjadi revenue pemerintah. Sehingga akhirnya dampak lingkungan yang 
seharusnya diselidiki dan ditangani tidak dilaksanakan dengan semestinya 
sehingga masalahnya menjadi bertambah serius dari waktu ke waktu. 
 
SOLUSI PEMERINTAH DAN SWASTA TERHADAP EKSTERNALITAS 
Kita telah menyimak mengapa keberadaan eksternalitas itu dapat 
mengakibatkan alokasi sumber daya yang dilakukan oleh pasar menjadi 
tidak efisien. Namun sejauh ini kita baru mengulas secara sekilas tentang 
cara‐cara mengatasi eksternalitas tersebut. Dalam prakteknya, bukan 
hanya pemerintah saja yang perlu dan dapat mengatasi eksternalitas itu, 
melainkan juga pihak‐ pihak non pemerintah, baik itu pribadi/kelompok 
maupun perusahaan/ organisasi kemasyarakatan. Untuk mudahnya, kita 
sebut saja pihak‐pihak non pemerintah tersebut sebagai pihak “pribadi” 
atau “swasta”. Pada dasarnya, tujuan yang hendak dicapai oleh 
pemerintah maupun pihak swasta (perorangan dan kelompok), berkenaan 
dengan  penanggulangan  eksternalitas  itu  sama  saja,  yakni  untuk   
mendorong alokasi sumber daya agar mendekati kondisi yang optimum 
secara sosial. Pada bagian pembahasan berikut kita akan menelaah solusi‐
solusi atau upaya‐upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pribadi atau 
swasta (private solution) dalam mengatasi persoalan eksternalitas. 
 
A. REGULASI 
Pemerintah dapat mengatasi suatu eksternalitas dengan melarang atau 
mewajibkan perilaku tertentu dari pihak‐pihak tertentu. Sebagai contoh, 
untuk mengatasi kebiasaan membuang limbah beracun ke sungai, yang 
biaya sosialnya jauh lebih besar dari pada keuntungan pihak‐pihak yang  
melakukannya, pemerintah dapat menyatakannya sebagai tindakan 
kriminal dan akan mengadili serta menghukum pelakunya. Dalam kasus ini 
pemerintah  menggunakan  regulasi atau pendekatan komando dan 
kontrol untuk melenyapkan  eksternalitas tadi. Namun kasus‐kasus polusi 
umumnya tidak sesederhanana itu. Tuntutan para pecinta lingkungan 
untuk menghapuskan segala bentuk polusi, sesungguhnya tidak mungkin 
terpenuhi, karana polusi merupakan efek sampingan tak terelakkan dari 
kegiatan produksi industri. Contoh yang sederhana, semua kendaraan 
bermotor sesungguhnya mengeluarkan polusi. Jika polusi ini hendak 
dihapus sepenuhnya, maka segala bentuk kendaraan bermotor harus 
dilarang oleh pemerintah, dan hal ini tidak mungkin dilakukan. Jadi, yang 
harus diupayakan bukan penghapusan polusi secara total, melainkan 
pembatasan polusi hingga ambang tertentu, sehingga tidak terlalu 
merusak lingkungan namun tidak juga menghalangi kegiatan produksi. 
Untuk menentukan ambang aman tersebut, kita harus menghitung segala 
untung ruginya secara cermat.  
 
Di Amerika Serikat, Badan Perlindungan Lingkungan Hidup 
(EPA/Environmental Protection Agency) adalah lembaga yang diserahi 
wewenang dan tugas untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi 
berbagai regulasi yang dimaksudkan untuk melindungi lingkungan  hidup. 
Bentuk regulasi dibidang lingkungan hidup itu sendiri bisa bermacam‐
macam. Adakalanya EPA langsung menetapakan batasan polusi yang 
diperbolehkan untuk suatu perusahaan. Terkadang EPA mewajibkan 
pemakaian teknologi atau peralalatan tertentu untuk mengurangi polusi di 
pabrik‐pabrik. Di semua kasus, demi memperoleh suatu peraturan yang 
baik dan tepat guna, para pejabat pemerintah harus mengetahui 
spesifikasi dari setiap jenis/sektor industri, dan berbagai alternatif 
teknologi yang dapat diterapkan oleh industri yang bersangkutan, dalam 
rangka mengurangi atau membatasi polusi. Masalahnya, informasi seperti 
ini sulit di dapatkan. 
  
B. PAJAK PIGOVIAN DAN SUBSIDI 
Selain menerapkan regulasi, untuk mengatasi eksternalitas, pemerintah 
juga dapat menerapkan kebijakan‐kebijakan yang didasarkan pada 
pendekatan pasar, yang dapat memadukan insentif pribadi/swasta dengan 
efisiensi sosial. Sebagai contoh, seperti telah disinggung di atas 
pemerintah dapat menginternalisasikan eksternalitas dengan 
menggunakan pajak terhadap kegiatan‐kegiatan yang menimbulkan 
eksternalitas negatif, dan sebaliknya memberi subsidi untuk kegiatan‐
kegiatan yang memunculkan eksternalitas positif. Pajak yang khusus 
diterapkan untuk mengoreksi dampak dan suatu ekstemalitas negatif lazim 
disebut sebagai Pajak Pigovian (Pigowan tax), mengambil nama ekonom 
pertama yang merumuskan dan menganjurkannya, yakni Arthur Pigou 
(1877‐1959). Para ekonom umumnya lebih menyukai pajak Pigovian dari 
pada  regulasi  sebagai cara untuk mengendalikan polusi, karena biaya 
penerapan pajak itu lebih murah bagi masyarakat secara keseluruhan. 
Andaikan ada dua pabrik‐pabrik baja dan pabrik kertas‐yang masing‐
masing membuang limbah sebanyak 500 ton per tahun ke sungai. EPA 
menilai limbah itu terlalu banyak, dan beniat menguranginya. Ada dua 
pilihan solusi baginya, yakni :  
 
a) Regulasi : EPA mewajibkan semua pabrik untuk mengurangi limbahnya 
hingga 300 ton per tahun, dan b) Pajak Pigovian : EPA mengenakan pajak 
sebesar Rp.5.000.000 untuk setiap ton limbah yang dibuang oleh setiap 
pabrik. Regulasi itu langsung membatasi ambang polusi, sedangkan pajak 
Pigovian memberikan insentif kepada para pemilik pabrik untuk sebanyak 
mungkin mengurangi polusinya. Menurut pendapat Anda, solusi manakah 
yang lebih baik ?. 
 
Para ekonom lebih meyukai penerapan pajak. Mereka yakin penerapan 
pajak itu sama sekali tidak kalah efektifnya dalam menurunkan polusi. 
Untuk mencapai ambang polusi tertentu, EPA tinggal menghitung tingkat 
pajak yang paling tepat untuk diterapkannya. Semakin tinggi tingkat 
pajaknya, akan semakin banyak penurunan polusi yang akan terjadi. 
Namun EPA juga harus hati‐hati, karena pajaknya terlalu tinggi, polusi akan 
hilang, karena semua pabrik bangkrut atau memilih tidak beroperasi. 
Alasan utama para ekonom itu memilih penerapan pajak, adalah karena 
cara ini lebih efektif menurunkan polusi. Regulasi mewajibkan semua 

pabrik mengurangi polusinya dalam jumlah yang sama, padahal penurunan 
sama rata, bukan merupakan cara termurah menurunkan polusi. Ini 
dikarenakan kapasitas dan keperluan setiap pabrik untuk berpolusi 
berbeda‐beda. Besar kemungkinan salah satu pabrik (misalkan pabrik 
kertas), lebih mampu (biayanya lebih murah) untuk menurunkan polusi 
dibanding  pabrik lain (pabrik baja). Jika keduanya dipaksa menurunkan 
polusi sama rata, maka  operasi  pabrik  baja  akan  terganggu.  Namun  
melalui  penerapan   pajak, maka pabrik kertas akan segera mengurangi 
polusinya, karena hal itu lebih murah dan lebih mudah dilakukan dari pada 
membayar pajak, sedangkan pabrik baja, yang biaya penurunan polusinya 
lebih mahal, akan memilih membayar pajak saja.  
 
Pada dasarnya, pajak Pigovian secara langsung menetapkan harga atas hak 
berpolusi. Sama halnya dengan kerja pasar yang mengalokasikan berbagai 
barang ke pembeli, yang memberikan penilaian paling tinggi pajak 
Pigovian ini juga mengalokasikan hak berpolusi kepada perusahaan atau 
pabrik, yang paling sulit menurunkan polusinya atau yang dihadapkan 
pada biaya paling tinggi untuk menurunkan polusi (misalkan karena biaya 
alat penyaring  polusinya sangat mahal). Berapapun target penurunan 
polusi yang diinginkan EPA akan dapat mencapainya dengan biaya 
termurah melalui penerapan pajak ini. Para ekonom juga berkeyakinan 
bahwa penerapan pajak Pigovian, merupakan cara terbaik untuk 
menurunkan polusi. Pendekatan komando dan kontrol tidak akan 
memberikan alasan atau insentif bagi pabrik‐pabrik pencipta polusi untuk 
berusaha mengatasi polusi semaksimal mungkin. Seandainya saja 
polusinya sudah berada dibawah ambang maksimal (misalkan 300 ton per 
tahun), maka perusahaan itu tidak akan membuang biaya lebih banyak 
agar polusinya dapat ditekan lebih rendah lagi.  
 
Sebaliknya, pajak akan memberikan insentif kepada pabrikpabrik itu untuk 
terus mengembangkan tekndogi yang ramah terhadap lingkungan. Mereka 
akan terus terdorong menurunkan polusi, karena semakin sedikit polusi 
yang mereka ciptakan, akan semakin sedikit pula pajak yang harus mereka 
bayar. Pajak Pigovian tidaklah sama dengan  pajak‐ pajak lain, dimana kita 
mengetahui bahwa pajak pada urnumnya akan mendistorsikan insentif 
dan mendorong alokasi sumber daya menjauhi titik optimum sosialnya. 
Pajak umumnya juga menimbulkan beban baku berupa penurunan 
kesejahteraan ekonomis (turunnya surplus produsen dan surplus 
konsumen), yang nilainya lebih besar dari pada pendapatan yang diperoleh 
pemerintah dan pajak tersebut. Pajak Pigovian tidak seperti itu karena 
pajak ini memang khusus diterapkan untuk mengatasi masalah 
ekstemalitas. Akibat adanya eksternalitas, masyarakat harus 
memperhitungkan kesejahteraan pihak lain. Pajak Pigovian diterapkan 
untuk mengoreksi insentif ditengah adanya eksternalitas, sehingga tidak 
seperti pajak‐pajak lainnya, pajak Pigovian itu  justru mendorong alokasi 
sumber daya mendekati titik optimum sosial. Jadi, selain memberi 
pendapatan tambahan pada pemerintah, pajak Pigovian ini juga 
meningkatkan efisiensi ekonomi. 
 
C. IZIN POLUSI YANG DAPAT DIPERJUAL BELIKAN 
Sekarang, mari kita andaikan EPA (Enviromental Protection Agency) 
mengesampingkan  saran  para  ekonom,  dan  menerapkan  pendekatan   
formal. EPA mengeluarkan peraturan yang mengharuskan setiap pabrik, 
untuk menurunkan limbahnya hingga 300 ton per tahun. Namun, hanya 
sehari setelah peraturan itu diumumkan, pimpinan dua perusahaan, yang 
satu dan pabrik baja dan yang lain dari pabrik kertas, datang ke kantor EPA 
untuk mengajukan suatu usulan. Pabrik baja perlu menaikkan ambang 
polusinya, misalnya satu ton per tahun. Agar polusi total tidak bertambah, 
pengelola pabrik kertas bersedia menurunkan polusinya sebanyak itu, 
asalkan si pemilik pabrik baja memberikan kompensasi Rp. 5.000.000.‐ dan 
permintaan ini sudah disanggupi oleh pemilik pabrik baja. Haruskan EPA 
mengizinkan kedua pabrik itu melakukan jual‐beli hak berpolusi sendiri ?. 
Dari sudut pandang efisiensi ekonomi pemberian izin bagi kedua pabrik 
tersebut akan menjadi kebijakan yang baik.  
 
Kesepakatan antara kedua pabrik itu akan menguntungkan keduanya, 
karena mereka secara sukarela menyetujuinya. Di samping itu, 
kesepakatan itu tidak akan mengakibatkan dampak eksternal apa pun, 
karena batas posisi total tidak dilanggar. Jadi, kesejahteraan total akan 
meningkat kalau EPA mengizinkan kedua pabrik itu melakukan jualbeli hak 
berpolusi. Logika yang sama yang berlaku untuk setiap transfer hak 
berpolusi secara sukarela, dan satu  perusahaan ke perusahaan lain. Jika 
kemudian EPA memang mengizinkan hal itu, maka sesungguhnya EPA 
telah menciptakan sumber daya langka yang baru,  yakni hak berpolusi. 
Pasar yang memperdagangkan hak berpolusi ini selanjutnya pasti akan 
tumbuh dan berkembang, dan pada gilirannya, pasar ini akan tunduk pada 
kekuatan‐kekuatan penawaran dan permintaan. Perusahaan‐perusahaan 
yang dihadapkan pada biaya yang sangat tinggi untuk berpolusi, pasti akan 
aktif dipasar itu, karena bagi mereka, membeli hak berpolusi lebih murah 
dibanding melakukan investasi baru untuk menurunkan polusi pabrik‐
pabrik mereka. Sebaliknya, perusahaan‐perusahaan yang tidak dihadapkan 
pada kendala yang berat untuk menurunkan polusi, pasti akan senang hati 
menjual  haknya berpolusi karena hal itu akan memberinya pendapatan 
cuma‐cuma.  
 
Satu keuntungan dari berkembangnya pasar hak berpolusi ini, adalah 
alokasi/pembagian awal izin berpolusi dikalangan perusahaan tidak akan 
menjadi masalah, jika ditinjau dari sudut pandang efisien ekonomi. Logika 
yang melatarbelakangi kesimpulan tersebut mirip dengan mendasari 
teorema Coase. Perusahaan‐perusahaan yang paling mampu menurunkan 
polusi akan menjual haknya berpolusi, sedangkan perusahaan yang harus 
mengeluarkan biaya besar untuk menurunkan polusi, akan menjadi 
pembelinya. Selama pasar hak  berpolusi ini dibiarkan bekerja dengan 
bebas, maka alokasi akhirnya akan lebih efisien dibanding alokasi awalnya, 
terlepas dari sebaik apapun alokasi awal tersebut. Meskipun penurunan 
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polusi melalui pemberlakuan izin polusi nampak berbeda kasusnya dari 
penerapan pajak Pigovian, sesungguhnya dampak    akhir dari kedua 
kebijakan ini akan sama saja. Dalam kedua kasus ini, perusahaan  tetap 
harus membayar atas polusi yang ditimbulkannya. Dalam kasus pajak 
Pigovian, perusahaan pencipta polusi harus membayar pajak atau 
semacam denda kepada pemerintah, atas polusi yang ditimbulkannya itu, 
sedangkan pada kasus izin polusi, perusahaan harus membeli izin itu dari 
pemerintah.  
 
Bahkan perusahaanperusahaan yang sudah memiliki izin polusi tetap harus 
membayar dalam bentuk lain, yakni biaya oportunitas berpolusi berupa 
pendapatan yang akan mereka peroleh seandainya mereka menjual izin 
polusi itu dalam sebuah pasar terbuka. Dengan demikian, penerapan pajak 
Pigovian maupun izin polusi, sama‐sama dapat menginternalisasikan 
eksternalitas, dengan memaksa perusahaan menanggung ongkos tertentu 
untuk berpolusi. Kemiripan antara kedua kebijakan itu dapat dilihat secara 
jelas di pasar polusi. Kedua panel yang terdapat pada gambar dibawah ini 
sama‐sama menunjukkan kurva permintaan atas hak berpolusi. Kurva 
permintaan ini memperlihatkan bahwa semakin rendah biaya atau harga 
polusi, akan semakin tinggi permintaan polusi artinya perusahaan‐
perusahaan akan lebih leluasa berpolusi, karena biayanya relatif rendah. 
Selanjutnya pada gambar (a) dipertihatkan EPA, dalam rangka mengurangi 
polusi, langsung menetapkan harga polusi dengan cara memberlakukan 
pajak Pigovian. Dalam kasus ini, kurva penawaran hak berpolusi bersifat 
elastis sempuma karena perusahaan‐perusahaan dapat berpolusi 
sebanyak pajak yang mereka bayarkan. Disini, kurva permintaan akan 
menentukan kuantitas polusi. Sedangkan pada gambar (b) EPA secara 
langsung membatasi kuantitas polusi dengan cara menerbitkan sejumlah 
izin polusi terbatas. Dalam kasus ini, kurva penawaran hak berpolusi 
bersifat inelastis sempuma (Karena perusahaan‐ perusahaan langsung 
dijatah kuantitas polusinya, sebanyak izin polusi yang ada). Di sini, posisi 
kurva permintaan akan menentukan harga polusi. 
  

 
 
Dalam kedua kasus ini, terlepas dan posisi kurva permintaannya, EPA 
dapat mencapai sembarang titik pada kurva itu, dengan menetapkan harga 
polusi melalui pajak Pigovian, atau dengan secara langsung membatasi 
kuantitas polusi melalui penerbitan izin polusi terbatas. Namun dalam 
beberapa hal, penjualan izin polusi bisa lebih baik dan itu pada penerapan 
pajak Pigovian. Umpamakan saja EPA suatu ketika ingin membatasi limbah 
yang dibuang di sungai tidak lebih dari 600 ton. Tetapi karena EPA tidak 
mengetahui kurva permintaan polusi, maka ia tidak akan dapat 
memastikan berapa besar pajak yang harus diterapkan untuk mencapai 
target tersebut. Dalam kasus ini, pemecahan akan diperoleh dengan 
melelang izin polusi sebanyak 600 ton limbah. Hasil lelang ini akan 
memberi pendapatan seperti halnya pajak Pigovian. 
 
D. JENIS‐JENIS SOLUSI SWASTA 
Inefisiensi pasar akibat eksternalitas tidak perlu selalu harus atau bisa di 
atasi dengan penegakan atau peningkatan standar moral atau ancaman 
penerapan sanksi sosial. Coba renungkan, mengapa orang‐orang secara 
sadar tidak mau membuang sampah sembarangan ?. Peraturan resmi yang 
mengatur tentang sampah memang ada, namun di banyak tempat, 
peraturan semacam itu tidak dijalankan    secara    sungguh‐sungguh.    Kita    
tidak    mau    membuang sampah disembarang tempat juga bukan karena 
takut dengan peraturan‐peraturan semacam itu, namun karena kita 
mengetahui atau menyadari bahwa tidaklah  baik dan tidak patut sejak 
kita masih kanak‐kanak, bahwa kita boleh melakukan sesuatu moral inilah 
yang kemudian membatasi perilaku dan tindakan kita, agar sedapat 
mungkin tidak merugikan orang lain. Dalam bahasa ekonomi, ajaran 
agama itu meminta kita untuk melakukan internalisasi eksternalitas. 
 
Contoh lain solusi swasta adalah derma atau amal yang seringkali sengaja 
diorganisasikan untuk mengatasi suatu eksternalitas. Contohnya adalah 
Sierra Club, sebuah organisasi sosial swasta yang sengaja dibentuk untuk 
turut melestarikan lingkungan hidup. Organisasi ini mengandalkan 
pemasukannya  dari donasi pihak‐pihak yang bersimpati atau iuran 
anggota. Hal ini sebagai contoh untuk mengatasi eksternalitas negatif. 
Sedangkan untuk eksternalitas positif, kita mengetahui banyak perguruan 
tinggi yang membentuk yayasan yang menghimpun sumbangan dari para 
alumni, perusahaan, atau pihak‐pihak lain, untuk kemudian disalurkan 
sebagai beasiswa. 

Pasar swasta terkadang juga mampu mengatasi masalah eksternalitas, 
dengan membiarkan pihak‐pihak yang berkepentingan untuk 
mengatasinya. Motif utama mereka memang untuk memenuhi 
kepentingannya sendiri, namun dalam melakukan suatu tindakan, mereka 
juga sekaligus mengatasi eksternalitas. Sebagai contoh, kita lihat saja apa 
yang akan dilakukan oleh seorang petani apel dan seorang peternak lebah 
yang hidup berdekatan. Pada saat lebah‐lebah itu mencari madu dari satu 
bunga apel ke bunga lainnya, mereka membantu penyerbukan dan 
mempercepat pohon‐pohon apel itu berubah. Ia menguntungkan si petani 
apel. Sedangkan sipeternak juga untung karena ia tidak perlu memberi 
makan lebah‐lebahnya.  
 
Namun jika kerja sama terselubung yang saling menguntungkan itu tidak 
diperhitungkan, maka kedua belah pihak bisa merugi. Jika pohon apel yang 
ditanam si petani terlalu sedikit, maka lebah‐lebah itu akan kekurangan 
makanan. Sebaliknya, jika lebah yang dipelihara si peternak terlalu sedikit, 
maka proses penyerbukan tidak lancar. Eksternalitas ini dapat 
diinternalisasikan dengan cara penggabungan kedua usaha. Si petani 
membeli seluruh atau sebagian usaha peternakan lebah, atau sebaliknya si 
peternak membeli seluruh atau sebagian pohon apel. Jiak kedua usaha ini 
disatukan, maka pengelolanya akan lebih mudah menentukan berapa 
banyak pohon apel yang harus ditanam, dan berapa ekor lebah yang harus 
dipelihara, demi membuahkan hasil yang maksimal. Dalam kenyataannya, 
niat untuk mengupayakan internalisasi eksternalisasi seperti itulah yang  
merupakan penyebab mengapa banyak perusahaan yang menekuni lebih 
dari satu bidang/jenis usaha sekaligus. 
 
Cara lain di pasar swasta dalam mengatasi eksternalitas adalah 
penyusunan kontrak atau perjanjian di antara pihak‐pihak yang menaruh 
kepentingan. Dalam contoh di atas, si petani apel dan sipeternak lebah 
dapat membuat perjanjian kerja sama, agar masing‐masing dapat 
memberikan eksternalitas positif yang optimal, sekaligus menghilangkan 
eksternalitas negatifnya (jumlah pohon atau jumlah lebah yang terlalu 
sedikit). Dalam perjanjian itu bisa di atur, berapa banyak pohon yang 
ditanam si petani, dan berapa ekor lebah yang harus dipelihara si 
peternak. Jika biaya yang dipikul keduanya tidak sama, maka bisa juga 
diatur siapa perlu membayar siapa, dan berapa banyak. Melalui kontrak 
seperti ini, maka kemungkinan terjadinya inefisiensi yang bersumber dari 
eksternalitas negatif bisa dihindari, dan kedua belah pihak akan sama‐
sama lebih untung dibanding kalau keduanya menjalankan usahanya 
sendirisendiri, tanpa memperhitungkan kepentingan pihak lain. 
 
E. TEORAMA COASE 
Sejauh mana solusi swata tersebut mampu mengatasi masalah 
eksternalitas ?. Ada sebuah pemikiran yang disebut teorema Coase (Coase 
therem) mengambil nama perumusnya yakni ekonom Ronald Coase yang 
menyatakan bahwa solusi swasta bisa sangat efektif seandainya 
memenuhi satu syarat. Syarat itu adalah pihak‐pihak yang berkepentingan 
dapat melakukan negosiasi atau merundingkan langkah‐langkah 
penanggulangan masalah ekternalitas yang ada diantara mereka, tanpa 
menimbulkan biaya khusus yang memberatkan alokasi sumber daya yang 
sudah ada. Menurut teorema Coase, hanya jika syarat itu terpenuhi, maka 
pihak swasta itu akan mampu mengatasi masalah eksternalitas dan 
meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Untuk lebih memahami 
makna teorema Coase, simaklah contoh berikut : 
 
Di sebuah kota tinggal seseorang bernama Dick, ditemani anjingnya yang 
bernama Spot. Spot ini terus‐terusan menggonggong sehingga sangat 
mengganggu Jane, tetangga Dick. Dick memetik manfaat dengan 
memelihara Spot, berupa rasa aman dan nyaman. Namun 
pemeliharaannya atas Spot itu menimbulkan eksternalitas negatif 
terhadap Jane. Haruskah Dick dipaksa mengirim anjing ke lokasi khusus 
penitipan hewan, ataukah Jane yang harus dipaksa rela begadang 
sepanjang malam, karena tidak bisa tidur akibat gonggongan Spot ? 
  
Pertama‐tama, kita perkirakan dahulu seperti apa pemecahan yang dalam  
secara sosial (untuk semua pihak). Ada dua alternatif yang perlu 
dipertimbangkan, dan untuk itu diperlukan perhitungan atas seberapa 
banyak nilai keuntungan bagi Dick dengan memelihara Spot, dan berapa 
kerugian yang harus ditanggung Jane. Jika keuntungannya melebihi 
kerugiannya maka pemecahan yang efisien secara sosial adalah Dick 
dibiarkan terus memelihara anjingnya, sedangkan Jane harus rela tidur 
diiringi gonggongan anjing. Sebaliknya, jika nilai kerugiannya melampaui 
nilai keuntungannya, maka Dick harus menyingkirkan anjingnya. Menurut 
teorema Coase, pasar swasta dapat menciptakan sendiri pemecahan yang 
efisien. Bagaimana caranya ?.  
 
Sebagai satu contoh, Jane dapat menawarkan sejumlah uang kepada Dick 
agar menyingkirkan anjingnya. Dick akan terima tawaran itu, jika uang 
yang ditawarkan melebihi nilai keuntungannya dalam memelihara Spot. 
Melalui tawar menawar, Dick dan Jane akhirnya akan dapat menyepakati 
jumlah imbalan yang dapat diterima kedua belah pihak, dan seandainya 
kesepakatan tersebut benar‐benar dapat dicapai, maka itu berarti mereka 
dapat menciptakan sendiri pemecahan atas masalah eksternalits yang 
mereka hadapi. Umpamakan saja, nilai keuntungan bagi Dick dari 
memelihara Spot adalah Rp. 50.000,‐ sedangkan kerugian Jane bernilai Rp. 
80.000,‐Dalam kasus ini, Jane dapat menawarkan imbalan sebanyak Rp. 
60.000,‐ dan Dick dengan senang hati akan menyingkirkan anjingnya. 
Kedua belah pihak akan lebih sejahtera dibanding sebelumnya dan 
pemecahan efisien pun tercipta. 
 
Namun ada pula kemungkinan Jane tidak membayar imbalan itu, yakni jika 
ternyata nilai keuntungan Dick lebih besar dari pada nilai kerugiannya. 
Misalkan saja, nilai keuntungan Dick dari memelihara Spot ternyata Rp. 
100.000,‐ sedangkan kerugian Jane akibat gonggongan Spot hanya Rp. 
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80.000,‐Jika ini kasusnya, maka tentu saja Dick akan menolak tawaran 
imbalan yang lebih kecil dari Rp. 100.000,‐ padahal Jane tidak akan mau 
membayar lebih dari Rp. 80.000,‐. Akibatnya, Dick akan tetap memelihara 
Spot. Ditinjau dari perhitungan untung ruginya, kondisi tersebut juga 
terhitung efisien. 
 
Semua uraian dalam contoh di atas, tentu saja bertumpu pada asumsi 
bahwa Dick secara hukum memang dibenarkan memelihara anjingnya 
yang berisik itu, sehingga Jane tidak bisa mengganggu gugat. Artinya, kita 
berasumsi bahwa Dick dapat memelihara Spot dengan bebas, dan Jane 
harus memberinya imbalan agar Dick   menyingkirkan   anjingnya   itu   
secara   sukarela.   Lantas   bagaimana  jika ternyata hukum berpihak pada 
Jane, atau jika Jane secara hukum berhak untuk menikmati ketenangan 
dan ketentraman di rumahnya sendiri. 
 
Menurut teorema Coase, distribusi awal hak atau perlindungan hukum itu 
tidak menjadi persoalan, karena tidak ada pengaruhnya terhadap 
kemampuan pasar dalam mencapai hasil yang efisien. Misalkan saja, Jane 
secara hukum dapat menggugat Dick agar menyingkirkan anjingnya. Dalam 
kasus ini, hukum  berpihak pada Jane, namun hasil akhirnya tidak akan 
berubah. Dalam kasus ini, Dick dapat menawarkan sejumlah imbalan 
kepada Jane agar ia dapat terus memelihara anjingnya. Andaikata nilai 
keuntungan Dick lebih besar daripada kerugian Jane, maka keduanya akan 
dapat mencapai suatu kesepakatan yang memungkinkan Dick terus 
memelihara Spot. 
 
Jadi, terlepas dari distribusi hak pada awalnya, Dick dan Jane tetap 
berpeluang mencapai kesepakatan. Meskipun demikian, soal distribusi hak 
itu bukannya sama sekali tidak relevan, karena distribusi awal itulah yang 
menentukan distribusi kesejahteraan ekonomi. Jika Dick yang memiliki hak 
awal untuk memelihara Spot, maka Jane lah yang harus memberi imbalan 
dalam  kesepakatan yang mereka buat. Sebaliknya, jika Jane yang 
mempunyai hak awal untuk hidup tenang, maka Dick yang harus memberi 
imbalan. Namun dalam kedua kasus ini, kesepakatan tetap dapat dibuat 
dalam rangka mengatasi masalah eksternalitas. Pada akhirnya, Dick hanya 
akan terus memelihara anjingnya jika nilai keuntungannya melebihi nilai 
kerugiannya.  
 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa : Teorema Coase menyatakan bahwa 
pelaku‐ pelaku ekonomi pribadi/swasta, dapat mengatasi sendiri masalah 
eksternalitas yang muncul diantara mereka. Terlepas dari distribusi hak 
pada awalnya, pihak‐ pihak yang berkepentingan selalu berpeluang 
mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, dan 
merupakan pemecahan yang efisien. 
 
PERTUMBUHAN 
Dalam perkembangannya bila dilihat mulai menggeliatnya industri 
nasional pada sekitar akhir tahun 60‐an telah mengalami kemajuan yang 
cukup menggembirakan, baik yang menyangkut pendalaman struktur, 
diversifikasi dan orientasi pasar. Kemajuan tersebut pada dasarnya tidak 
terlepas dari terjadinya perkembangan‐perkembangan eksternal yang 
mempengaruhi kebijakan industri yang diterapkan. Secara kronologis 
kebijakan pengembangan industri dapat digambarkan, bahwa dalam 
periode rehabilitasi dan stabilitasi (tahun 1967‐ 1972), serta periode 
terjadinya boom minyak (tahun 1973‐1981), kebijakan yang diterapkan 
adalah mendorong tumbuhnya industri substitusi impor, seperti industri 
tekstil dan produk tekstil (TPT), kertas, semen, makanan dan minuman. 
 
Dengan membaiknya harga minyak (boom minyak), kebijakan yang 
ditempuh adalah mengupayakan agar industri mampu mencapai tingkat 
pertumbuhan  yang tinggi. Hal itu tentunya dengan harapan selain dapat 
menghasilkan produk‐ produk konsumsi, substitusi impor, juga dapat 
menimbulkan dampak pembangunan kepada kegiatan‐kegiatan ekonomi 
lainnya yang terkait (trickle down effect). Akan tetapi di dalam 
pelaksanaannya, meskipun kegiatan pembangunan tersebut telah 
mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi, ternyata juga menimbulkan 
kesenjangan pendapatan di dalam masyarakat (socialgap) mengingat 
pelaksanaan pembangunan, serta yang menikmati hasil‐hasilnya sebagian 
besar masih terfokus pada beberapa kelompok masyarakat tertentu 
(konglomerat). Sementara dampak hasil pembangunan yang mengalir 
kepada sebahagian besar anggota masyarakat lainnya masih sangat 
terbatas. 
 
Dengan melemahnya harga minyak pada era tahun 1982‐1996, kebijakan 
dari tujuan yang semula hanya untuk pengembangan industri substitusi 
impor, ditambah misi baru dari pemerintah, yakni pengembangan industri 
berorientasi ekspor yang harus didukung oleh usaha pendalaman dan 
pemantapan struktur industri. Kebijakan ini mulai diterapkan pada industri 
kimia, logam, kendaraan bermotor, industri mesin listrik/peralatan listrik 
dan industri alat/mesin pertanian. Di bidang industri padat teknologi 
dikembangkan penguasaan teknologi di beberapa bidang seperti pesawat 
terbang, permesinan dan perkapalan. Sedangkan langkah‐langkah 
kebijakan yang diterapkan sejak terjadinya krisis moneter sampai dengan 
sekarang adalah program Revitalisasi, Konsolidasi dan Restrukturisasi 
industri. Kebijakan ini ditempuh dengan tujuan untuk mengembalikan 
kinerja industri yang terpuruk akibat goncangan krisis ekonomi yang 
berlanjut dengan krisis multi dimensi. Industri‐industri yang direvitalisasi 
adalah industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja serta yang 
memiliki kemampuan ekspor. Secara kronologis perkembangan kebijakan 
industri seperti yang diuraikan tersaji pada Gambar 3.1. 
  
  
 
 
 

KINERJA INDUSTRI SECARA MAKRO KONTRIBUSI INDUSTRI TERHADAP 
EKONOMI 
 

 
 
Satu tahun sebelum terjadinya krisis moneter, yaitu tahun 1996 
sumbangan industri non migas terhadap pembentukan PDB nasional 
sebesar 22,1%, pada tahun 2004, yaitu sebesar 24,6%, sedangkan pada 
tahun 2003 yaitu sebesar 25,0%. Cabang industri yang memberikan 
sumbangan terbesar terhadap PDB pada tahun 2004 yaitu industri 
makanan, minuman dan tembakau, meskipun tahun 2004 mengalami 
penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelum 2003, yaitu sebesar 
6,9%. Kontribusi terbesar lainnya adalah industri alat  angkut, mesin dan 
peralatan sebesar 5,5%, produk industri pupuk, kimia serta barang dari 
karet sebesar 4,2%. 
 
PERTUMBUHAN INDUSTRI 
Sebelum terjadinya krisis moneter, laju pertumbuhan industri non‐migas 
berkisar 12% dan pada tahun 1997 pertumbuhan ini kemudian menurun 
menjadi 6,1%, bahkan pada tahun 1998 menjadi minus 13,1%. Kemudian 
laju pertumbuhan industri non migas pada tahun 2003 dan 2004 berturut‐
turut adalah 5,57% dan 7,7%. Pada tahun 2004, laju pertumbuhan tertinggi 
tercatat pada industri alat angkut, mesin dan peralatan yaitu 17,7%, yang 
kemudian disusul oleh industri lainnya sebesar 15,1%, serta industri kertas 
dan barang cetakan sebesar 9,6%. Bila dikaitkan dengan pemanfaatan 
kapasitas industri pada tahun 2004, industri kimia hulu, kimia hasil 
pertanian dan perkebunan, kimia hilir dan TPT, masing‐ masing dapat 
memanfaatkan kapasitasnya hingga di atas 70%, sedangkan untuk industri 
hasil hutan, teknologi informasi dan elektronika, agro, aneka, logam dan 
mesin, serta alat angkut pada umumnya masih lebih rendah dari 70%. 
Pertumbuhan dan kontribusi serta kinerja industri terhadap perekonomian 
nasional tersaji pada Gambar 3.2. dan Tabel 3.1. 
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STRUKTUR INDUSTRI 
Sektor industri non‐migas selama tahun 2000–2004 mengalami 
pertumbuhan rata‐rata sebesar 6% per‐tahun. Angka pertumbuhan ini 
lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan sektor ekonomi 
sekitar 4,6% per‐tahun. Peran sektor industri terhadap perekonomian 
nasional meningkat yaitu dari 23,8% pada tahun 2000 menjadi sebesar 
24,6 % pada tahun 2004. Hampir sekitar 60% output sektor industri 
ternyata didominasi oleh industri padat tenaga kerja, dimana mata 
rantainya relatif pendek, sehingga penciptaan nilai tambah juga relatif 
kecil. Akan tetapi karena besarnya populasi unit usaha maka kontribusinya 
terhadap perekonomian menjadi sangat penting. 
  
Tabel 3.1 Kinerja Cabang-Cabang Industri, Tahun 2003- 2004 
  

 
 
 
Struktur industri selama kurun waktu 2000‐2004 relatif tidak terjadi 
perubahan yang berarti. Cabang industri yang memberikan efek berganda 
(keterkaitan)  yang kecil, sehingga terjadi penurunan peranan, seperti yang 
terjadi di industri makanan, minuman, dan tembakau turun dari 33,8% 
pada tahun 2000, menjadi 28,1% pada tahun 2004, industri barang kayu 
dan hasil hutan lainnya juga turun dari 6,1% pada tahun 2000 menjadi 
5,6% pada tahun 2004, dan untuk industri kertas dan barang cetakan turun 
dari 6,0% pada tahun 2000 menjadi 5,3% pada tahun 2004. Untuk cabang 
industri yang mempunyai tingkat keterkaitan yang kuat, peranannya 
meningkat, seperti industri pupuk, kimia, dan barang dari  karet meningkat 
dari 12,9% pada tahun 2000 menjadi 16,9% pada tahun 2004, industri alat 
angkut, mesin, dan peralatan naik dari 20,7% pada tahun 2000 menjadi 
22,5% pada tahun 2004. Gambaran tentang perkembangan struktur 
industri ini dapat dilihat pada Tabel 3.2. 
  
Tabel 3.2 Struktur Industri Nasional 

 
 
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA 
Sementara itu bila ditinjau dari jumlah perusahaan dan skala usaha 
industri sebagian besar adalah unit usaha dengan skala industri kecil 
menengah. Faktor ini mencerminkan bahwa sektor industri cukup 
berperan dalam penciptaan lapangan kerja yaitu mampu menciptakan 
kesempatan kerja sebesar 15,1 juta. Sayangnya, bila dikaitkan dengan latar 
belakang pendidikan formal tenaga kerja yang terserap tersebut, data 

tahun 2002 menunjukkan bahwa kurang‐lebih 37% diantaranya 
berpendidikan sekolah dasar, dan 34 % berpendidikan SMTP dan SMTA. 
Komposisi tenaga kerja ini merupakan masalah struktural di bidang 
ketenagakerjaan sektor industri karena tingkat pendidikan akan 
berpengaruh terhadap daya produktivitas. Keadaan seperti ini sangat 
memerlukan perhatian untuk ke depan, terutama bagi industri yang 
berorientasi ke pasar global. 
 
PERSEBARAN LOKASI DAN KONSENTRASI PERTUMBUHAN INDUSTRI 
Ditinjau dari persebaran wilayahnya pada tahun 2003, sebagian industri 
besar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali, sebanyak 73,5 %, 
sisanya di luar Pulau Jawa. Di pulau Jawa lokasi terbanyak berada di Jawa 
Tengah sekitar 26,0%, sedangkan di luar Jawa terkonsentrasi di pulau 
Sumatera, yaitu kurang lebih 12,6%. Persebaran industri di Kawasan Timur 
Indonesia menunjukkan bahwa 4,8% berlokasi di pulau Kalimantan, 8,1% 
di pulau Sulawesi, dan sisanya sebanyak 0,9% berada di Maluku dan 
Papua. Industri di kawasan tersebut relatif masih rendah, mengingat masih 
terbatasnya dukungan sarana dan prasarana yang ada, sehingga untuk 
waktu yang akan datang perlu dikembangkan lebih lanjut dalam rangka 
pemerataan pertumbuhan antar daerah. Sedangkan yang berlokasi 
dipulau Bali/NTB/ NTT sebanyak 11,0%. Secara lebih lengkap, persebaran 
industri di Indonesia tersaji dalam Tabel 3.3. 
 
Tabel .3.3 Persebaran Industri di Indonesia  
 

 
 
STRUKTUR INDUSTRI MENURUT PELAKU, SKALA USAHA SERTA 
KETERKAITAN HULU/HILIR. 
Terdapat tiga unsur pelaku ekonomi yang mendukung perkembangan 
sektor industri, yaitu badan usaha milik swasta (BUMS), badan usaha milik 
negara (BUMN), dan pengusaha kecil/menengah, serta koperasi (PKMK). 
Data tahun 2000‐2003 menunjukan bahwa industri kecil/menengah 
berjumlah sekitar 3  juta unit, sedangkan industri besar hanya berkisar 
sekitar 7600 unit usaha. Kondisi jumlah unit usaha begitu kontras dengan 
PDB yang dihasilkan, industri kecil/menengah hanya menghasilkan PDB 
atas harga konstan tahun 2000 sebesar Rp. 198.993 Milyar, atau 19,45% 
dari seluruh output sektor industri  dan 62,0% sisanya dihasilkan oleh 
industri‐industri besar baik BUMS maupun BUMN. Gambaran tentang 
perkembangan struktur industri menurut pelaku, skala usaha, dan 
keterkaitan pada dilihat pada Tabel 3.4. 
 
Tabel .3.4 Struktur Industri menurut Pelaku, Skala Usaha dan Keterkaitan
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Apabila dikaitkan dengan kepemilikan dari pelakunya dalam rangka 
persetujuan penanaman modal, maka investasi yang masuk mencapai 
puncaknya pada tahun 1997 dengan nilai sekitar Rp 120 triliun untuk 
investasi domestik dan lebih kurang US$ 34 juta untuk investasi asing. 
Krisis ekonomi sangat mempengaruhi volume penanaman modal, hal itu 
terlihat dari arus investasi tahun 2004 yang menurun dan tinggal menjadi 
sekitar Rp 37 triliun lebih (atau 30,8% terhadap persetujuan tahun 1997) 
untuk investasi domestik, dan US$ 10,3 juta, (atau 30,3% terhadap 
persetujuan tahun 1997) untuk investasi asing. 
 
Berbagai kelebihan yang dimiliki Indonesia seperti besarnya pasar ataupun 
ketersedian sumber daya alam, belum juga mampu untuk menarik kembali 
minat para investor asing dan domestik berinvestasi di Indonesia, seperti 
keadaan sebelum krisis moneter. Hal tersebut disebabkan antara lain 
kondisi ketenagakerjaan, keamanan dan kepastian hukum yang belum 
memadai di dalam negeri, di samping munculnya negara pesaing baru 
seperti Vietnam dan RRC  yang berani menawarkan insentif‐insentif yang 
lebih menarik bagi para investor asing. Ditinjau dari aspek keterkaitan 
antara industri hulu dan hilir, masih perlu ditingkatkan. Mengingat sampai 
dengan saat ini impor bahan baku dan penolong masih tinggi, 
sebagaimana terlihat dalam gambaran impor bahan baku dan penolong 
seperti terlihat pada Tabel 3.5. 
 
Tabel .3.5 Rasio Impor terhadap Ekspor 
 

 
 
Terdapat suatu hal yang melegakan yaitu rasio impor bahan baku dan 
penolong terhadap total ekspor menunjukkan perbaikan yaitu dari 0,61 
pada tahun 1996, menjadi 0,52 pada tahun 2004. Hal ini memperlihatkan 
bahwa terjadi peningkatan penggunaan bahan baku dan komponen lokal. 
Dapat dicatat bahwa masih besarnya impor bahan baku dan penolong 
sesudah krisis sebesar 79,54% dari total impor terjadi karena turunnya 
secara signifikan impor Indonesia dari US$. 39,3 milyar tahun 1996 
menjadi US$. 36,3 milyar tahun 2004. Penurunan ini terjadi karena 
menurun drastisnya impor barang modal. Melihat masih tingginya impor 
bahan baku dan bahan penolong upaya‐upaya untuk meningkatkan 
pendalaman struktur perlu terus ditingkatkan,    mengingat besarnya 
dampak positif yang ditimbulkan apabila semakin banyak bahan baku dan 
penolong dapat diproduksi di dalam negeri. Dampak yang dimaksud di 
antaranya yaitu adanya keberlanjutan pasokan, stabilitas harga, dan 
penghematan devisa. 
 

 
 
PERKEMBANGAN EKSPOR/IMPOR DAN NERACA PERDAGANGAN 
Kinerja ekspor industri non‐migas setelah krisis perkembangannya 
menunjukkan kecenderungan meningkat, walaupun tidak sebesar pada 
masa sebelum krisis. Apabila dilihat dari komposisi ekspor bukan migas 
ternyata komposisinya terlalu didominasi oleh TPT (17%), Elektronika 
(14%), serta Kayu dan Barang dari Kayu (8%). Makna kondisi tersebut 
adalah bahwa ekspor non‐migas sangat bergantung pada industri yang 
menggunakan sumber daya alam, serta padat karya (seperti TPT, kayu dan 
barang dari kayu, sepatu), walaupun sudah mulai terlihat ekspor beberapa 
produk industri berteknologi tinggi seperti yang terdapat pada besi baja, 
mesin dan otomotif, elektronika, serta kimia dasar. Di tingkat ASEAN posisi 
ekspor Indonesia pangsanya cukup baik, karena sekitar 92% dari total 
ekspor ke wilayah tersebut yang berjumlah US$ 5,9 miliar, memiliki daya 
saing kuat yang dinyatakan dengan Indeks Spesialisasi Perdagangannya 
dari tahun 1991  sampai dengan 1999 yang selalu lebih besar dari nol. 

Namun kondisi ini harus diwaspadai mengingat agresifnya negara‐negara 
ASEAN memperbaiki daya saing industrinya akhir‐akhir ini. 
 
MASALAH YANG DIHADAPI 
Disadari bahwa kinerja sektor industri belum sepenuhnya pulih seperti 
sebelum krisis ekonomi. Dalam upaya mengisi masa depan yang lebih baik 
dirasakan adanya sejumlah permasalahan mendasar yang harus segera 
diselesaikan. Masalah‐masalah mendasar tersebut, diuraikan pada 
bahasan di bawah ini. 
 
LEMAHNYA PRASARANA DAN SARANA 
Prasarana dan sarana yang ada sekarang masih belum memadai untuk 
mendukung sektor industri khususnya untuk mendukung pemerataan 
pembangunan daerah. Hal ini merupakan realitas yang mencemaskan bagi 
kelangsungan pemerataan pembangunan. Sebab dengan kondisi prasarana 
dan sarana yang seperti itu, maka pengembangan industri bisa terpusat di 
beberapa wilayah saja. Seperti halnya yang terjadi saat ini yaitu adanya 
kesenjangan pasokan beberapa bahan baku bagi sektor industri seperti gas 
(antara lain di PT. AAF yang memproduksi pupuk) dan listrik sangat 
berpotensi untuk mempengaruhi kelangsungan pengembangan industri. 
Demikian pula industri kertas dan rotan telah merasakan dampak 
kurangnya pasokan bahan baku kayu dan rotan, antara lain sebagai akibat 
adanya penebangan illegal, dan reboisasi yang belum berjalan 
sebagaimana yang diharapkan. 
 
KETERBATASAN BERPRODUKSI BARANG SETENGAH JADI DAN KOMPONEN 
DI DALAM NEGERI. 
Belum berkembangnya industri bahan baku dan industri penunjang di 
dalam negeri, serta belum dalamnya keterkaitan antara industri hulu‐hilir 
menyebabkan rentannya struktur industri dalam negeri. Hal ini tercermin 
masih tingginya kandungan impor bahan baku dan bahan setengah jadi 
pada industri padat modal dibandingkan dengan industri padat karya, 
seperti yang ditunjukan oleh Gambar 3.4. 
  
KETERBATASAN INDUSTRI BERTEKNOLOGI TINGGI. 
Kondisi struktur industri saat ini sebagian besar di dominasi oleh industri 
berbasis teknologi rendah dan menengah meliputi industri padat tenaga 
kerja dan industri berbasis SDA, yang mempunyai nilai tambah relatif 
rendah. 
 
KESENJANGAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Demikian pula adanya kesenjangan pembangunan daerah yang 
diakibatkan oleh belum meratanya pembangunan, utamanya di wilayah 
yang masih terisolir dan belum terjangkau oleh pembangunan industri. 
 
KETERBATASAN PENGUASAAN PASAR DOMESTIK 
Masih terbatasnya penguasaan pasar domestik akibat masih relatif 
lemahnya daya saing produk industri bila dibandingkan dengan produk‐
produk pesaing yang beredar. 
 
KETERGANTUNGAN EKSPOR PADA BEBERAPA KOMODITI DAN NEGARA 
TUJUAN 
Sementara itu produk‐produk ekspor selain terlalu bergantung pada 
beberapa jenis komoditi, tujuan negara ekspornya pun ternyata sangat 
terbatas pada beberapa negara‐negara (a.l. Amerika Serikat, Jepang dan 
Singapura), seperti terlihat pada Gambar 3.5. 
  
 

 
 
BELUM KUATNYA PERAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 
Seperti yang diuraikan sebelumnya industri besar menghasilkan sekitar  
62% dari total PDB industri, sedangkan industri menengah hanya 
menghasilkan sekitar 17%. Hal ini terbukti mengandung kerawanan tinggi 
bagi perekonomian, yang dengan adanya krisis menyebabkan rontoknya 
usaha‐usaha besar, yang berdampak pada rontoknya pertumbuhan 
industri. Idealnya struktur yang kuat, yaitu PDB industri kecil ditambah 
dengan PDB industri menengah harus lebih besar dari PDB industri besar, 
atau minimal seimbang. Masalah utama yang dihadapi oleh IKM yaitu 
masalah permodalan yang seret mengucur ke pelaku industri disebabkan 
keterbatasan fasilitas perkreditan perbankan, dan peran serta lembaga 
keuangan lainnya; masalah akses pasar oleh karena keterbatasan 
informasi mengenai perubahan dan peluang pasar; serta masalah 
pengetahuan bisnis dan strategi pemasaran.  
 
Selain itu, adanya saingan dari produk industri kecil dan menengah yang 
sama yang asalnya dari Indonesia yang dihasilkan oleh negara lain, seperti 
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batik, kerajinan keramik dsb juga telah dirasakan sebagai sesuatu yang 
mengancam. Masalah langkanya beberapa jenis bahan baku juga mulai 
dikeluhkan oleh banyak IKM. Di samping itu, tidak kalah pentingnya 
masalah jaringan kerjasama (networking) antara industri kecil dan 
menengah dengan industri besar yang belum begitu kuat. 
 
MASIH LEMAHNYA PENGUASAAN TEKNOLOGI 
Upaya‐upaya pengembangan teknologi pada dasarnya tidak terlepas dari 
upaya pengembangan SDM dan kegiatan R&D (penelitian dan 
pengembangan) di lembaga‐lembaga Ilmu pengetahuan dan teknologi 
(Iptek), Universitas, serta dunia usaha. Permasalahan yang dihadapi adalah 
masih terbatasnya  pemanfaatan  Iptek  di  dunia  usaha  dan  masyarakat  
bila  dibandingkan dengan jumlah hasil riset yang potensial untuk dapat 
diterapkan. Hal tersebut antara lain disebabkan masih banyak dunia usaha 
yang sangat bergantung pada teknologi dari luar negeri, atau teknologi 
perusahaan induknya, di samping masih terbatasnya akses terhadap 
sumber‐sumber informasi, teknologi, serta  pelayanan Iptek. Kehadiran 
Foreign Direct Investment (FDI) yang mempunyai potensi sebagai basis alih 
teknologi belum dapat dimanfaatkan secara optimal. 
 
Masalah lain yang dihadapi adalah :  
(a) masih belum terpadunya pengelolaan kebijakan Iptek antar lembaga‐
lembaga penelitian yang tersebar di berbagai instansi dengan yang 
dibutuhkan oleh industri, sehingga optimalisasi kegiatan‐ kegiatan yang 
secara strategis diharapkan mempunyai dampak pada tingkat nasional 
masih belum terlihat  
b) belum memenuhi sertifikasi industri yang terkait dengan green 
product/ecological product. 
 
FULL EMPOLYMENT 
Secara teoretis argumen ‘fleksibilitas pasar tenaga kerja’ dan ‘pasar bebas’ 
dapat ditilik sejarahnya pada tesis keunggulan komparatif yang diajukan 
oleh David Ricardo,   ekonom   liberal   neoklasik   di   Inggris   hampir   dua   
abad   yang lalu. Dalam essay‐nya berjudul On the Principles of Political 
Economy and Taxation (1821), Ricardo mengemukakan model statis 
perdagangan antar‐dua perekonomian (Inggris dan Portugal) dalam dunia 
ciptaannya. Ia mengemukakan bahwa perdagangan bebas akan 
mendorong tiap negara untuk mengekspor produk dimana ia memiliki 
sumber daya yang relatif lebih melimpah sehingga relatif lebih efisien 
(memiliki keunggulan komparatif), dan mengimpor produk yang faktor 
produksinya relatif lebih langka. Dengan demikian, pasar bebas akan 
membawa keuntungan bagi tiap‐tiap negara. 
 
Namun demikian, tesis Ricardo itu berdasar pada asumsi yang sangat ketat 
dan tak mungkin dipenuhi dalam kenyataan. Diantaranya; (1) pasar 
domestik tiap negara adalah pasar persaingan sempurna sehingga tiap‐tiap 
perusahaan, baik di pasar output maupun serikat‐serikat pekerja di pasar 
input, tidak dapat mempengaruhi harga pasar, (2) faktor‐faktor produksi 
berada pada kondisi kapasitas terpasang penuh (full employment), (3) 
pendapatan yang  diperoleh dari perdagangan bebas dihabiskan 
sepenuhnya di dalam negeri. Hal ini berarti, keuntungan tak bisa 
direinventasi ke atau disimpan di luar negeri. (4) Neraca perdagangan 
selalu seimbang (balance), (5) harga pasar secara akurat dapat 
merefleksikan segala biaya (termasuk biaya sosial) dari barang yang 
diproduksi, dan,  (6)  tenaga  kerja  dan  modal  dapat  berpindah  (mobile)  
secara  sempurna (fleksibel) di dalam suatu negara, akan tetapi tidak 
antar‐negara. Asumsi  terakhir inilah yang mendasari pemikiran 
‘fleksibilitas pasar tenaga kerja’ yang kini menjadi permasalahan dan 
menuai protes 
 
PARADOX TEORI DAN JARGON 
Argumen utama yang sering dikemukakan oleh pengusung neoliberalisme  
adalah bahwa ‘fleksibilitas pasar tenaga kerja’ akan membuat investasi 
menjadi lebih atraktif sehingga dapat menyerap lebih banyak angkatan 
kerja yang akhirnya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. 
Masuknya angkatan kerja ke sektor formal sebagai berkah dari ‘fleksibilitas 
pasar tenaga kerja’ itu akan membuat mereka dapat lebih diproteksi dan 
meningkatkan posisi tawar pada tingkat perusahaan (misalnya, lihat M. 
Chatib Basri, “Mendung Ketenagakerjaan”, Kompas, 4 April 2006 dan dari 
kalangan pemerintah, Mennakertrans Erman Suparman, “RUU 
Ketenagakerjaan untuk Bangun Investasi”, Media Indonesia, 24 Maret 
2006). Dengan demikian, kritik terhadap argumen ini dikatakan tak lebih 
dari sekadar ‘jargon’ yang justru tidak membela kaum buruh. Sayangnya, 
banyak paradoks yang tak diungkapkan secara jujur, sehingga argumen 
pendukung ‘fleksibilitas pasar tenaga kerja’ justru dapat dinilai sebagai 
jargon belaka. 
 

1. Pertama, ‘fleksibilitas pasar tenaga kerja’ akan menyerap 
angkatan kerja tanpa diskriminasi. Secara teoretis, dalam pasar 
kerja yang fleksibel, jumlah upah haruslah ekuivalen dengan 
selisih hasil nilai lebih produktifitas tiap pekerja (marginal 
productivity). Dengan demikian, kendatipun pasar kerja dapat 
dibuat fleksibel, penyerapan angkatan kerja hanya akan berlaku 
bagi pekerja yang terampil (skilled labour). Padahal, mayoritas 
pekerja di sektor informal—yang nantinya ‘dijanjikan’ akan 
diserap dalam pasar kerja yang fleksibel—adalah tenaga kerja 
yang tidak terampil, perempuan dan anak‐anak.  

 
2. Kedua, ‘fleksibilitas pasar tenaga kerja’ akan membuat mereka 

yang berada di sektor informal terserap ke dalam sektor formal 
yang lebih protektif. Hal ini justru kontradiktif dengan tujuan 
‘fleksibilitas’ untuk menghilangkan kekakuan (rigidity) pasar 
tenaga kerja. Menurut argumen ‘fleksibilitas pasar tenaga 
kerja’, kekakuan pasar kerja dihasilkan oleh dua hal; (1) 
eksistensi upah minimum yang selalu meningkat, dan (2) 

jaminan (security) dan proteksi ketenagakerjaan. Kedua hal 
itulah yang menjadi sasaran untuk dikurangi dan/atau  
dieliminasi agar pasar tenaga kerja dapat fleksibel demi 
memenuhi tesis perdagangan bebas Ricardo sebagaimana 
disebutkan di atas. 

 
3. Ketiga, tenaga kerja dalam pasar kerja yang ‘fleksibel’ dapat 

berpindah antar‐ industri maupun antar‐sektor (formal dan 
informal) secara sempurna (tanpa rintangan, tanpa penundaan 
dan tanpa biaya). Hal ini tentu mengabaikan kenyataan bahwa 
pekerja yang telah lama berada dalam satu sektor industri 
tentu tak mudah untuk segera berpindah pada industri lain 
yang berbeda moda dan corak industrinya. Misalnya, pekerja di 
sektor tekstil yang harus dikenakan pemutusan hubungan kerja 
(PHK) tentu sulit untuk langsung pindah  bekerja pada industri 
di sektor logam, dan sebaliknya. Demikian pula, pekerja yang 
selama ini berada di sektor informal tentu akan sulit untuk 
masuk ke dalam sektor formal secara spontan tanpa melalui 
proses pelatihan dan syarat keahlian tertentu.  Karena itu, 
sering dikemukakan bahwa ‘fleksibiltas pasar tenaga kerja’ akan 
mengakibatkan biaya sosial (social cost) yang cukup tinggi dan 
justru potensial menambah tingkat pengangguran bila 
disandingkan dengan kebijakan pasar bebas yang seringkali 
berujung pada dislokasi dan penutupan sejumlah industri yang 
kalah berkompetisi di pasar global akibat dilarangnya negara 
melakukan kebijakan industri selektif (Chang dan Grabel 2004: 
65). 

 
4. Keempat, upah, tentu saja, tak mungkin fleksibel. Keynes 

(1936) berpendapat bahwa upah tidak dapat bergerak secara 
sempurna mengikuti permintaan dan penawaran di pasar 
tenaga kerja. Dengan demikian, selalu terdapat jeda (lag) bagi 
upah untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan‐
perubahan di pasar tenaga kerja. Lagi pula, kendatipun 
fleksibel, dalam keadaan penawaran tenaga kerja yang berlebih 
(excess supply) di Indonesia, bila upah dibiarkan mengambang 
dan diatur oleh pasar, tentu ia akan bergerak kearah yang lebih 
rendah sampai excess supply itu dapat diserap sepenuhnya. Hal 
inilah yang menjadi dasar kebijakan upah minimum sehingga 
upah sejatinya dapat memenuhi  kebutuhan  hidup  layak  dan  
seimbang  dengan  laju  tingkat   inflasi. 

 
5. Kelima, ‘fleksibilitas pasar tenaga kerja’ akan meningkatkan 

peran serikat pekerja dalam posisi tawar (collective bargaining) 
pada tingkat perusahaan. Pertanyaan yang segera mengemuka 
adalah bagaimana mungkin peran dan posisi tawar serikat 
pekerja dapat ditingkatkan justru dengan kebijakan yang 
bertujuan mengurangi atau menghilangkan jaminan dan 
proteksi ketenagakerjaan? Sungguh sebuah posisi yang 
kontraditif.  

 
6. Terakhir, ‘fleksibilitas pasar tenaga kerja’ akan meningkatkan 

investasi. Hal ini adalah  kesimpulan  yang  harus  diuji  lebih  
lanjut,  khususnya  dalam    prioritas kebijakan. Terdapat 
banyak faktor yang menghambat investasi, khususnya bagi 
Indonesia. Diantaranya, yang terpenting, adalah pengendalian 
laju inflasi yang meningkat sejak pemerintah memotong subsidi 
bahan bakar minyak sehingga menyebabkan kenaikan harga 
agregat, belum tuntasnya permasalahan utang korporat akibat 
ambiguitas pemerintah dan konflik kepentingan, sektor 
perbankan yang lemah dan belum menjalankan fungsi 
intermediasi, serta ketidakpastian baik dalam faktor ekonomi 
maupun non‐ekonomi, termasuk pelbagai praktik pungutan liar, 
manipulasi pajak dan pemberantasan korupsi yang ‘tebang 
pilih’. Bukankah masalah‐masalah tersebut diatas yang selama 
ini tak kunjung henti memberikan sinyal negatif bagi 
peningkatan investasi? 

 
BURUH DALAM CENGKERAMAN GLOBALISASI 
Isu perburuhan kembali menjadi berita hangat. Media Eropa ramai dengan 
berita perlawanan jutaan rakyat Perancis yang tumpah ruah di jalan 
menentang pemberlakukan aturan ketenagakerjaan yang baru yang 
bertajuk contrat première embauche (CPE ‐ The First Employment 
Contract) atau Kontrak Kerja Tahap Pertama. Alasan utama penolakan 
rakyat Perancis berangkat dari kekuatiran bahwa aturan tersebut akan 
mengubah total sistem pasar ketenagakerjaan yang sebelumnya dianggap 
terlalu ‘rigid’  karena  ‘over protective’ terhadap kepentingan buruh. 
Dengan peraturan baru tersebut, ketenagakerjaan diarahkan menjadi lebih 
fleksible (labour market flexibility) yang bermakna hilangnya proteksi 
negara atas kaum buruh. Sebaliknya, tentu keleluasaan bagi pengusaha 
untuk melakukan pemberhentian (dismissal) khususnya bagi para pekerja 
yang berusia dibawah 26 tahun, selama dua tahun pertama masa kontrak. 
Walaupun gelombang aksi terus menguat, pemerintah Perancis melalui 
Perdana Menterinya Dominique de Villepin, bersikukuh untuk 
melaksanakan aturan baru tersebut, dengan dalih menekan angka 
pengangguran yang saat ini semakin tinggi.  
 
Sikap overconfidence pemerintahan sayap kanan ini, sepertinya didasari 
pertimbangan akan kesuksesan mereka yang telah berhasil mengubah 
beberapa kebijakan yang dianggap sangat memanjakan kaum buruh pada 
pemerintahan koalisi     kekuatan     sayap     kiri     yang     kalah     pada     
pemilu     tahun   2001. Keberhasilan ini bisa dijejaki sejak kekuatan sayap 
kanan berhasil mengubah aturan tentang dana pensiun pada tahun 2003. 
Kemudian, hal itu disusul dengan sukses kecil melonggarkan aturan yang 
mengatur tentang 35 jam kerja  seminggu. Peraturan itu sangat di‐
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‘cemburui’ oleh kaum buruh di eropa karena memberi  waktu  kerja  yang  
lebih  pendek  bagi  buruh  di  Perancis.  BBC,  2005, memberi komentar 
tentang hal ini sebagai the country's greatly cherished and much envied 
35hour working week. 
 
Di Indonesia, walaupun dalam kualitas persoalan yang jauh berbeda, 
ribuan buruh menolak revisi terhadap UU Ketenagakerjaan No 13/2003 
(Suara Pembaruan, 23/3/06). UU ini sebenarnya juga berangkat dari akar 
persoalan yang sama dengan kaum buruh di Perancis, yakni keinginan 
pemerintah untuk menggolkan desakan dan tuntutan agenda global guna 
menciptakan pasar tenagakerja yang fleksibel. Dalam kasus Indonesia, hal 
ini bisa dicontohkan dari rencana revisi pasal‐pasal yang mengatur tentang 
outsourcing dan Kontrak Kerja Waktu Tertentu yang diusulkan untuk 
diperbolehkan bagi semua jenis pekerjaan. Pasal ini menjadi hal yang 
paling krusial dari rencana revisi tersebut. Jika aturan baru ini 
diberlakukan, maka fleksibilitas bagi pengusaha (employer) untuk 
melakukan pemecatan, pemindahan, dll., menjadi terbuka karena status 
buruh kontrak memberi peluang untuk itu (persis seperti semangat the 
CPE yang coba di‐gol‐ kan pemerintah Perancis). Kedua peraturan itu 
bertendensi untuk melapangkan jalan neoliberal bagi terwujudnya negara 
yang mengabdi total pada kepentingan pasar. 
 
Hal yang unik pada kasus Indonesia adalah kebijakan dimaksud merupakan 
bagian dari kesepakatan yang harus dilaksanakan pemerintah dalam 
rangka resep economic recovery IMF. Di Perancis, hal itu justru lebih 
didasari oleh kondisi yang dikatakan oleh Vedi R. Hadiz (2000), sebagai 
kegagalan konsep welfare state, yang merupakan sejarah terbesar dalam 
mewujudkan kompromi antara Negara, Kapital dan Buruh di negara maju. 
Kompromi tersebut tak terelakkan ketika marginalisasi buruh semakin kuat 
dan kekuatan sosial politik juga terdesak oleh kekuatan modal. Kendati 
berbeda konteks, keduanya berangkat dari keyakinan yang sama bahwa 
intervensi negara dalam lapangan sosial adalah pemborosan,  sehingga 
diperlukan efisiensi yang sepenuhnya diarahkan pada pembentukan 
Negara  yang ‘berjarak’ dengan persoalan sosial. Dalam sektor 
perburuhan, hal itu diterapkan dengan memangkas proteksi negara 
terhadap kaum buruh melalui pengurangan dan/atau penghapusan 
berbagai jaminan sosial, seperti dana pensiun, biaya pesangon, hak cuti, 
mogok dan segala hal yang  dianggap inefficient, demi keyakinan untuk 
menjaga stabilitas pasar. 
  
FLEXIBILITY VS. JOB SECURITY 
Dalam rangka monitoring program IMF di Indonesia, laporan Board 
Executive IMF yang dirilis pada tanggal 22 Februari 2006 lalu menyebutkan 
bahwa ‘pemerintah telah membuat beberapa langkah maju dalam 
pemberatasan korupsi namun dalam meningkatkan labour market 
flexibility masih berjalan lamban dari apa yang diharapkan.’ Dari laporan 
ini, terlihat jelas bagaimana IMF ikut menjadi bagian dari persoalan yang 
dihadapi kaum buruh di Indonesia saat ini, khususnya yang terkait dengan 
protes atas rencana revisi Undang‐undang Ketenagakerjaan No 13/2003. 
Aturan itu memang masih bertalian erat dengan Keputusan Menteri 
Tenaga  Kerja No. 150/2000 yang dianggap sebagai salah satu kemenangan 
kecil reformasi. Perkembangannya kemudian, Kepmen itu juga menjadi 
aturan yang paling berdarah dalam sejarah, karena melahirkan silang 
sengketa panjang antara buruh dan pengusaha karena dituding lebih 
berpihak kepada buruh dan menafikan kalangan dunia usaha. Dalam 
sejarahnya, aturan ini beberapa kali direvisi dan pada saat pemberlakuan 
UU No.23 tahun 2003, beberapa pasalnya terpaksa harus tetap 
dicantumkan karena desakan kuat kaum buruh ketika itu. 
 
Hal itulah yang oleh IMF dan kalangan pengusaha, dirasakan masih terus  
menjadi ‘duri dalam daging’ yang harus segera dicabut. Dalam pandangan 
kaum neoliberal, kondisi tersebut tentu sangat bertentangan dengan 
semangat globalisasi, sebab perekonomian global mensyaratkan 
penyatuan aktivitas ekonomi lintas batas melalui perdagangan. Dalam 
konteks ini, hukum justru diharapkan hadir untuk menjamin proses 
tersebut guna kepentingan bergerak bebasnya jasa, barang dan modal, 
bukan malah memberi proteksi kepada kaum buruh     yang     membuat     
kondisi     pasar     menjadi     kaku     (Hepple,  2005). Namun demikian, 
keyakinan itu tentu saja mengingkari sejarah, fakta dan semangat yang 
mendasari kelahiran aturan perburuhan. Pada hakikatnya, ketentuan 
perburuhan mestinya hadir untuk melindungi kepentingan kaum buruh 
sebagai jawaban atas kenyataan bahwa pemilik modal selalu lebih 
berkuasa dari pekerja. Hal ini jelas menunjukkan bahwa globalisasi hanya 
menjadi malapetaka bagi kaum buruh terlebih di negara‐negara 
berkembang seperti Indonesia. Globalisasi diterapkan hanya untuk 
mengedepankan kepentingan para pemilik modal dengan menjadikan 
kaum buruh sebagai tumbal. 
  
Di sisi lain, negara yang semestinya hadir untuk melindungi, justru takluk di 
bawah tekanan kapital. Hal ini tercermin dari sikap pemerintah yang terus 
berupaya menciptakan kondisi yang friendly terhadap kapital melalui 
berbagai revisi perundangan yang dianggap ‘memusuhi’ pengusaha. Untuk 
tujuan itu, kepentingan kaum buruh terus ditekan karena syarat utama 
untuk daya saing itu adalah buruh murah dan patuh. Fahmi Idris (Suara 
Pembaruan, 23/3/06) menegaskan bahwa revisi ini dilakukan karena 
derasnya tuntutan investor asing yang menganggap UU itu sangat buruk 
apalagi jika dibandingkan dengan UU  yang berlaku di China dan Vietnam. 
Pernyataan Fahmi Idris itu menjadi penjelas kekuatiran Hadiz (2000), 
bahwa kehadiran globalisasi di Indonesia telah memunculkan ketakutan 
atas adanya beberapa bentuk zerosum completion investasi. Modal 
bergerak dengan mudah dan tanpa henti terus mencari buruh murah dan 
lemah baik di tingkat internal (Indonesia) dan eksternal (China dan 
Vietnam). Dengan demikian, labour market flexibility sebenarnya hanyalah 
agenda para pendukung neoliberal untuk mengikis proteksi (job security) 
negara atas kaum buruh. Segala hal telah tereduksi menjadi hanya sebatas 

persoalan untung‐rugi, dengan menelantarkan persoalan kemanusian yang 
mestinya menjadi pertimbangan utama untuk itu. 
 
FLEXPLOITATION 
Situasi pasar tenagakerja di Indonesia saat ini memang telah terjebak 
dalam dilema yang pelik. Di sisi penawaran, telah terjadi labour surplus 
yang ekstrim akibat supply buruh yang tinggi, seiring dengan tingginya 
angka pengangguran yang telah mencapai angka 42,1 juta orang (Suara 
Pembaruan, 12/02/06). Semenara itu, di sisi permintaan, demand atas 
buruh sangat rendah karena kurangnya investasi. Namun demikian, upaya 
penerapan labour market flexibility bukanlah solusi  yang tepat. 
Fleksibilitas itu dapat dipastikan hanya akan bermuara pada situasi 
‘flexploitation’ ‐meminjam plesetan seorang demonstran di Perancis‐ 
ketika ekspolitasi terhadap buruh dikondisikan menjadi sesuatu yang 
fleksibel. Justru diperlukan sikap bijak pemerintah untuk mencari jalan 
keluar yang lebih baik.  
 
Nasib buruh harus ditempatkan sebagai dasar pertimbangan utama, dan 
jangan mengabdi buta pada kepentingan modal. Penderitaan kaum buruh 
akan beban biaya hidup yang sangat tinggi setelah kenaikan BBM ditengah 
tingkat upah yang masih sangat jauh dari layak (terendah di Asia), sudah 
menjadi beban berat yang sangat tidak adil jika ditimpali beban baru 
lagi.Forum Ekonomi Dunia tahun 2005 (Kompas, 20/03/06) 
mengungkapkan, faktor yang paling menghambat investasi dan berada di 
urutan pertama justru ada di birokrasi pemerintah yang tidak efisien. 
Masalah instabilitas kebijakan hanya  ada di urutan ketujuh. Dengan 
berpijak pada fakta itu, semestinya pemerintahlah yang harus 
memperbaiki diri lebih dulu jika ingin investor menanamkan modalnya di 
Indonesia. Akhirilah menindas buruh yang memang sudah  tertindas. 
Ironis. 
 
RASIONALITAS DAN KEADILAN (STUDI KASUS) 
Pada pertengahan tahun 1980‐an berbagai macam deregulasi dikeluarkan 
oleh pemerintah untuk menggairahkan industri perbankan. Diawali 
dengan diluncurkannya Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (PAKTO) yang 
mencakup bidang keuangan, moneter dan perbankan. Kebijakan di bidang 
perbankan  antara lain meliputi pemberian kemudahan‐kemudahan dalam 
membuka kantor bank, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, 
memperkenankan pendirian bank‐ bank swasta baru antara lain dengan 
penetapan syarat modal disetor minimal Rp10 milyar, juga memberikan 
kesempatan untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan 
modal minimum Rp50 juta, dan memperingan persyaratan bagi bank 
menjadi bank devisa. 
 
Setelah diluncurkannya deregulasi tersebut, dalam kurun waktu 1988‐
1996 bisnis perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat 
pesat.  Pada akhir tahun 2002 perbankan menguasai sekitar 90,46% 
pangsa pasar  sektor keuangan di Indonesia. Berdasarkan data Biro Riset 
InfoBank, industri perbankan menguasai 90,46 persen pangsa pasar 
keuangan di Indonesia, diikuti oleh industri asuransi 3,38 persen, dana 
pensiun 3,01 persen, industri pembiayaan 2,32 persen, sekuritas 0,65 
persen, dan pegadaian 0,20 persen, (Supriyanto, 2003). Pertumbuhan yang 
pesat itu ternyata tidak dapat mendorong terciptanya  industri perbankan 
yang kuat. Krisis keuangan yang melanda Indonesia pada pertengahan  
tahun  1997  memberi  dampak  yang  sangat  buruk  pada      
sektorperbankan. Beberapa indikator kunci perbankan dalam tahun 1998 
berada pada kondisi yang sangat buruk. Kinerja industri perbankan 
nasional pada waktu itu jauh lebih buruk dibandingkan kondisi perbankan 
di beberapa negara Asia yang juga mengalami krisis ekonomi, seperti 
Korea Selatan, Malaysia, Philipina dan Thailand. Non Performing Loan 
(NPL) bank‐bank komersial mencapai 50 persen, tingkat keuntungan 
industri perbankan berada pada titik minus 18 persen, dan Capital 
Adequacy Ratio (CAR) menunjukkan kondisi minus 15 persen, (Hawkins, 
1999). Terpuruknya sektor perbankan akibat krisis ekonomi memaksa 
pemerintah melikuidasi bank‐bank yang dinilai tidak sehat dan tidak layak 
lagi untuk beroperasi. Hal ini mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan 
dari masyarakat terhadap industri perbankan. 
 
Sebagai lembaga intermediasi antara pihak‐pihak yang memiliki kelebihan 
dana dengan pihak‐pihak yang memerlukan dana, diperlukan bank dengan 
kinerja keuangan yang sehat, sehingga fungsi intermediasi dapat berjalan 
lancar. Beberapa penelitian tentang perbandingan kinerja bank pada 
industri perbankan yang didasarkan pada rasio‐rasio dari laporan 
keuangan perbankan pernah dilakukan sebelumnya. Antara lain adalah 
penelitian mengenai perbandingan tingkat efisiensi pada industri 
perbankan yang dilakukan dengan melakukan pengujian empiris terhadap 
tingkat efisiensi antara bank pemerintah, bank swasta nasional dan swasta 
asing serta bank publik. Rasio‐rasio yang digunakan dalam penelitian 
tersebut terdiri dari Return on Assets, Profit Margin dan Return on Equity. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank publik mempunyai tingkat 
efisiensi di atas rata‐rata seluruh bank, sedangkan tingkat efisiensi bank 
pemerintah dan bank swasta nasional secara keseluruhan berada di bawah 
rata‐ rata seluruh bank, (Ventje, 1993). 
 
Di Indonesia pernah juga dilakukan penelitian terhadap efisiensi 
perbankan dengan menggunakan pendekatan frontier economic. Variabel 
independen dalam penelitian tersebut adalah total biaya perbankan, 
sedangkan variabel dependennya antara lain adalah demand deposit, 
saving deposit, time deposit, loan, ratio profit per jumlah tenaga kerja dan 
ratio profit per modal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
perbankan Indonesia secara umum menjadi makin efisien setelah adanya 
deregulasi 1988, (Goeltom, 1997). Penelitian mengenai perbandingan 
kinerja industri perbankan pada bank devisa dan non devisa yang 
didasarkan pada Return on Equity, Return on Assets dan  Loan to Deposit 
Ratio juga pernah dilakukan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan 
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bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja bank devisa  dan 
non  devisa sebelum  krisis  ekonomi.  Dengan kata  lain,  bank devisa 
memiliki kinerja yang lebih baik daripada bank non devisa, (Wijaya, 1998). 
Tulisan ini mencoba melihat perbedaan kinerja antara Bank Devisa dengan 
Bank Non Devisa pada periode krisis ekonomi. Sampel dibatasi pada 30 
buah bank devisa dan 37 buah bank non devisa yang tercatat di Bank 
Indonesia dengan periode analisis dari tahun 2000‐2001, sedangkan 
pendekatan pengukuran kinerja yang digunakan adalah Return on Asset 
(ROA), Return on Equity (ROE)  dan Loan to Deposit Ratio (LDR). 
 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Perhitungan rasio untuk mengetahui kinerja keuangan perbankan yang 
terdiri dari rasio rentabilitas dan rasio likuiditas didasarkan pada data 
laporan keuangan masing‐masing bank per 31 Desember 2000 dan per 31 
Desember 2001. 
 
PERHITUNGAN RENTABILITAS 
Rasio Rentabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 
menghasilkan laba atas sejumlah modal dan aktiva yang dimilikinya, 
sehingga dapat mengukur profitabilitas yang dicapai oleh bank yang 
bersangkutan. 
 
Perhitungan Likuiditas 
Rasio likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam 
membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah 
menanamkan dananya dengan menarik kembali kredit‐kredit yang telah 
diberikan kepada  para debiturnya. 
 
Dengan kondisi perbankan yang sangat dinamis, hasil pengujian saat ini 
menunjukkan bahwa pada tahun 2000 tidak terdapat perbedaan kinerja 
antara bank devisa dan non devisa jika dilihat dari ROA, ROE dan LDR. Hal 
ini kemungkinan terjadi karena bank devisa tidak secara maksimal 
memanfaatkan peluang memperoleh laba dari transaksi dengan 
mempergunakan mata uang asing. Faktor lain adalah besarnya kredit 
macet yang dimiliki oleh bank devisa akibat melambungnya tingkat suku 
bunga bank. Hasil uji statistik untuk tahun 2001 juga menunjukkan tidak 
adanya perbedaan kinerja antara bank devisa dengan bank non devisa jika 
dilihat dari ROA dan ROE. Sedangkan untuk indikator LDR hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja yang cukup signifikan 
antara bank devisa dan non   devisa.   Hal   ini   disebabkan   oleh   
membaiknya   kondisi     perekonomian Indonesia, yang diikuti penurunan 
tingkat suku bunga perbankan sehingga berdampak positif untuk sektor 
perbankan. 
 
Untuk itu perlu di Sarankan : 
 
1. Untuk meningkatkan LDR yang masih rendah sebaiknya bank non devisa 
harus lebih aktif dalam menyalurkan dana yang diterimanya pada pihak 
ketiga  ke sektor riil, sehingga dapat meminimalkan dana menganggur 
yang ada di bank dan juga bank tidak terlalu terbebani pembayaran bunga 
dana pihak ketiga. 
 
2. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendekati kondisi 
kinerja perbankan yang up to date perlu dipertimbangkan untuk 
melakukan penelitian lanjutan dengan jangka waktu yang lebih panjang, 
misalnya lima tahun terakhir atau dapat juga dilakukan penelitian lanjutan 
dengan cara membagi sampel dalam dua periode yaitu periode sebelum 
krisis dan sesudah krisis. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


