
2         Monopoli BULOG Pada Masa Orde Baru            

 

 

 

MONOPOLI BULOG   

PADA MASA ORDE BARU 
 

 
 

 

Oleh: 

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H         3       

Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik 

Jakarta 2015 

 

 

Monopoli Bulog   Pada Masa Orde Baru 

 

Penulis: 

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. 

 

Penerbit  : 

Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik 

 

Alamat: 

Jl. Pedati Raya No. 6 

Jakarta Timur. 

Email:  kajipublik@yahoo.co.id 

 

 

 

mailto:kajipublik@yahoo.co.id


4         Monopoli BULOG Pada Masa Orde Baru            

Cetakan Pertama,  Juli 2015 

 

 

ISBN: 9786027237339 

 

 

 

 

Hak Cipta dilindungi undang-undang 

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan 

cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit. 

  



 

 

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H         5       

 

KATA PENGANTAR 

 

Naskah buku ini berasal dari Tesis yang diajukan penulis sebagai 

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia dan 

dipertahankan dalam sidang pengujian tesis. Oleh karena itu, 

untuk kepentingan penerbitan buku ini diadakan beberapa 

penyesuaian konteks persoalan.  

Bahan tulisan ini dipersiapkan ketika bangsa Indonesia sedang 

menghadapi masalah melonjaknya harga sembilan bahan pokok 

sebagai akibat dari krisis moneter yang terjadi sejak bulan Juli 

1997. Krisis moneter ini juga telah memicu kerusuhan sosial di 

beberapa kota di Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan pada 

tanggal 13-14 Mei 1998. Kerusuhan-kerusuhan sosial tersebut 

dan tekanan mahasiswa telah memaksa Soeharto berhenti 

sebagai Presiden Republik Indonesia kedua pada tanggal 21 Mei 

1998. 

Perundingan antara mantan Presiden Soeharto dan 

Managing Director IMF (International Monetary Fund) 

Michael Camdessus pada tanggal 15 Januari 1998, antara lain, 

telah menyepakati penghapusan monopoli Bulog terhadap 

bahan-bahan kebutuhan pokok, kecuali untuk beras. Namun, 

dalam perundingan antara tanggal 19 Maret hingga 8 April 1998, 

IMF melunakkan sikapnya dengan memperbolehkan Bulog tetap 

memegang monopoli bahan-bahan pokok sampai waktu 

membaiknya ekonomi Indonesia. 

Dalam tesis ini pelaksanaan monopoli Bulog untuk beras 

dan tepung terigu dipilih sebagai acuan untuk melihat secara jelas 

implementasi monopoli tersebut. Topik ini menarik penulis 
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karena masalah monopoli bahan pangan tersebut erat terkait 
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ABSTRAK 

 

Keberadaan Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak dapat 

dilepaskan dari politik pangan nasional. Perlu meninjau peran 

Bulog dalam rangka pencapaian ketahanan pangan nasional.  

Permasahan penelitian adalah bagaimana politik pangan 

Nasional, peran Bulog dan model pengawasannya, serta sinergi 

antar lembaga dalam sistem ketahanan pangan nasional? Penelitian 

ini berpijak pada aspek yuridis, etika, dan asas pemerintahan yang baik. 

Desian politik pangan nasional harus berorientasi pada 

perwujudan tujuan pembentukan Negara Indonesia dan keadilan 

sosial berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan peraturan 

perundang-undangan. Pada masa orde baru peran Bulog bergeser 

dari sebuah lembaga non departemen yang hanya mengupayakan 

stabilitas harga dan mengawasi pengadaan beras telah menjadi 

semi Badan Usaha Milik Ncgara (BUMN) yang mencari 

keuntungan dan terjadi distorsi pelaksanaan monopoli. Hal itu 

bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam 

perkembangannya, monopoli Bulog hanya untuk mengendalikan 

harga dan mengelola persedian beras. Lembaga pangan baru 

dapat berfungsi sebagai lembaga kontrol BULOG dalam 

menjalankan tugasnya. Hal demikian dapat mendorong sinergi 

positif untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional secara 

transparansi dan akuntabilitas.  
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ABSTRAC 

 

The existence of the State Logistics Agency (Bulog) can not be 

separated from national food policy. Need to review the role of Bulog 

within the framework of the achievement of national food security. 

The research problem in studies is how the national food politics, the 

role of Bulog and model of supervision, as well as synergies among 

institutions in the system of national food security? This study rests on 

the juridical aspects, ethics, and principles of good governance.  

Design national food policy should be oriented towards the 

goal of establishing the State Indonesia and social justice based on 

those principles of economic democracy, law and legislation. In the 

new order of Bulog's role shifts from a non-departmental agencies 

simply seek price stability and oversee the procurement of rice has 

become semi-BUMN for profit and distortion execution of monopoly. 

It is against the law. In its development, the monopoly of Bulog only 

to control prices and manage the supply of rice. The new institutions 

can function as a new food control agency to Bulog in performing their 

duties. It is therefore encouraging positive synergy for national food 

needs is transparency and accountability. 
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MONOPOLI BULOG 

PADA MASA ORDE BARU 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perdebatan tentang masalah monopoli sebagai bagian 

dari pembahasan ekonomi dan hukum telah berlangsung sejak 

awal kemerdekaan Indonesia. Para pendiri republik menegaskan 

bahwa sistem ekonomi kita tidak boleh berlandaskan pada paham 

free fight liberalism ataupun etatism.1 Para bapak bangsa 

mengamanatkan agar Pemerintah memberikan perlindungan 

kepada kekayaan alarn yang dikandung di bumi Indonesia,2 yang 

dalam praktiknya kemudian dapat dijumpai pada pelaksanaan 

monopoli pengelolaan atas minyak dan gas bumi oleh 

Pertamina.3 

Pembahasan masalah monopoli juga dikaitkan dengan 

pemahaman terhadap konsep demokrasi ekonomi di Indonesia. 

Sebagai salah satu penggagas konsep demokrasi ekonomi, Ikatan 

Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengaitkan pemikiran 

demokrasi .ekonomi dengan pengaturan monopoli.4 Menurut 

ISEI, "hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang 

banyak boleh ada di tangan orang-seorang." ISEI hanya 

membenarkan monopoli oleh negara, yaitu dalam hal "...cabang 
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produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup 

orang banyak."5 

Pelaksanaan monopoli ini oleh negara dilaksanakan 

dengan pengawasan oleh lembaga perwakilan rakyat. 

Pelaksanaan pengawasan tersebut dinyatakan oleh ISEI sebagai 

berikut 6 

"... dalam Demokrasi Ekonomi sumber-sumber kekayaan 

dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan 

lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap 

kebijaksanaannya ada pada lembaga pewakilan rakyat 

pula. Perencanaan dan pelaksanaan program-program 

Pembangunan Nasional diselenggarakan dengan 

memperhatikan aspirasi dan kepentingan daerah. 

Implikasi pernyataan ISEI tersebut adalah bahwa negara 

memegang pelaksanaan hak monopoli terhadap sumber daya 

alam dengan batasannya pada pengawasan oleh lembaga 

perwakilan rakyat.7 Pengawasan ini bertitik tolak dari paham 

bahv/a rakyatlah yang berdaulat atas jalannya negara, sementara 

pemerintah bertindak hanya sebagai pelaksana kedaulatan 

rakyat. 

Esensi pemikiran terhadap persoalan monopoli terletak 

pada dua kelompok pendapat, yaitu perlindungan praktik 

monopoli demi kepentingan rakyat banyak sebagai 

pengecualian, dan pengaturan pelarangan praktik monopoli yang 

dilakukan oleh sekelompok orang. Kedua permasalahan tersebut 

hampir secara umum diatur dalam setiap peraturan hukum di 

suatu negara. Pembahasan soal monopoli dalam tulisan ini 

mengacu pada pemikiran, bahwa pelaksanaan monopoli oleh 
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Negara dilaksanakan demi kepentingan rakyat banyak. Berkaitan 

dengan pemikiran itulah, menurut penults, pada tahun 1967 

Pemerintah Orde Baru membentuk Badan Urusan Logistik 

(Bulog) melalui Keputusan Presidium Kabinet No. 114/U/1967. 

Pemerintah dengan keputusan itu tersebut memberikan Bulog 

hak monopoli pengadaan dan penyaluran bahan-bahan pokok.8 

M. Dawam Rahardjo menilai bahwa monopoli oleh 

negara masih dapat dimengerti karena bertujuan menguasai 

barang-barang penting dan menyentuh hajat hidup rakyat 

banyak.9 Dalam kaitan dengan monopoli oleh Bulog, Dawam 

membenarkan perlunya negara memberikan subsidi kepada 

Bulog untuk pengadaan bahan-bahan pokok. 

Pelaksanaan monopoli pengadaan dan penyaluran bahan-

bahan pangan oleh Bulog ini sejalan dengan politik pangan 

Pemerintah Orde Baru, yang memberi prioritas pada pengadaan 

bahan pangan untuk rakyat dengan harga relatif terjangkau oleh 

lapisan masyarakat banyak, karena adanya subsidi pemerintah. 

Pemberian hak monopoli kepada Bulog merupakan bagian dari 

strategi pemeiintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto 

untuk menstabilkan harga pangan dan menjamin stok bahan 

pangan nasional.10 Monopoli pengadaan bahan pangan ini 

kemudian berhasil meredam laju inflasi, yang di tahun 1966 

mencapai angka 900 persen.11 

Kontroversi monopoli Bulog, terutama terhadap 

pengadaan beras, gula pasir dan tepung terigu, kemudian dikritik 

masyarakat.12 Pengadaan ketiga jenis bahan makanan pokok 

tersebut dinilai banyak mengandung distorsi dalam hal tender 
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pengadaannya. Hal itu disebabkan karena Bulog telah 

memberikan hak eksklusif, atau monopoli derivatif, bagi 

pengadaan ketiga jenis komoditi tersebut, terutama kepada Salim 

Grup13 dan PT PP Berdikari.14 Belakangan Bulog juga 

memberikan hak istimewa kepada Goro, kelompok usaha milik 

putra bungsu mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra, 

sebagai penyalur beberapa komoditi.15 

Pelaksanaan impor beras mendapat kritik tajam dari 

masyarakat karena ketertutupan Bulog dalam mencari mitra 

untuk pengadaan beras impor. Bulog tidak saja menunjuk 

perusahaan swasta Indonesia untuk menjadi perantara guna 

mencari pedagang beras dan supplier di luar negeri, tetapi juga 

memberi hak monopoli kepada Grup Salim16 bagi pengapalan 

beras impor ke Indonesia. Selama ini, Bulog memberi monopoli 

kepada setidaknya dua perusahaan Indonesia untuk pengadaan 

beras impor tersebut, yaitu Salim Group dan PT PP Berdikari.17 

Bulog juga mendapat kritik sehubungan dengan 

pengadaan tepung terigu, karena Bulog menunjuk PT Bogasari 

Flour Mills untuk mengolah gandum menjadi tepung terigu.18 

Penunjukan PT Bogasari Flour Mills ini dilakukan oleh Bulog 

secara eksklusif, artinya tidak melalui tender terbuka. Fakta ini 

memperlihatkan adanya monopoli derivatif dalam industri 

tepung terigu. Institute for Development of Economics and 

Finance (INDEF) mengatakan bahwa Bulog kemudian 

sebenarnya hanya pelaku di atas kertas, sekalipun secara de jure 

pihak yang ditugasi untuk menangani pengadaan tepung terigu 

adalah Bulog."19 Menurut hasil riset tersebut, Grup Salim 
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berperan sangat dominan mulai dari pengadaan dan impor 

komoditi tersebut, termasuk pengapalan dari luar negeri ke 

Indonesia, pengolahan, penggilingan di dalam negeri, pemasaran 

dan pemakaian. 

Pemberian monopoli derivatif untuk pengadaan bahan 

pangan kepada pengusaha-pengusaha swasta tertentu oleh Bulog 

itu tciah dikritik oleh masyarakat, karena telah memperpanjang 

mata rantai pengadaan bahan-bahan pokok pangan, temtama 

sekali karena faktor eksklusivitasnya Selain kedua nama 

perusahaan tersebut, Bulog juga menjalin kerja sama dengan 

beberapa group, seperti Dharmala, Gunung Sewu dan Mantrust 

sebagai penyalur komoditi yang dikaasai Bulog.20 

Implikasi praktik monopoli oleh pengusaha swasta telah 

diungkapkan oleh Badan Peneiitian dan Pengembangan Partai 

Demokrasi Indonesia (Balitbang PDI) pada tahun 1994. 

Balitbang PDI menggambarkan implikasi monopoli swasta 

sebagai berikut:21 

... rakyat konsumen tidak mempunyai pilihan lain 

kecuali membeli barang dan jasa yang bersangkutan dari 

monopolis itu. Para monopolis selalu cenderung 

menggunakan kedudukan monopolinya untuk 

menaikkan harga semaunya dengan laba yang setinggi-

tingginya, atau menentukan persyaratan dagang yang 

mau menangnya sendiri. Dan ini hanya mungkin karena 

hak rakyat lainnya untuk ikut terjun ke dalam produksi 

dan distribusi dirampas demi satu monopolis itu tadi. 
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Pasal 3 Simulasi Undang-undang Persaingan Ekonomi 

tersebut memberikan beberapa kriteria terhadap legalitas 

monopoli, yaitu sebagai berikut: 

Monopoli atau pemusatan produksi dan atau distribusi 

dari barang dan jasa tertentu pada satu atau beberapa 

orang dan/atau satu atau beberapa perusahaan tertentu 

saja dianggap sebagai bertentangan dengan 

kepentingan umum seperti dimaksud oleh GBHN, dan 

karena itu dinyatakan bubar demi hukum apabila: 

a).  monopoli diberikan oleh pemerintah kepada satu 

atau lebih perusahaan swasta dan atau organisasi 

swasta tertentu tanpa melalui undang-undang. 

b).  Monopoli atau kedudukan monopolistik diperoleh 

dan kerjasama antara dua atau lebih perusahaan 

dan/atau organisasi sejenis, baik dalam pengaturan 

persaingan di antara mereka sendiri, maupun dalam 

bentuk pelebusan (fusi). 

Dokumen "Simulasi Undang-Undang Persaingan 

Ekonomi" itu merupakan paket rancangan undang-undang 

pertama yang menyangkut monopoli di Indonesia. Sejarah 

pengaturan monopoli sebenarnya dapat ditelusuri jauh ke 

belakang dalam praktik ekonomi masyarakat bangsa-bangsa, 

yaitu dengan diundangkannya Sherman Act pada tahun 1890 di 

Amerika Serikat. Pembahasan monopoli juga dilakukan dalam 

konteks pengecualian dari kritik, bahkan kekecualian pengaturan 

hukum, sebagaimana diterapkan dalam Sherman Act 1890. 
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Monopoli22 Bulog dan subsidi pemerintah untuk pangan 

itu pada masa krisis ekonomi merupakan salah satu agenda 

perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan International 

Monetary Fund (IMF) yang berlangsung dari tanggal 19 Maret 

sampai 8 April 1998. Di akhir perundingan, IMF akhirnya setuju 

untuk memperpanjang monopoli pengadaan bahan komoditi 

pokok hingga keadaan ekonomi Indonesia membaik. 

Kalangan Bulog membenarkan keberadaan monopoli 

yang dimiliki oleh lembaga tersebut, karena monopoli yang 

dilakukan Bulog selama ini bertujuan untuk menjaga stabilitas 

harga komoditi, bukan untuk mencari keuntungan.23 Beddu 

Amang mempertahankan keberadaan monopoli pangan oleh 

Bulog, dengan mengatakan:24 

Pangan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang 

cukup mendasar, dianggap strategis dan sering mencakup 

hal-hal yang bersifat emosional dan bahkan politis. 

Terpenuhinya kebutuhan pangan secara kuantitas dan 

kualitas merupakan hal yang sangat penting sebagai 

landasan bagi pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya dalam jangka panjang. 

Pembicaraan tentang monopoli Bulog menjadi bahan 

perbincangan masyarakat ketika Menteri Koordinator Ekonomi 

dan Pengawasan Pembangunan, ketika itu, Saleh Afiff, 

mengemukakan kepada wartawan tentang rencana pemerintah 

untuk menghapus secara bertahap monopoli Bulog.25 Menurut 

Afiff, praktik monopoli pada dasarnya tidak sehat dan hanya baik 

untuk hal-hal tertentu saja. Karena itu dia menyarankan agar 

monopoli termasuk yang mengatur tata niaga sejumlah komoditi 
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dihapuskan. Dia juga mengharapkan agar monopoli Bulog 

sebaiknya dibebaskan saja. 

Kegiatan pengadaan bahan pangan oleh Bulog tidak lepas 

dari politik pangan nasional kita, terutama sejak Pemerintahan 

Orde Baru di bawah Presiden Soeharto (1967-1998) yang 

dilanjutkan oleh Pemerintahan Presiden B.J. Habibie. 

Pengadaan beras telah menjadi prioritas utama pemerintah di 

sektor pangan. Pemerintah bekerja keras untuk mengadakan 

beras, sekalipun harus mengimpor dari negara lain karena 

kurangnya stok pengadaan beras nasional. Pengadaan beras dan 

tepung terigu tersebut sebagai studi kasusnya akan menjadi 

masukan untuk bagaimana melihat pelaksanaan monopoli Bulog 

terhadap pengadaan kedua komoditi tersebut, dan meneliti alasan 

keberadaan hak monopoli pengadaan bahan pangan oleh Bulog. 

Pada sisi lain, kehadiran UU No. 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan memberikan peran sangat besar kepada Pemerintah Pusat 

dan juga Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pangan 

nasional. Selain substansi penyelenggaraan pangan nasional, 

politik pangan nasional juga menghadirkan berbagai lembaga 

selain Bulog yang mengurusi pangan nasional. Kondisi demikian 

membutuhkan sinergi agar kebijakan dan operasional pangan 

nasional tidak bermasalah.  

B. Rumusahan Masalah dan Batasan Permasalahan 

Permasalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1.  Bagaimana politik pangan Nasional? 

2. Bagimana peran Bulog khususnya berkaitan dengan 

pengadaan beras dan tepung terigu? 
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3. Bagaimana model pengawasan terhadap Bulog? 

4. Bagimana sinegi antar lembaga dalam sistem 

ketahanan pangan nasional? 

 

Berkiatan dengan luasnya sistem ketahan pangan 

nasional maka buku ini mencoba membahas monopoli Bulog 

hanya berkenaan dengan pengadaan beras dan tepung terigu, 

dengan alasan : Pertama, beras adalah bahan makanan pokok 

orang Indonesia, sedangkan tepung terigu dijadikan bahan kajian 

karena Bulog memberi subsidi bagi gandum sebagai bahan baku 

tepung terigu. Kedua, pengadaan kedua komoditi tersebut terkait 

dengan kerjasama pihak swasta tertentu yang sifatnya eksklusif 

karena ditetapkan tanpa mengundang secara terbuka kalangan 

swasta lain. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Penelitian ini bermaksud membuka peta pengadaan 

bahan pangan nasional dan permasalahan monopoli pengadaan 

bahan pangan, terutama beras dan tepung terigu. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. 

secara teoritis, penelitian ini memberikan kerangka pemikiran 

baru dalam mengkaji ketahanan pangan nasional khususnya 

berkaitan dengan sistem monopoli beras dan tepung terigu. 

Secara praktis, penelitian ini bermaanfaa bagi pengambil 

kebijakan dibidang pangan nasional dalam melakukan 

pembaruan dan penguatan sistem pangan nasional.  

D. Metode Penelitian 
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Penelitian ini dimaksudkan untuk meninjau aspek yuridis 

pelaksanaan pengadaan beras dan tepung terigu oleh Bulog. 

Kajian yuridis dari kegiatan Bulog tersebut didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan yang mengatur Bulog serta 

Ketetapan-ketetapan MPR (TAP MPR) tentang Bulog dan 

pengadaan bahan pangan nasional. UUD 45 menjadi acuan 

utama dalam kajian aspek yuridis tersebut. 

Kajian tentang pengadaan kedua komoditi tersebut juga 

tidak dilepaskan dari analisis non-legal formal, yaitu etika bisnis 

dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 

Penelitian ini disandarkan pada hasil penelitian Tesis 

Penulis dimana pada saat itu belum diundangkan UU No. 5 

Tahun 1999 dan kemudian dilakukan pengembangan kajian 

dengan memasukkan perkembangan BULOG pasca reformasi, 

berlakunya UU No. 5 Tahun 1999, dan UU No. 18 Tahun 2012 

tentang Pangan. 

E. Sistimatika Penulisan  

Hasil penelitian dipaparkan dalam buku ini dengan 

sistematika sebagai berikut: 

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang memuat 

mater latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penlitian, serta sistimatika penulisan. Bab II 

memuat peran Bulog dalam sistem pangan nasional. Pada bagian 

ini diuraikan sejarah dan peran Bulog pada masa orde baru dan 

setelah reformasi. 
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BAB III merupakan bagian buku yang mengupas 

monopoli pengadaan beras dan terpung terifu. BAB IV 

merupakan bagian analis tentang pengaturan monopoli dan 

telaah yuridis monopoli bulog. Pada V merupakan  bagian 

penutup yang terdiri dari simpulan dan rekomendasi.  
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BAB II 

BULOG DAN POLITIK PANGAN NASIONAL 

 

A. Umum 

Kehadiran Bulog dan lembaga-lembaga sejenis pada 

masa lalu membuktikan betapa pentingnya lembaga-lembaga 

tersebut dalam kaitan dengan pengadaan bahan-bahan pangan di 

negara kita.26 Penanganan pangan sudah merupakan tugas politik 

sejak awal dari Pemerintah Orde Baru dalam membenahi 

pembangunan nasional melalui Komando Logistik Nasional 

(Kolognas). Tugas utama yang dibebankan kepada Kolognas 

adalah untuk membenahi penyediaan dan penyebaran pangan 

secara mencukupi di seluruh Indonesia.27 Pada masa selanjutnya, 

Bulog turut menentukan politik pangan dan keberhasilan 

pengadaan bahan pangan nasional.28 

Para mantan kepala Bulog, antara lain Beddu Amang 

misalnya,29 mengakui peranan yang penting dari Bulog dalam 

menentukan politik pangan nasional. Menteri {Coordinator 

Ekonomi dan Pengawasan Pembangunan Saleh Afiff (ketika itu) 

juga mengakui peranan penting Bulog dalam menjaga kestabilan 

harga dan mencapai swa sembada beras. Beddu Amang 

mengatakan Bulog memiliki peran yang sangat penting dalam 

menunjang pembangunan ekonomi, yang cukup bergantung pada 

stabilitas harga pangan.30 Stabilitas harga pangan merupakan 

suatuprerequisite sebelum suatu negara dapat lepas landas 

memacu pertumbuhan ekonomi secara nasional.31  



24         Monopoli BULOG Pada Masa Orde Baru            

Menurut Beddu,32 politik pangan yang dilaksanakan oleh 

Bulog merupakan bagian dari political will (kemauan politik) 

pemerintah secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat luas, terutama petani, konsumen, dunia usaha, dan 

dunia koperasi di Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan politik 

pangan akan menghasilkan ketahanan pangan nasional, 

sedangkan saiah satu sasaran politik pangan adalah untuk 

menjamin kecukupan pangan bagi seluruh rakyat dengan 

memelihara stabilitas harga pada tingkat harga yang terjangkau 

masyarakat.33 

Politik pangan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan 

sasaran kebijaksanaan pangan di tingkat praktis. Sedangkan 

sasaran kebijaksanaan pangan tidak terbatas hanya untuk 

meningkatkan produksi pangan semata, tetapi lebih penting dari 

pada hal itu adalah untuk menciptakan kecukupan pangan per 

kapita.34 

Sasaran kebijaksanaan pangan dapat dikelompokkan 

sebagai berikut, yaitu: 

(1) meningkatkan pendapatan petani (aspek kecukupan); 

(2) meningkatkan pendapatan petani (aspek 

pendapatan); 

(3) mengendalikan kecukupan pangan sehingga tersedia 

dalam waktu yang tepat serta dalam batas harga yang 

layak bagi masyarakat (aspek stabilisasi harga); 

(4) memperbaiki mutu produksi pangan (aspek gizi). 
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Segenap sasaran kebijakan tersebut dapat dilaksanakan 

secara serentak melalui peningkatan produksi berbagai komoditi 

pangan, distribusi dalam rangka menjamin ketersediaan pangan 

menurut waktu dan tempat, serta pengendalian konsumsi yang 

berhubungan dengan kecukupan dan mutu gizi.35 

Berkaitan dengan upaya pengendalian kecukupan 

pangan, pemerintah menugaskan Bulog melalui KeppresNo. 39 

Tahun 1978 untuk mengendalikan harga bahan pangan, seperti 

gabah, beras. gula, tepung terigu, jagung dan kedele. Pemberian 

tugas kepada Bulog itu dimaksudkan agar dapat dijaga stabilisasi 

harga. Dalam melaksanakan tugas pokok untuk menjaga 

stabilitas harga bahan-bahan pokok, Bulog menyelenggarakan 

lima fungsi sebagai berikut:36 

(1) melaksanakan pengadaan gabah dan beras di dalam 

negeri; 

(2) melaksanakan penyebaran beras atau gabah ke seluruh 

wilayah Indonesia guna meratakan persediaan dan 

menstabilkan harga; 

(3) melakukan pengimporan beras, gula, gandum dan 

bahan pokok lainnya guna memenuhi kebutuhan di 

dalam negeri dengan tidak mengganggu kestabilan 

harga, baik harga produsen maupun harga konsumen; 

(4) melakukan dan/atau mengkoordinasikan penjualan 

bahan pokok untuk memperoleh tingkat harga yang 

tidak melampaui harga batas tertinggi dalam rangka 

melindungi konsumen; 



26         Monopoli BULOG Pada Masa Orde Baru            

(5) memelihara persediaan penyangga bahan-bahan 

pokok secara nasional agar pengaruh perkembangan 

harga bahan pokok di luar negeri dapat ditekan guna 

kestabilan ekonomi dalam negeri. 

Segenap langkah pengendalian pangan (stabilisasi 

pangan) oleh pemerintah ditunjang oleh dua unsur pokok, 

yaitu:37 

(1) kebijaksanaan atau mekanisme harga, dan; 

(2) kebijaksanaan atau mekanisme stok. 

Stabilitas harga pangan sangat memberi pengaruh pada 

ketahanan pangan tingkat rumah tangga.38 Stabilitas harga 

pangan itu sendiri fluktuatif sifatnya, karena tergantung pada 

suplai pangan itu sendiri. Jika harga pangan meningkat tajam, 

maka konsumen akan mengalarni kesulitan pangan.39 Ketidak-

stabilan harga ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu:40 

(1) ketidak-stabilan harga antara musim panen dengan 

musim paceklik, dan; 

(2) ketidak-stabilan antartahun, karena sulit untuk 

meramalkan inflasi dan iklim (seperti kekeringan dan 

kebanjiran). 

Dengan demikian, stabilisasi harga melewati batas 

musiman dan tahunan. Untuk mencapai stabilisasi harga, Bulog 

melakukan campur tangan di pasar, misalnya melalui Operasi 

Pasar (OP). 
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Menurut Beddu Amang, kebijaksanaan harga merupakan 

instrumen pokok dari kebijaksanaan pangan. Secara garis besar, 

sasaran kebijaksanaan harga adalah sebagai berikut: 

(1) melindungi produsen dari kemorosotan harga pasar, 

yang biasanya terjadi pada musim panen; 

(2) melindungi konsumen dari kenaikan harga yang 

meiebihi daya beli, khususnya pada musim paceklik; 

(3) mengendalikan inflasi melalui stabilisasi harga.41 

Stabilisasi harga pangan dilakukan melalui mekanisme 

menguasai stok pangan, baik melalui pengadaan dari dalam 

negeri maupun impor. Bulog juga mengendalikan kenaikan 

harga penjualan nielalui mekanisme Operasi Pasar. Untuk 

menunjang keberhasilan campur tangan di pasar, sejak tahun 

1996 Bulog telah memperluas jaringan pergudangannya, 

termasuk dengan membuat gudang-gudang daerah 

terpencil/pedalaman. Pembangunan gudang-gudang di daerah 

tersebut, pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada Depot 

Logistik (Dolog).42. 

Kehadiran Bulog sangat penting artinya di masa krisis 

moneter, yang telah melanda Indonesia sejak bulan Juli 1997.43 

Krisis moneter telah mengakibatkan pendapatan dan daya beli 

masyarakat merosot tajam, pengangguran semakin meluas, dan 

harga meningkat, termasuk harga bahan pangan, obat-obatan dan 

bahan baku industri yang berasal dari impor. Dalam situasi 

demikian, masyarakat tetap menuntut tersedianya bahan pangan 

dengan tingkat harga yang terjangkau, sehingga pemenuhan 
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kebutuhan pangan harus terus dilakukan dan tidak dapat ditunda. 

Oleh karena itu, Indonesia memerlukan impor pangan untuk 

menutupi kekurangan produksi. 

Di sisi lain, kondisi moneter seperti sekarang ini 

menyebabkan impor tidak mudah dilakukan dan relatif mahal 

akibat lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika 

Serikat dan mata uang asing lainnya yang dipergunakan secara 

luas dalam perdagangan internasional. Krisis moneter yang terus 

berlaniut telah membuat cadangan devisa kita terbatas. Kesulitan 

dalam melakukan transaksi perdagangan luar negeri semakin 

bertambah karena letter of credit (L/C) kita masih beium diterima 

oleh penyalur di luar negeri. 

Dana Moneter Internasional (IMF) memahami dan 

mengerti posisi dan peranan Bulog dalam stabilisasi harga 

pangan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam lanjutan kesepatan 

bersama antara Pemerintah Indonesia dan IMF, tugas pokok 

Bulog, selain menangani komoditi beras sesuai Keppres No. 19 

Tahun 1998, juga sebenarnya rnenangani komoditi gula pasir, 

tepung terigu, kedelai dan pakan ternak. Namun, komoditi-

komoditi tersebut juga dapat diusahakan oleh perusahaan-

perusahaan, wasta, koperasi, dan perusahaan asing. 44 

 

B. Bulog Sebelum Reformasi  

1.  Pembentukan Bulog dan Perkembangannya 

Menurut catatan sejarah,45 pembentukan suatu badan 

yang menangani bahan pangan pokok seperti Bulog telah dimulai 
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sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintahan 

waktu itu membentuk Yayasan Dana Bahan Pangan atau 

Stichting Het Voedings-middelen Ponds (VMF) pada tanggal 25 

April 1939,46 dengan maksud untuk menjamin pengadaan, 

penjualan dan penyediaan pangan. 

Kedatangan penjajah Jepang mengakibatkan pembubaran 

VMF, yang diganti dengan badan baru bernama Sangyobu-

Nanyo Kohatsu Kaisha.47 Badan baru ini bertugas melakukan 

pembelian padi dari petani dengan harga yang sangat murah 

ditetapkan oleh Pemerintah. 

Badan yang menangani masalah pangan, kemudian juga 

berubah pada masa kemerdekaan Indonesia. Pada masa awal 

kemerdekaan (1945-1950), dua organisasi telah didirikan untuk 

menangani penyediaan dan distribusi pangan, yaitu di dalam 

wilayah Republik Indonesia dengan nama Jawatan Pengawasan 

Makanan Rakyat (PMR),48 sedangkan di wilayah pendudukan 

Belanda dihidupkan kembali VMF.49 PMR kemudian berubah 

menjadi Kementerian Penyediaan Makanan Rakyat. 

Penanganan masalah pangan ini kemudian dilakukan 

melalui lembaga baru pada tanggal 1 Februari 1952, yaitu 

Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM), yang sebelumnya 

bernama Yayasan Bahan Makanan (BAMA). YUBM dibentuk 

berdasarkan Keputusan Merited Perekonomian No. 1303/M 

tertanggal 1 Februari 1952, dan badan tersebut berada di bawah 

tanggungjawab Kementerian Perekonomian. 
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Perkembangan politik pemerintahan memberi pengaruh 

juga terhadap lembaga yang menangani masalah pangan. 

Lahirnya Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I dan II pada tahun 

1956 dan 1957 memberi kewenangan kepada YUBM untuk 

membentuk Yayasan Badan Pembelian Padi (YBPP). Yayasan 

ini selanjutnya berkembang menjadi dua badan, yaitu:50 

1) YUBM sebagai aparat Pemerintah Pusat untuk 

melaksanakan impor pangan dengan pembiayaan 

kredit dari Bank Indonesia; 

2) YBPP sebagai badan (aparat) Pemerintah Daerah 

bertugas melakukan pengadaan padi/beras di dalam 

negeri dengan kredit dari Bank Koperasi, Tani, dan 

Nelayan (BKTN, sekarang namanya BRI). 

 

Dualisme kelembagaan tersebut berakhir pada tahun 

1964, dengan terbentuknya Badan Pelaksana Urusan Pangan 

(BPUP) dengan    Keputusan Dewan Bahan Makanan51 No. 

001/SK/DBM/64. Badan baru ini bertugas mengurus penyediaan 

bahan pangan pokok di seluruh wilayah Indonesia melalui 

kegiatan pengadaan dan penyaluran pangan, menangani 

pengolahan, pengangkutan, pergudangan dan distribusi. 

Situasi politik yang tidak menentu mengakibatkan 

perkembangan ekonomi yang kacau pada tahun 1965, mengubah 

kembali lembaga yang menangani masalah pangan. Pada masa-

masa awal Pemerintahan Orde Baru52, tanggal 23 April 1966 

dibentuk Komando Logistik Nasional (Kolognas)53 dengan 

Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 87/1966. Kegiatan 
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BPUP kemudian diintegrasikan ke dalam Kolognas melalui 

Keputusan Presiden No. 1 l/EK/Kep/8/1966.54 

Krisis ekonomi, yang berlangsung pada masa itu, 

membawa akibat kelangkaan stok beras di gudang-gudang 

pemerintah. Pada tahun 1967, Pemerintah Orde Baru membuat 

kebijakan untuk mengatasi kemelut ekonomi dan inflasi yang 

menjadi sumber bencana ekonomi itu.55 Masalah beras 

merupakan salah satu penyebab utama hyper-inflation ketika itu, 

yang mencapai angka 900 persen. 

Pemerintah menetapkan dua kebijakan pangan, yaitu:56 

1) semua arus pembiyaan untuk beras dikelola secara 

terpusat, dan; 

2) perencanaan impor beras secara bertahap diketatkan. 

Keputusan Presiden No. 114/U/Kep/1967 tertanggal l0 

Mei 1967 kemudian membubarkan Kolognas57 dan 

menggantikannya dengan Bulog. Badan baru ini dirancang 

sebagai Lembaga Pembeli Tunggal untuk Beras (Keppres No. 

272/1967), sedangkan Bank Indonesia ditetapkan sebagai 

"Penyandang Dana Tunggal' untuk beras (Inpres No. 1/1968). 

Pembentukan Bulog merupakan bagian dari strategi 

pemerintahan Orde Baru untuk menstabilkan harga pangan dan 

menjamin stok bahan pangan nasional.58 Dalam menjalankan 

perannya Bulog diberikan hak monopoli untuk pengadaan 

pangan dan sandang melalui Keppres No. 114/U/1967. 

Kehadiran Bulog sangat sejalan dengan politik ekonomi yang 

dijalankan Pemerintahan Orde Bam. Bahkan-Bulog bagi Orde 
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Baru adalah institusi yang strategis.59 Kehadiran institusi ini 

dapat dikatakan merupakan bagian dari komitmen politik Orde 

Baru terhadap stabilitas ekonomi. 

Pencanangan Rencana Pembangunan JLima Tahun 

(Repelita I) pada 1 April 1969 membawa perubahan pada Bulog. 

Dalam pada itu Keputusan Presiden No. 11/1969 tanggal 20 

Januari 1969 membawa perubahan pada politik nasional 

pengadaan pangan, yaitu:60 

(1) struktur organisasi Bulog disesuaikan dengan 

tugasnya yang baru sebagai pengelola cadangan 

pangan (buffer stock) dalam rangka mendukung 

upaya nasional untuk meningkatkan produksi 

pangan; 

(2) penyediaan dan penyaluran beras untuk Golongan 

Anggaran (anggota ABRI dan pegawai negeri) 

menjadi salah satu kegiatan rutin. 

Perubahan besar terhadap Bulog kembali terjadi pada 

tahun 1971, dengan perluasan peran berupa penunjukan sebagai 

importir tunggal gula pasir serta tepung terigu.61 Pada tahun-

tahun berikutnya tanggung jawab Bulog lebih diperluas lagi 

dengan tambahan tugas untuk mengelola beberapa komoditi 

pangan lain, yaitu:62  

(1) penyediaan daging untuk Jakarta (1974); 

(2) mengawasi impor kedelai (1977); 
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(3) menerapkan kebijaksanaan harga dasar untuk jagung 

(1978) serta untuk kedelai, kacang tanah dan kacang 

hijau (1979). 

Fungsi Bulog menjadi bertambah sangat penting lagi 

ketika terbit Keputusan Presiden No. 39/1978 tertanggal 6 

Nopember 1978, yang menetapkan tugas pokok Bulog, yang 

intinya: 

.... untuk melakukan pengendalian harga beras, gabah, 

tepung terigu dan bahan pangan pokok yang lain dalam 

rangka menjaga kestabilan harga bagi kepentingan petani 

produsen maupun konsumen sesuai dengan 

kebijaksanaan umum pemerintah. 

 

Fungsi Bulog kemudian semakin diperluas lagi melalui 

Keppres No. 50 Tahun 1995 tentang Bulog sehingga meliputi 

pengendalian harga dan pengelolaan persediaan beras, gula, 

gandum, terigu, kedele, pakan dan bahan pangan lainnya. Atas 

pertimbangan untuk peningkatan efisiensi tugas Bulog, 

Pemerintah lalu telah mendorong dilakukannya penyempitan 

tugas Bulog melalui Keppres No. 45 Tahun 1997. Tugas pokok 

Bulog yang baru ini hanya melingkupi pengendalian harga dan 

pengelolaan persedian beras dan gula saja. 

Namun, sekalipun telah diterbitkan Keppres No. 45 

Tahun 1997 tersebut, Bulog tetap memiliki tugas-tugas untuk 

menstabilitasikan harga dan penjaminan pengadaan bahan 

pangan lain, yang lebih populer disebut sembilan bahan pokok.63 
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Berlainan dengan pada masa-masa lalu, kesembilan bahan pokok 

itu (Sembako) yang baru ini, adalah beras, gula pasir, minyak 

goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, 

jagung, minyak tanah, garam beryodium.64 

Kemampuan operasional Buiog daiam menjaga stabilitas 

pengadaan sembilan bahan pokok didukung dengan fasilitas 

pergudangan yang dimiliki Bulog. Bulog saat ini memiliki 1.626 

gudang-gudang DOLOG (Depot Logistik) dengan total 

kapasitas 5.018 ton.65 Gudang-gudang66 tersebut tersebar di 

berbagai tempat di ke-27 propinsi. 

 

2.  Monopoli Bulog 

Pembahasan atas monopoli beras yang dilakukan oleh 

Bulog hams dikaitkan dengan politik perberasan yang diterapkan 

oleh pemerintah Orde Bam sejak tahun 1967. Dalam pandangan 

Orde Bam, beras tidak sekedar mempakan komoditi ekonomi, 

tetapi lebih jauh dari itu, yaitu komoditi politik.67 Kemampuan 

pengadaan beras secara berkelanjutan dan kontrol atas harga 

memberikan nilai politik yang tinggi bagi Orde Bam. Beras 

dalam konteks politik nasional telah menjadi komoditi politik, 

sekaligus komoditi ekonomi karena keberadaan beras erat terkait 

dengan stabilitas politik. 

Atas dasar hal itu, beras telah tertransformasikan menjadi 

meta commodity,68 yaitu suatu komoditi yang fungsinya tidak 

hanya berhenti pada segi fisiknya, melainkan berkaitan langsung 

dengan persoalan-persoalan non-ekonomi. Tersedianya beras 
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menjadi paramater stabilitas politik Pemerintah Orde Baru. 

Terjaminnya stok beras menjadi penunjang stabilitas ekonomi. 

Fungsi stabilitas pengadaan beras dan stabilitas harga 

beras oleh Bulog dilatarbelakangi faktor sosial dan politik.69 

Sejarah memperlihatkan bahwa berbagai kemsuhan sosial yang 

timbul pada tahun 1960-an tidak terlepas dari krisis pangan pada 

masa itu, misalnya di Bandung, Cirebon, dan Solo, sedangkan 

rawan pangan yang juga terjadi pada tahun 1972/1973 karena 

kemarau yang panjang. 

Berkaitan dengan fungsi beras dalam perspektif ekonomi 

nasional, Bulog yang sesungguhnya bukan lembaga yang bersifat 

politik telah berkembang menjadi lembaga yang strategis.70 Sifat 

strategis Bulog ini tampak dari sifatnya sebagai lembaga yang 

otonom, yang tidak berada di bawah pengawasan suatu 

departemen. Bulog memang secara administratif berada di 

bawah Sekretariat Negara (Setneg), tetapi sesungguhnya Kepala 

Bulog bertanggung jawab langsung kepada President71 

Leon A. Mears, peneliti tamu di Universitas Gajah Mada 

dari Institut Riset Pangan Universitas Stanford, Amerika Serikat, 

melihat nilai strategis beras juga dari jumlah konsumsi protein 

oleh penduduk Indonesia.72 Dia mencatat rata-rata konsumsi 

beras di Indonesia hampir 125 kilogram pada tahun 1978. Angka 

ini menunjukkan lebih 50 persen dari total konsumsi kalori, dan 

hampir 50 persen dari total konsumsi protein, datang dari beras. 

Bertitik tolak dari sifat pentingnya beras, Pemerintah 

Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto (1967-
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1998) dan Pemerintahan Presiden B.J. Habibie (21 Mei 1998-

kini) menjadikan pengadaan beras sebagai barometer stabilitas 

pangan nasional. Pengadaan beras menjadi prioritas kegiatan 

pengadaan pangan. Walau bagaimanapun sulitnya, pengadaan 

beras harus diusahakan oleh pemerintah. Jika stok nasionai tidak 

mencukupi kebutuhan dalam negeri, maka pemerintah harus 

mengimpornya. 

Setelah mencapai swasembada pangan pada tahun 1984, 

Indonesia kembali masih mengalami ketidakstabilan persediaan 

beras ketika memasuki dekade 1990-an. Ketika terjadi kemarau 

panjang pada tahun 1995, Indonesia mulai mengimpor beras lagi 

sebanyak 1,7 juta ton beras dari Thailand, Vietnam, Myanmar 

dan Pakistan.73 Total impor beras pada tahun anggaran 

1994/1995 berjumlah sebesar 2,4 juta ton, sedangkan pada tahun 

fiskal 1995/1996 jumlahnya mencapai lebih rendah 2 juta ton.74 

Kemarau panjang juga masih terus berpengaruh dari tahun 1996 

sampai tahun 1998, yang berujung pada impor beras untuk 

mengatasi kekurangan produksi beras. 

Dalam kaitan dengan kajian monopoli ini persoalan yang 

bersangkutan dengan impor beras juga berkisar pada penunjukan 

secara eksklusif perusahaan Indonesia untuk turut terlibat dalam 

impor beras, atau bertindak sebagai perantara (middle man, atau 

broker) bagi Bulog.75 Perantara ini berperan untuk menghubungi 

para pedagang beras di suatu negara di luar negeri. Penunjukan 

perantara ini sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh Bulog karena 

dapat berhubungan dengan pedagang beras di suatu negara 
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secara langsung, maupun melalui hubungan antar pemerintah. 

Namun praktik selama ini berdasarkan penelitian lapangan 

menunjukkan, bahwa Bulog telah menunjuk pengusaha nasional, 

yaitu Grup Salim76 dan PT PP Berdikari menjadi rekanan utama 

sebagai importimya. Kedua perusahaan tersebut tidak saja 

ditunjuk untuk pengadaan impor beras, tetapi juga diberikan hak 

istimewa untuk pengapalan beras impor ke Indonesia. 

Sebenarnya, penunjukan kedua perusahaan itu oleh 

Bulog lebih merupakan bukti mengenai adanya kolusi antara 

pengusaha dan pejabai Bulog dibandingkan sebagai bentuk 

seleksi bisnis karena lembaga tersebut tidak pernah melakukan 

penawaran terbuka bagi keikutsertaan pihak swasta nasional 

dalam hal impor beras. 

Dalam pada itu pembahasan masalah berkenaan dengan 

monopoli Bulog dalam pengadaan bahan tepung terigu dikaitkan 

dengan pemberian hak istimewa kepada perusahaan-perusahaan 

swasta nasional tertentu untuk menggiling gandum milik Bulog. 

Dalam menjalankan hak monopoli tepung terigu ini, Bulog 

menunjuk perusahaan swasta, yang termasuk dalam Grup Salim, 

yaitu PT. Bogasari Flour Mills, terutama untuk pengolahan 

gandum impor guna dijadikan bahan baku tepung terigu.77 

Penetapan PT Bogasari Foulr Mills ini dilakukan Bulog secara 

eksklusif, atau tidak melalui tender terbuka. Penunjukkan 

perusahaan-perusahaan tersebut dilakukan oleh Bulog tanpa 

melalui proses tender, tetapi dengan penunjukan secara 

langsung yang lebih merupakan perwujudan koneksi politik 
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antara pengusaha dengan penguasa. Fakta ini memperlihatkan 

adanya monopoli derivatif dalam industri tepung terigu. 

Dalam kajian "Ekonomi Politik Tepung Terigu" yang 

dilakukan oleh INDEF terungkap bahwa "Bulog hanyalah 

pemain di atas kertas, sekalipun secara de jure pihak yang 

ditugasi untuk menangani pengadaan tepung terigu adalah 

Bulog."78 Menurut hasil riset tersebut, Grup Salim berperan 

sangat dominan mulai dari pengadaan impor gandum, termasuk 

pengapalan ke Indonesia, pengolahan menjadi tepung terigu, 

pemasaran dan pemakaiannya. Dalam menjalankan kegiatan 

tersebut teriibat berbagai perusahaan Grup Salim, yaitu PT. 

Bogasari Flour Mills, PT Indofood Sukses Makmur, dan PT 

Ubindo.79 Sudwikatmono, salah seorang pemegang saham di PT 

Bogasari Flour Mills, pernah mengungkapkan kepada wartawan 

bahwa PT Bogasari Flour Mils hanya menggilingkan gandum 

Bulog untuk dijadikan tepung terigu, dengan mendapatkan fee 

sebagai imbalan pekerjaan itu.80 

Hasil riset INDEF juga menunjukkan adanya subsidi 

terselubung dalam kegiatan tepung terigu.81 Didik J. Rachbini 

mengungkapkan adanya distorsi pada industri tepung terigu, 

yang telah berlangsung sejak lama.82 Dari hasil penelitian tentang 

"Ekonomi Politik Industri Tepung Terigu," Rachbini 

menyimpulkan bahwa distorsi terjadi mulai dari tempat 

pengolahan hingga distribusi. Dengan meminjam data dari Biro 

Pusat Statistik, INDEF mengemukakan bahwa harga impor butir 

gandum tertulis senilai Rp 418 per kg, tetapi harga butir gandum 
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menjadi Rp 141 ketika diserahkan ke Bogasari dan Berdikari 

untuk diolah menjadi gandum. Artinya, ada selisih harga sebesar 

Rp 277 per kg. Misalnya saja, dengan jumlah impor 2,7 juta ton 

pada tahun 1994, maka subsidi terselubung itu sekitar Rp 760 

miliar. Subsidi terselubung ini tidak tampak dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain PT Bogasari 

Flours Mills, Bulog juga menunjuk PT PP Berdikari (BUMN) 

untuk pekerjaan pengolahan gandum menjadi tepung terigu. Jadi, 

menurut Sudwikatmono. Bulog tetap memegang kendali tepung 

terigu. Dia mengatakan PT Bogasari Flour Mills menggiiingkan 

gandum 2,5 juta ton menjadi tepung terigu sesuai dengan 

kapasitasnya, yaitu di pabrik Jakarta 1,6 juta ton dan di Surabaya 

900,000 ton. Sebanyak 300.000 ton tepung itu diolah oleh PT 

Berdikari Sari Utama (BUMN) di Ujung Pandang. 

Data keuntungan pengolahan gandum tersebut 

memperlihatkan rente ekonomi dalam industri pengolah. Masih 

berdasarkan data INDEF, pada tahun 1993 saja industri 

pengolahan mendapatkan rente ekonomi Rp 200,9 miliar, pihak 

distributor Rp 195,3 miliar, pemerintah ditambah pajak Rp 106 

miliar, dan Bulog mendapatkan bagian terkecil saja, yaitu Rp 

55,8 miliar. Rente tersebut masih merupakan rente yang 

diperoleh dari kegiatan pengolahan, penyerahan dan distribusi 

tepung terigu saja. 

Masih menurut catatan INDEF, industri tepung terigu ini 

telah lama menikmati proteksi yang sangat berlebihan dari 

pemerintah, yaitu sejak pendirian PT Bogasari Flours Mills pada 

tahun 1979. Industri tepung terigu menjadi industri strategis 
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karena memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang 

(backward and forward lingkages) yang kuat dengan kegiatan 

ekonomi lain serta juga melibatkan konsumen di hampir semua 

lapisan masyarakat. 

Praktik monopoli derivatif yang diberikan oleh Bulog 

kepada Grup Salim dalam pengadaan tepung terigu termasuk 

kebijaksaaan pemerintah yang disepakati untuk dihapuskan 

dalam perundingan ketiga antara IMF dan Pemerintah Indonesia, 

yang berlangsung dari 19 Maret sampai 8 April 1998. Sebagai 

hasil perundingan antara Pemerintah Indonesia dan IMF,83 kedua 

belah pihak sepakat menghapuskan praktik monopoli derivatif 

dalam pengadaan pangan, termasuk dalam pengadaan gandum 

dan pengolahannya menjadi tepung terigu. 

3.  Fungsi Utama Bulog84 

Bulog merupakan suatu Lembaga non Departemen yang 

secara langsung menangani premasalahan yang menyangkut 

kepentingan masyarakat banyak, yaitu bahan pangan. 

Kecukupan pangan yang merata bagi segenap lapisan masyarakat 

merupakan sasaran pembangunan sejak permulaan Pemerintah 

Orde Baru (Orba). Pemerataan pangan mencakup berbagai 

dimensi tempat, waktu, volume dan kualitas. 

Dalam mendukung tugas-tugasnya, Bulog dilengkapi 

dengan seperangkat Depot-depot Logistik (Dolog) tersebar di 27 

propinsi, Sub-sub Dolog sebanyak 88 buah di Kabupaten serta 

322 unit gudang-gudang beras berkapasitas 3.500 ton/unit.85 
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Bulog juga mempunyai 40 unit gudang gula berkapasitas 3.500 

ton/unit yang tersebar di seluruh Indonesia, serta 1.000 ton/unit 

yang tersebar di daerah-daerah terpencil.86 

Mekanisme kerja atau sistem operasi Bulog dibagi dalam 

bidang pengadaan pangan serta bidang penyaluran dan 

pelepasan stok. Kedua mekanisme kerja tersebut dijelaskan 

berikut ini87 

 

a.  Pengadaan Pangan 

Di samping mengadakan beras, Bulog juga melakukan 

pengadaan gula pasir. Bulog juga pernah melakukan pengadaan 

jagung, kedelai dan kacang hijau.88 Pengadaan gula pasir ini 

kemudian mencakup seluruh produksi dalam negeri yang 

mencapai 2 juta ton per tahun, sedangkan pengadaan palawija 

sudah tidak perlu dilakukan lagi mengingat harganya selalu 

cukup baik bagi petani untuk meningkatkan produksi.89 Namun, 

berkaitan dengan beras, Bulog hampir tidak pernah melakukan 

Operasi Pasar90 untuk pengadaan tepung terigu karena komiditi 

tersebut tidak merupakan keperluan masyarakat banyak. Selain 

untuk keperluan industri mie dan roti, tepung terigu 

dipergunakan untuk membuat kue dalam masyarakat kita.91 

Dalam rangka pengendalian harga beras dan gabah, 

pengadaan pangan yang berasal dari dalam negeri, sebagian 

besar dilakukan melalui Koperasi Unit Desa (KUD) sejak tahun 

anggaran92 1973/1974. KUD diharapkan dapat menjadi jaminan 

pasar bagi para petani. Untuk membayar harga dasar kepada 

mereka, KUD kemudian menjual beras gabahnya kepada Bulog 
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dengan harga pembelian Bulog yang memberi "margin" kepada 

KUD. Dalam hal ini, Bulog menjadi penjamin pasar bagi KUD. 

Pembelian melalui KUD kemudian berkembang 

fungsinya menjadi pemerataan kesempatanberusaha sejak tahun 

anggaran 1979/1980. Pemerataan kesempatan berusaha itu 

secara otomatis menciptakan pemerataan kesempatan kerja, yang 

selanjutnya menciptakan pemerataan pendapatan. 

Tujuan pengadaan pangan dalam negeri adalah untuk 

mendorong peningkatan produksi pangan dengan jalan 

memberikan imbalan harga yang layak kepada para petani 

produsen padi atas hasil produksinya. Pelaksaan pengadaan 

pangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para 

petani produsen, serta penumpukan stok bagi pemerintah untuk 

pembagian beras bagi golongan anggaran93 dan perusahaan-

perusahaan milik negara serta untuk keperluan operasi pasar. 

Operasi pasar itu dilakukan untuk menjamin tingkat hargaa beras 

yang layak bagi konsumen. 

Pengadaan pangan melalui KUD dan non-KUD adalah 

dalam bentuk beras dan gabah. Pengadaan pangan tersebut 

diperoleh dari Propinsi-propinsi Aceh, Sumatera Utara, 

Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, 

Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan 

Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi 

Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, 

dan Bali. 
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Pengadaan dari luar negeri dilaksanakan melalui impor 

dari negara-negara produsen/eksportir. Pengadaan luar negeri 

dimaksudkan untuk menjamin buffer stock (stok penyangga) 

Bulog. Ada sebelas negara yang merupakan supplier tetap yang 

setiap tahunnya mengekspor beras untuk Bulog, yaitu: Amerika 

Serikat, Australia, Italia, Jepang, Korea Utara, Myanmar, 

Pakistan, Filipina, Republik Rakyat Cina, Taiwan, dan 

Thailand. 

Pemasukan beras asal impor disesuaikan vvaktunya 

dengan musim paceklik, bahkan sebelum musim paceklik Bulog 

telah menumpuk stok cadangan beras. Dengan demikian, sistem 

logistik kita selalu terjamin dan gudang-gudang terus-menerus 

terisi. Impor bahan pangan itu ada yang berbentuk food aid 

(bantuan pangan), grant (hibah) dan commercial trading 

(perdagangan komersial).  

 

b.  Penyaluran dan Pelepasan Sediaan 

Pelepasan sediaan untuk penyaluran kepada golongan 

anggaran dilaksanakan berdasarkan kontrak dengan lembaga-

lembaga Pemerintah yang bersangkutan. Pembayaran dilakukan 

melalui transfer dari rekening Direktorat Jenderal Anggaran ke 

rekening Bulog di Bank Indonesia.94 

Penyaluran untuk perusahaan negara juga dilakukan 

berdasarkan kontrak dengan perusahaan yang bersangkutan. 

Pembayaran untuk transaksi ini juga menggunakan prosedur 

transfer seperti yang dilakukan bagi golongan anggaran. 
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Penyaluran sediaan pangan juga dilakukan ketika terjadi 

bencana alam. Penyaluran untuk bantuan pangan dalam rangka 

penanggulangan bencana alam, seperti banjir atau letusan 

gunung berapi, dilaksanakan melalui Departemen Sosial,95 

sedangkan penyaluran untuk proyek transmigrasi dilaksanakan 

melalui Departemen Transmigrasi.96 Penyaluran untuk proyek 

padat karya dilaksanakan melalui Departemen Tenaga Kerja.97 

Bulog juga melakukan penyaluran sediaan pangan dalam 

rangka Operasi Pasar. Dari sudut pandang pencapaiart stabilitas 

harga, penyaluran pangan untuk Operasi Pasar merupakan 

kegiatan terpenting dan paling khas dari operasi Bulog. Operasi 

Pasar dilakukan meialui pedagang dan KUD. Sedangkan 

pembayaran bagi penyaluran untuk Operasi Pasar dilakukan 

secara tunai. 

Setelah calon penyalur membayar harga barang ke 

rekening Bulog di Bank Indonesia, Bulog/Dolog akan 

menerbitkan Delivery Order  (D.O.) atau Surat Perintah 

Penyerahan Barang. Namun Operasi Pasar melalui KUD dapat 

juga dilakukan dengan sistem konsinyasi. Keikutsertaan 

golongan ekonomi lemah dalam operasi ini terus dipacu Bulog. 

Memang untuk keperluan itu, Dolog telah diinstruksikan untuk 

sedapat mungkin menggunakan golongan ekonomi lemah 

sebagai saluran Operasi Pasar beras dan bahan-bahan kebutuhan 

pokok lainnya, seperti minyak goreng dan gula pasir.98 Dalam 

beberapa kasus bakul-bakul beras di pasar juga dilibatkan dalam 

operasi pasar ini. 
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Dalam situasi sangat rawan, Satuan Tugas Khusus 

digunakan oleh Bulog untuk melakukan Operasi Pasar dengan 

sasaran agar beras yang dilepas benar-benar dapat mencapai 

konsumen secepat mungkin. Bulog juga menyediakan program 

beras untuk pembentukan lumbung pangan desa, terutama di 

daerah-daerah rawan dan terkena musibah.99 Pasokan beras ini 

merupakan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan 

dalam situasi darurat, yang harus dibayar kembali setelah panen. 

Pengelolaan lumbung pangan sebagai cadangan pangan berada 

di bawah pengawasan Kepala Daerah Tingkat II. 

4.   Pengadaan Beras 

Sejak pembentukannya pada tahun 1967, Pemerintah 

menugasi Bulog untuk memberi prioritas kepada pengadaan 

beras. Perhatian pemerintah yang begitu besar terhadap beras 

memiliki alasan yang kuat karena Indonesia hampir tidak pernah 

mampu berswasembada beras.100 Perhatian pemerintah tersebut 

juga dilatarbelakangi oleh fakta bahwa jumlah penduduk 

Indonesia begitu besar.101 

Besarnya jumlah penduduk ini pada akhirnya dapat 

mempengaruhi persediaan pangan nasional.102 Laju 

pertumbuhan penduduk merupakan satu dari tiga faktor yang 

mempengaruhi penyedian pangan. Dua faktor lainnya adalah 

pola konsentrasi penduduk di kota-kota besar dan pola makan 

penduduk. Jakarta diperkirakan akan menjadi kota terbesar 

kesembilan di dunia dengan penduduk mendekati 15 juta jiwa.103 

Pertambahan jumlah penduduk tersebut akan menimbulkan 
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tekanan pada penyedian pangan dan air, yang pada gilirannya 

akan berpengaruh terhadap sistem produksi dan penyedian 

pangan. 

Sediaan beras sangat bergantung pada pengadaan dari 

daiam negeri karena impor beras hanya dilakukan dalam jumlah 

yang terbatas. Buicg kadang-kadang hams melakukan impor 

beras untuk menambah persediaan dalam negeri yang tidak 

mencukupi kebutuhan kensumsi yang terus bertambah, terutama 

menjelang Idui Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Selain itu, Bulog 

juga harus melakukan impor beras kalau musim panen terlambat 

datang. Impor pangan ini juga berrungsi untuk memelihara 

sediaan pangan nasional dalam operasi sediaan penyangga 

Bulog. 

Emil Salim mengatakan bahwa penurunan produksi beras 

ini dapat diatasi dengan beras impor.104 Menjawab masalah 

produksi beras ini, Emil Salim lebih jauh mengatakan: 

Sungguhpun produksi beras telah meningkat, namun 

selama ada hambatan-hambatan nyata (rusaknya 

prasarana, dan lain-lain) bagi arus pangan ke sentra 

konsumsi, maka impor pangan menduduki posisi yang 

penting dalam usaha mencukupi pangan, atau sebagai 

senjata stabilisasi harga. 105 

 

Hal yang sangat menarik dari tulisan tersebut adalah 

bahwa impor beras dikatakan juga dapat menjadi alat untuk 

menstabilkan harga beras di dalam negeri. Pendapat ini masuk 
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akal karena sesuai dengan teori ekonomi, harga komoditi 

menjadi melambung ketika sediaannya di pasar menipis. 

Dalam rangka melaksanakan program stabilisasi harga 

beras, sejak tahun anggaran 1973/1974 pengadaan gabah dan 

beras dalam negeri telah dilaksanakan melalui KUD (Koperasi 

Unit Desa) dalam jumlah yang semakin meningkat.106 Koperasi 

diharapkan dapat menjamin pasar bagi petani, yaitu dengan cara 

KUD membeli pada tingkat Harga Dasar yang ditetapkan 

pemerintah setiap tahunnya. KUD kemudian dapat menjual 

gabah dan berasnya ke pasar atau kepada Bulog pada tingkat 

harga yang memberikan marjin keuntungan cukup bagi koperasi. 

Berkenaan dengan hal ini Bulog bertindak sebagai penjamir. 

pasar bagi KUD-KUD. 

Pengadaan dalam negeri melalui KUD juga berfungsi 

sebagai peluang penyediaan kesempatan berusaha atau berbisnis 

bagi petani. Hal ini merupakan dimensi baru bagi operasi Bulog, 

yang dilakukan mulai 1979/1980. Dimensi baru ini diharapkan 

dapat memberikan kesempatan kerja lebih banyak dan 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Melalui program pengadaan pangan dalam negeri sangat 

diharapkan lahirnya ransangan untuk dapat meningkatkan 

produksi dengan jaminan harga dan insentif yang memadai bagi 

petani produsen. Kebijakan seperti ini diharapkan akhirnya 

mampu meningkatkan pendapatan petani. Harapan lain dari 

program ini adalah berperannya pembentukan dan pemeliharaan 

sediaan pangan nasional.107 
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Data statistik mencatat bahwa jumlah gabah dan beras 

yang dibeli oleh Bulog di pasaran dalam negeri dalam tahun-

tahun terakhir ini bervaiiasi antara 4 - 1 0  persen dari total 

produksi beras setahun.108 Sebelum Pelita ke-3 angka itu hanya 

berkisar antara 1 - 3 persen. Pada saat panen melimpah dan harga 

pasar terancam jatuh di bawah Harga Dasar, Bulog menurunkan 

Satuan Tugas Khnsus untuk memperbesar penyerapan di pasar 

dan mengamankan Harga Dasar.109 

Setelah berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 

1985. Indonesia terus mengalami penurunan produksi beras. 

Sebagai bahan perbandingan, produksi beras pada tahun 1997 

hanya mencapai 50,6 juta ton, atau menurun 0.92 persen di 

bandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 1998, produksi beras 

juga menurun 8,85 persen dibandingkan tahun 1997, atau 

menurun 11,92 persen dibandingkan pada tahun 1996.110 

Menurut Kepala Bulog/Menperindag Rahardi Ramelan, 

penurunan produksi beras tersebut disebabkan oleh beberapa 

faktor, yaitu:111 

(1) kelambatan musim tanam; 

(2) meluasnya serangan hama wereng, dan; 

(3) mahalnya harga pupuk dan pestisida. 

Ketidak-sempurnaan pemupukan padi menyebabkan 

tanaman mudah roboh dan padinya kurang bernas (berisi) dan 

rentan terhadap serangan hama penyakit. Mahalnya harga 

pestisida menyebabkan petani tidak berdaya dalam 

mengendalikan serangan hama. Untuk mengatasi penurunan 
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produksi beras pada tahun 1998, Pemerintah merencanakan 

untuk mengimpor beras sebanyak 3,1 juta ton.112 

Pada tahun 1997 sediaan beras yang dimiliki oleh Bulog 

sekitar 3,2 juta ton,113 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia 

dengan ketahanan sediaan di atas 6 bulan kebutuhan. Sediaan 

tersebut merupakan suatu jumlah yang terbesar selama 10 tahun 

reraklur sehingga tugas mengendalikan harga beras dapat 

dilaksanakan dengan baik. 

 

5. Pengadaan Tepung Terigu 

Tepung terigu merupakan salah satu bahan pangan yang 

cukup penting di Indonesia, di samping beras, jagung, dan ubi-

ubian.114 Pada awalnya, pengadaan tepung terigu melalui impor 

dari luar negeri dilakukan pemerintah dalam rangka stabilisasi 

harga pangan.115 Pemerintah mengimpor tepung terigu sejak 

tahun 1967 dari Amerika Serikat untuk menghadapi musim 

paceklik beras.116 

Menurut Sumitro Djohadikusomo,Indonesia juga 

menerima dan mengimpor tepung terigu dari negara-negara lain 

pada tahun-tahun berikutnya. 117 Sejak tahun 1971, Pemerintah 

menunjuk Bulog sebagai importir tunggal atas gandum dan 

operasi distribusinya berdasarkan Keputusan Menteri 

Perdagangan No. 217/KP/VTLT971. 

Konsumsi tepung terigu mengalami kenaikan cukup pesat 

sejak akhir tahun 1960-an, yang setidaknya dapat dilihat dari 

kenaikan angka impor gandum.118 Tepung terigu, yang pada 
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pertengahan tahun 1960-an awalnya dikategorikan sebagai bahan 

makanan yang mewah, telah dikonsumsi secara luas di kalangan 

masyakarat kota dan masyarakat desa sejak awal tahun 1980-

an.119 

Data statistik memperlihatkan bahwa impor gandum 

sejak Pelita ke-1 (1969-1974) menunjukkan kenaikan rata-rata 

sekitar 28,5% per tahun selama tahun anggaran 1969/70 sampai 

tahun anggaran 1981/82.120 Jika impor gandum pada tahun 

anggaran 1969/70 hanya 190.292 ton, maka pada tahun anggaran 

1978/79 impor gandum meningkat menjadi 1,2 juta ton. Impor 

gandum komersial telah mencapai 1,4 juta ton pada tahun 

1981/82. Lonjakan angka impor gandum ini juga memiliki arti 

yang sangat penting karena impor gandum telah bersifat impor 

komersial sejak tahun anggaran 1973/74, bukan lagi bersifat 

bantuan seperti pada masa-masa sebelumnya.121 

a.  Pola Pengadaan Tepung Terigu 

Perkembangan dalam pengadaan tepung terigu memiliki 

arti penting sejak tahun 1971 karena sejak tahun itu gandum 

impor diolah di pabrik tepung terigu Indonesia, yaitu di Bogasari 

Flours Mills di Jakarta dan Prima di Ujung Pandang, yang setelah 

berpindah tanga pemilikanya kemudian bernama Berdikari. 

Pabrik Bogasari kemudian juga didirikan di Surabaya, atau 

disebut juga Bogasari II.122 

Pengadaan tepung terigu dengan gandum impor milik 

Bulog sebagai bahan bakunya dilakukan oleh ketiga pabrik 

tersebut. Bulog menyerahkan gandum impor untuk diolah 
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menjadi tepung terigu kepada ketiga pabrik pengolah gandum 

tersebut berdasarkan kontrak. Pemerintah menyediakan subsidi 

bagi pabrik-pabrik tersebut untuk mengolah gandum impor 

menjadi tepung terigu. 

Menurut catatan INDEF,123 PT Bogasari Flours Mills 

menerima subsidi sebesar Rp 277 per kilogram dari Bulog. 

Perusahaan tersebut adalah pemilik pabrik tepung terigu 

Bogasari I dan Bogasari II. Jika impor gandum mencapai 2,7 juta 

ton pada tahun 1994, subsidi yang diterima PT Bogasari sebesar 

Rp 760 miliar. PT Bogasari sendiri memasok kebutuhan nasional 

sebesar 87 persen dari kebutuhan tepung terigu nasional sebesar 

empat juta ton.124 Sisanya dipenuhi oleh pabrik giling biji 

gandum PT Citra Sari Founniil milik Siti Kedijanti Rukmana dan 

PT Sri Boga milik mantan Kepala Bulog, Bustanul Arifin.125 

Penjualan hasil produksi dari PT. Bogasari I dan PT. 

Bogasari II maupun PT Berdikari (d/h PT Prima Indonesia) 

dilakukan melalui Bulog.126 Bulog menerima hasil produksi 

tepung terigu dari ketiga pabrik tersebut. 

Pengadaan lepung terigu telah mendorong industri 

makanan yang menggunakan bahan tepung terigu, mulai dari mie 

sampai roti.127 Pertumbuhan industri makanan tidak hanya dalam 

kategori industri besar, tetapi juga industri kecil dan bahkan 

industri rumah tangga. Perkembangan industri makanan tersebut 

dapat dilihat dari angka statistik di bawah ini:128 

 

Tabel 1. Pemakaian Tepung Terigu Untuk Industri 
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Kelas Industri Roti Biskuit Abe Kue-

kue 

Krupuk 

Udang 

Berat  5 15 10 - - 

Menengah 123 36 217 87 35 

Kecil 12.050 259 1.826 8.940 1.144 

 

Sumber: PAN ASIA, Laporan Penelitian Terigu di 6 kota 

(Medan, Yogyakarta, Surabaya, Sidoardjo dan Malang), 

1980. 

 

Hasil penelitian PAN ASIA pada tahun 1980 

memperlihatkan peningkatan kebutuhan konsumsi tepung terigu 

karena meningkatnya pemakaian tepung terigu pada industri.129 

Penggunaan tepung terigu naik sebesar 25% untuk industri 

menengah, industri besar naik 2,5% dan industri kecil meningkat 

3% di banding pada tahun 1979. Peningkatan penggunaan tepung 

terigu memberi indikasi meningkatnya produksi makanan jadi, 

seperti biskuit, roti dan mie. Peningkatan produksi buskuit pada 

gilirannya dapat mengurangi impor biskuit dari luar negeri.130 

Kebutuhan tepung terigu di Indonesia rata-rata per bulan 

sekitar 58.000 ton, sedangkan produksi dari pabrik-pabrik 

sebanyak 119.000.131 Produksi pabrik-pabrik tersebut dapat 

dirinci sebagai berikut: 
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(1) PT Bogasari I di Jakarta dengan kapasitas produksi 

57.000 ton; 

(2) PT Bogasari II di Surabaya dengan kapasitas 

produski 40.000 ton. 

(3) PT Prima Indonesia di Ujung Pandang dengan 

kapasitas produski 2.000 ton. 

 

Ketiga pabrik tersebut di atas tidak memproduksi tepung 

terigu sampai dengan kapasitas maksimum, tetapi disesuaikan 

dengan kebutuhan/konsumsi. Bulog melaksanakan impor biji 

gamdum, yang kemudian disalurkan kepada ketiga pabrik 

rersebut untuk diproses menjadi tepung terigu.132 Bulog 

memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahan pemilik 

pabrik tersebut, yang dikurangi secara bertahap dengan jalan 

menaikkan harga penyerahan biji gandum.133 

Perkembangan yang penting dalam hal pengadaan bahan 

baku tepung terigu terjadi setelah kejatuhan Soeharto134 setelah 

berkuasa 32 tahun sebagai presiden. Berakhirnya kekuasan 

Soeharto berarti berakhir juga hak ekslusif bagi keluarga 

Soeharto dan kroni-kroninya dalam keikutsertaan pengadaan 

impor gandum dan subsidi pengolahan biji gandum impor.135 

Beddu Amang, Kepala Bulog ketika itu, memang membantah 

keikutsertaan secara eksklusif perusahaan-perusahaan milik 

keluarga mantan presiden Indonesia kedua itu dan kroni-

kroninya dalam pengadaan impor gandum.136 Namun, riset yang 

dilakukan oleh LNDEF tidak saja membuktikan adanya kolusi 

antara pejabat-pejabat Bulog dengan perusahaan-perusahaan 
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tersebut, tetapi juga berhasil membuktikan adanya subsidi yang 

diberikan kepada mereka dalam pengolahan gandum impor.137 

Kritik keras dari DPR dan kalangan masyarakat terhadap 

Bulog mengakibatkan lembaga non-departemen tersebut 

mengubah pola pengadaan impor gandum. Bulog mengadakan 

tender internasional untuk gandum pada tanggal 16 Juli 1998 

sebesar 187.000 ton dan 29 Juli 1998 sebanyak 745.000 ton.138 

 

b. Pola Penyaluran Tepung Terigu 

Seorang peneliti dari Bulog mencatat, ada perbedaan pola 

penyaluran pada masa sebelum dan pada masa Pemerintah Orde 

Baru.139 Pada masa sebelum Orde Baru, penyaluran tepung terigu 

langsung ditangani oleh importir tanpa banyak campur tangan 

dari pemerintah. Tepung terigu mencapai konsumen melalui 

mekanisme pasar. Sebagai akibatnya, harga tepung tepung terigu 

menjadi begitu fluktuatif dan sering terjadi kelangkaan tepung 

terigu di masyarakat.140 

Pola penyaluran tepung terigu dengan penanganan 

langsung oleh importir tentu memberikan keuntungan besar 

kepada pedagang. Namun, pola penyaluran tepung terigu 

tersebut sangat merugikan masyarakat, karena akibat-akibat 

negatif yang ditimbulkannya sebagaimana telah disebutkan di 

atas. Munculnya akibat-akibat negatif tersebut telah mengubah 

pola penyaluran tepung terigu di masa Orde Baru, dengan Bulog 

sebagai pemain utamanya.141 
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Penunjukan Bulog tersebut telah membawa stabilitas 

harga tepung terigu di masyarakat. Namun keberhasilan 

menstabilkan harga tepung terigu itu melahirkan kcnsekuensi 

lain bagi Pemerintah, yaitu Pemerintah hams menyediakan 

subsidi yang cukup besar setiap tahun.142 Jika pada tahun 

anggaran 1975/76 subsidi pengadaan gandum sebesar Rp 14,52 

miliar, besarnya subsidi tersebut meningkat 253,8% menjadi Rp 

52,10 miliar pada tahun anggaran 1979/80. 

Menurut Soemitro Djojohadikusumo, pola penyaluran 

tepung terigu berubah dari waktu ke waktu.143 Pola-pola 

penyaluran tepung terigu tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut:144 

1)  Sistem basic agreement 

Dari tanggal 15 September 1967 sampai dengan 5 Juli 

1969, impor dan distribusi diserahkan kepada beberapa penyalur 

yang ditunjuk oleh Pemerintah, yang terdiri dari Bulog, P.N. 

Niaga dan beberapa perusahaan swasta; 

2)  Sistem Pimpinan Sindikat 

Dalam rangka mengamankan penerimaan Pemerintah 

dari hasil penjualant tepung terigu, sejak tanggal 5 Juli 1969 

sampai dengan 1 April 1970, berlaku sistem Pimpinan 

Sindikat145, dengan polanya sebagai berikut: 

a) Pimpinan- Sindikat terdiri dari enam pemimpin, yang 

masing-masing mempunyai wilayah/ rayon dan 

anggota-anggota sindikat (28 anggota); 
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b) Pimpinan Sindikat bertindak sebagai importir dan 

bertanggung jawab atas penyaluran tepung terigu di 

daerah masing-masing bersama anggota-anggota 

Sindikat di bawah naungannya; 

c) Baik kepada pimpinan, maupun anggota Sindikat 

dikenakan persyaratan oleh Departemen Perdagangan, 

seperti keharusan memiliki izin dagang, gudang, 

aparat tata niaga/jaringan distribusi serta bonafiditas 

dalam permodalan dengan referensi bank, 

d) Sebagai imbalan jasa dalam pelaksanaan penerimaan 

impor, pimpinan Sindikat menerima handling fee 

sebesar 39% dari harga dasar (Rp.20/kg); 

e) Penerimaan Pemerintah dari penjualan tepung terigu 

adalah "af document" atas dasar jumlah yang tersebut 

dalam B/L, sehingga risiko susut dan sebagainya 

menjadi tanggungan anggota sindikat. 

3)  Sistem handling agent 

Dalam sistem handling agent ini, Pimpinan Sindikat 

memiJiki sistem rangkap, yaitu di samping penerima di 

pelabuhan, Pimpinan Sindikat juga sebagai penyalur tepung 

terigu. Keputusan Menteri Perdagangan No. 47/KP/rV/70 

menjadi landasan hukum bagi tata niaga tepung terigu tersebut. 

Pada intinya, tata niga tepung terigu tersebut mengatur dua hal, 

yaitu: 
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1) Impor tepung terigu dilaksanakan oleh Pemerintah 

Repubiik Indonesia; 

2) Depaitemen Perdagangan menunjuk pada handling 

agent untuk melaksanakan penerimaan impor tepung 

terigu. 

Dalam sistem handling agent tersebut daerah penyaluran 

tepung terigu dibagi dalam tujuh rayon, yaitu:146  

1) Rayon Belawan meliputi daerah-daerah Sumatra 

Utara dan Aceh; 

2) Rayon Palembang meliputi Sumatra Selatan, 

Bengkulu dan Kepulauan Riau; 

3) Rayon Tanjung Priok meliputi Jakarta, Jawa Barat, 

Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Bangka, Belitung 

dan Jambi, 

4) Rayon Semarang meliputi Jawa Tengah; 

5) Rayon Tanjung Perak meliputi Jawa Timur, Balii, 

NTB, NTT, Kalimantan Selatan dan Kalimantan 

Timur; 

6) Rayon Ujung Pandang meliputi Sulawesi Selatan, 

Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan 

Timur dan Maluku 

7) Rayon Bitung meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo 

dan Irian Barat. 
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Mantan Menteri Perdagangan Soemitro 

Djojohadikusumo mengeritik sistem handling agent tersebut. 

Menurut dia, sistem tersebut merugikan kepentingan anggota-

anggota sindikat yang ada.147 Dia menyarankan perbaikan 

terhadap sistem tersebut, dengan usulan berikut ini: 

a) Importir adalah Pemerintah dan untuk penerimaan 

barang di pelabuhan ditunjuk handling agent. Jumlah 

handling agent adalah 10 buah perusahaan, yang 

tersebar di tiap-tiap pelabuhan utama.148 

b) Handling agent tidak boleh merangkap sebagai anggota 

Sindikat dalam penyaluran tepung terigu. Hal ini 

dimaksudkan untuk menghidarkan terjadinya usaha-

usaha yang bersifat spekulatif dari para handling agent 

yang dapat merugikan para anggota Sindikat. 

c) Handling agent menerima handling fee sebesar 1,5% 

dari harga dasar Pemerintah. 

d) Penerimaan Pemerintah adalah of document. 

4)  Sistem Pool 

Sistem pool merupakan koreksi atas sistem handling agent. 

Sistem handling agent, yang berlaku sejak 1 Maret 1971 sampai 

dengan 9 Juli 1971, ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri 

Perdagangan No. 226B/KP/X/70. Sistem ini menetapkan bahwa 

penyaluran tepung terigu kepada anggota sindikat/penyalur 

dilakukan oleh Pool yang terdiri dari 15 perusahaan, dengan 

polanya sebagai berikut: 
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a. Pool diwajibkan membiayai penebusan-penebusan 

harga tepung terigu kepada Bank Indonesia, yaitu 

Rp.35/kg kondisi of document. 

b. Menyelenggarakan penyimpanan dan pengamanan 

persediaan tepung terigu (floating stock) yang 

ditetapkan oleh Departemen Perdagangan. 

c. Menyelesaikan pembongkaran dan penyimpanan 

tepung terigu dalam gudang-gudang serta 

menyelesaikan handling fee kepada handling agent 

yang bersangkutan. 

d. Menyalurkan 70% dan tepung terigu kepada anggota 

Sindikat dan 30% disalurkan sendiri. 

e. Handling agent hanya berfungsi sebagai penyeiesai 

pengurusan dokumen ke Bulog dan bank, serta 

menyerahkan dokumen-dokumen yang bertailan 

dengan impor tepung terigu kepada Pool. 

 

5)  Sistem Bulog sebagai Handling Agent Tunggal 

Sejak tanggal 9 Juli 1971 sampai sekarang, Bulog 

ditetapkan sebagai satu-satunya handling agent tepung terigu 

untuk seluruh. Penunjukan Bulog tersebut dimaksudkan agar 

lebih terjamin Pengamanan dan pengawasan atas distribusi 

tepung terigu melalui penyalur-penyalur yang ditunjuk. 

Penunjukan Bulog tersebut berdasarkan Keputusan Menteri 

Perdagangan No. 40B/KP/III/71. 
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Sistem penyaluran tepung terigu lebih berkembang lagi 

ketika Bulog berfungsi mengatur daerah pemasaran, volume 

penjualan, alokasi setiap penyalur dan mengatur perkembangan 

harga eceran tertinggi (HET).149 Namun, harga tepung terigu di 

tingkat konsumen menjadi lebih tinggi daripada HET, karena 

faktor-faktor biaya produksi (cost of production). Faktor-faktor 

biaya produksi tersebut, misalnya, adalah ongkos angkut tepung 

terigu. 

Perkembangan yang juga penting dalam kaitan dengan 

pola penyaluran tepung terigu adalah penunjukan Gabungan 

Asosiasi Penyalur Gula dan Terigu (Gapegti) oleh Bulog.150 

Bulog menunjuk Gapegti untuk menyalurkan tepung terigu 

sampai ke tingkat konsumen.151 Para penyalur melalui grosier 

menyampaikan tepung terigu tersebut kepada pengecer. Dalam 

perkembangan pola penyaluran, Pemerintah juga menunjuk 

koperasi sebagai penyalur tepung terigu. 

 

c.   Pola Konsumsi 

Perhitungan Susenas 1978 memperlihatkan pola 

konsumsi tepung terigu berdasarkan tingkat pengeluaran 

masyarakat cukup bervariasi.152 Makin tinggi tingkat 

pengeluaran seseorang, makin besar pola konsumsi terigunya. 

Pola konsumsi tepung terigu juga berbeda antara penduduk desa 

dan penduduk kota, di mana penduduk kota cenderung 

mengkonsumsi tepung terigu lebih banyak daripada penduduk 

desa. Sebagai perbandingan, tingkat konsumsi tepung terigu per 
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kapha di daerah perkotaan Sulawesi sekitar 5,06 kg, sedangkan 

di pedesaan hanya 3,13 kg.153 

Pola konsumsi tepung terigu juga berbeda dengan pola 

konsumsi untuk industri. Tujuh puluh persen dari total produksi 

tepung terigu nasional (40 juta ton) dipakai untuk industri mie 

basah dan roti.154 Untuk mi instan sebesar 20 persen saja, atau 

500 ribu ton. Sisa 10 persen dapat dipastikan dipakai untuk di 

luar kategori konsumsi tersebut, termasuk keperluan rumah 

tangga. 

 

C.  Eksistensi BULOG Pasca Reformasi  

1. BULOG dan Arus Kepentingan 

Sejak tahun 1997, tugas pokok BULOG mulai dikurangi. 

Berdasarkan Keppres No. 45 tahun 1997 tentang Perubahan 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1995 

Tentang Badan Urusan Logistik tugas pokok BULOG hanya 

mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras dan gula. 

Pasal I KEPPRES No. 45 tahun 1997 mengubah 

ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 50 Tahun 1995 sehingga berbunyi sebagai berikut:  

(1) Badan Urusan Logistik mempunyai tugas pokok 

membantu Presiden dalam mengendalikan harga dan 

mengelola persediaan beras dan gula baik secara 

langsung maupun tidak langsung dalam rangka 

menjaga kestabilan harga dan mutu bahan pangan 

kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan 
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umum Pemerintah.  

(2) Pemerintah dapat menugaskan Badan Urusan 

Logistik untuk tugas lain dalam rangka stabilisasi 

pengadaan dan harga.  

 

Sebelumnya, berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1995 menyebukan 

bahwa:  

BULOG mempunyai tugas pokok membantu Presiden 

dalam mengendalikan harga dan mengelola persediaan: 

1. beras,  

2. gula,  

3. gandum,  

4. terigu,  

5. kedelai,  

6. pakan dan  

7. bahan pangan lainnya,  

baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam 

rangka menjaga kestabilan harga dan mutu bahan pangan 

dan pakan bagi produsen dan konsumen serta memenuhi 

kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan umum 

Pemerintah. 

Pada Tahun 1998,  berdasarkan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1998 Tentang Perubahan 

Atas Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 Tentang Badan 
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Urusan Logistik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan 

Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tugas pokok BULOG kembali 

dipersempit yaitu hanya mengendalikan harga dan mengelola 

beras. Pasal I mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden 

Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 

Tahun 1997, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Badan Urusan Logistik mempunyai tugas pokok 

membantu Presiden dalam mengendalikan harga dan 

mengelola persediaan beras secara langsung maupun tidak 

langsung dalam rangka menjaga kestabilan harga dan 

mutu bahan pangan beras berdasarkan kebijaksanaan 

umum Pemerintah." 

 

Berdasarkan Keppres No 19 tahun 1998 tanggal 21 Januari 

1998 ini, Pemerintah mengembalikan tugas pokok BULOG 

seperti Keppres No 39 tahun 1968. Pengurangan tugas pokok 

BULOG ini sejalan dengna kesepakatan antara Pemerintah 

dengan IMF yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI). 

Dalam Keppres tersebut, tugas pokok BULOG dibatasi 

hanya untuk menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas 

lain yang dikelola selama ini dilepaskan ke mekanisme pasar. 

Arah  

Pada Tanggal 26 Februari 2000, Presiden mengeluarkan 

mencabut  Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang 

Badan Urusan Logistik beserta perubahannya dan mengelurakan 

Keputusan Presiden yang baru yaitu Keputusan Presiden 
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Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Badan 

Urusan Logistik. 

Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2000 

Tentang Badan Urusan Logistik menyebutkan, bahwa: 

“Bulog mempunyai tugas melaksanakan tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan di bidang manajemen 

logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan 

pengendalian harga beras, serta usaha jasa logistik sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

 

Sementara itu, Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 29 

Tahun 2000 menyebutkan bahwa : 

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, BULOG menyelenggarakan fungsi: 

a.  penetapan kebijakan dan pembinaan di bidang 

manajemen logistik sesuai kebijakan umum 

pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

b. perencanaan di bidang operasi, usaha jasa logistik, 

keuangan dan sumber daya manusia; 

c. penyelenggaraan kegiatan di bidang operasi; 

d. penyelenggaraan kegiatan di bidang usaha jasa 

logistik; 

e. pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia; 

f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua 

unsur di lingkungan BULOG; 
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g. pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas 

BULOG secara berdaya guna dan berhasil guna.” 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2000, 

BULOG merupakan Lembaga Pemerintah Non-Departemen 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden yang dalam pelaksanaan tugas operasionalnya 

dikoordinasikan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang 

Ekonomi, Keuangan dan Industri (Pasal 1). 

Kedudukan Bulog sebagai Lembaga Pemerintah Non-

Departemen  diperkuat dengen dikeluarkannya Keputusan 

Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja 

Lembaga Pemerintah Non Departemen.155  

Pasal 40 Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 

menentukan bahwa : 

”BULOG mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.”  

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 40, sesuai ketentuan Pasal 41 Keputusan Presiden 

Nomor 166 Tahun 2000 BULOG menyelenggarakan fungsi :  

a.  pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di 

bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan 
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persediaan, dan distribusi beras, serta pengendalian 

harga beras;  

b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan 

tugas BULOG;  

c. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi 

pemerintah di bidang manajemen logistik pengadaan, 

pengelolaan persediaan dan distribusi beras, serta 

pengendalian harga beras;  

d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan 

administrasi umum di bidang perencanaan umum, 

ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, 

kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, 

perlengkapan, dan rumah tangga.  

 

Dalam Pasal 42 disebutkan bahwa dalam 

menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

41 Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, BULOG 

mempunyai kewenangan :  

a. penyusunan rencana nasional secara makro di 

bidangnya;  

b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung 

pembangunan secara makro;  

c. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yaitu :  
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1)  perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di 

bidang manajemen logistik, pengadaan, 

pengelolaan persediaan, dan distribusi beras, serta 

pengendalian harga beras;  

2)  perumusan norma dan pengadaan, pengelolaan 

dan distribusi beras. 

Sejak tahun 2001,  menjadi masa transisi bagi BULOG 

karena Pemerintah memutuskan Bulog diubah menjadi badan 

usaha milik negara (BUMN). Masa transisi BULOG dimuat pada 

Pasal 108 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 

Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 

2000 dan Pasal 109 ayat (5) Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000.  

Pasal 108 ayat (3)  Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 

2001 menentukan bahwa :  

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan 

tugas BULOG dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

sampai dengan selesainya proses pengalihan 

kelembagaan BULOG menjadi Badan Usaha Milik 

Negara." 156 
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Pasal 109 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 

2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 

Tahun 2000. menyebutkan bahwa  

Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh 

BULOG di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah 

sampai dengan selesainya proses pengalihan 

kelembagaan BULOG menjadi Badan Usaha Milik 

Negara, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. 157 

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 kemudian 

dicabut dan diganti dengan Keputusan Presiden Nomor 103 

Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, 

Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen. Pasal 114  ayat (5) dengan tegas mengamatkan 

pembentukan BULOG sebagai Badan Usaha Milik Negara, 

selambat-lambatnya 31 Mei 2003. 158 

Sejak tahun 2003, BULOG memasuki era baru. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 

Tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, 

Pemeritah menjadikan BULOG sebagai Badan Usaha Milik 

Negara yang berbentuk perusahaan umum (PERUM), dan 

membubarkan Lembaga Pemerintah Non Departeman 

BULOG.159 

Dasar pemikiran penetapan status BULOG sebagai 

PERUM adalah bahwa agar dapat berperan sebagai alat 

perekonomian negara yang efisien dan akuntabel sehingga 

mampu memperkuat perekonomian nasional, maka Badan 
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Urusan Logistik (BULOG) harus memiliki kemandirian di dalam 

mengelola bidang usahanya.  Pemerintah menilai bahwa 

BULOG telah memiliki kemampuan yang memadai untuk dapat 

memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang 

lebih besar dalam mengelola usaha logistik pangan pokok secara 

nasional baik yang bersifat pelayanan masyarakat maupun 

bersifat komersial.160 

Sifat usaha dari PERUM BULOG adalah menyediakan 

pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk 

keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan.  

Tujuan PERUM BULOG adalah turut serta membangun 

ekonomi nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan program 

pembangunan nasional di bidang pangan. 161 Maksud 

didirikannya PERUM BULOG adalah  

a.  untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok 

yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat 

hidup orang banyak;  

b. dalam hal tertentu melaksanakan tugas-tugas tertentu 

yang diberikan Pemerintah dalam pengamanan harga 

pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan 

Pemerintah dan distribusi pangan pokok kepada 

golongan masyarakat tertentu, khususnya pangan 

pokok beras dan pangan pokok lainnya yang 

ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka ketahanan 

pangan.162 
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Sebagai Badan Usaha Milik Negara, PERUM BULOG 

diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan usaha 

logistik pangan pokok dan usaha-usaha lain. Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tidak menentukan secara 

memberikan definsi dan jenis usaha logistik pangan pokok . 

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 hanya 

memberikan pengertian tentang Usaha Logistik Pangan yaitu 

semua kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan 

pemindahan pangan antar tempat, waktu, bentuk dan 

kepemilikansemua kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan 

dan pemindahan pangan antar tempat, waktu, bentuk dan 

kepemilikan. 

Berkaitan dengan pengamanan harga pangan pokok, 

pengelolaan cadangan pangan dan distribusi pangan pokok, 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 menentukan secara 

tegas untuk pangan pokok beras. Sementara itu, pengamanan 

harga pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan dan 

distribusi pangan pokok lainnya ditetapkan oleh Pemerintah. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2013 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Bulog 

Untuk Pengamanan Harga Dan Penyaluran Kedelai (Lembaran 

Negara Tahun 2013 No.81). Pasal 1  menyebutkan  bahwa: 

Pemerintah menugaskan kepada Perusahaan Umum BULOG 

untuk melaksanakan pengamanan harga dan penyaluran 

kedelai. 

Dalam perkembangannya, terdapat keinginan 

memberikan peran yang lebih luas pada BULOG agar diberikan 
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peran lebih besar. Gagasan ini muncul sejak masa Pemerintahan 

Susilo Bambang Yudoyono. Pada masa ini, Pemerintah hendak 

memberikan peran Perum BULOG segai stabilisator harga beras 

akan diperluas seperti dan dipersiapkan untuk penugasan lain 

seperti daging dan hortikultura.163 Pada masa Pemerintahan 

Presiden Joko Widodo, gagasan tersebut kembali muncul.164  

 

2. Bulog dalam Sistem Ketahanan Pangan 

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang 

besar dan memiliki sumber daya alam dan sumber Pangan yang 

beragam, harus mampu memenuhi kebutuhan pangan secara 

berdaulat dan mandiri.  Pemerintah negara berkewajiban 

mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan 

konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi 

seimbang, baik pada tingkat nasional secara merata di seluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.165 

UU No. 18 Tahun 2012 menentukan bahwa 

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, 

dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan,166 

Kemandirian Pangan167, dan Ketahanan Pangan168. Pemerintah 

berada pada posisi sentral dalam penyelenggaraan pangan 

nasional. 169    Pasal 13 UU No 18 Tahun 2012 dengan tegas 

menentukan bahwa Pemerintah berkewajiban mengelola 

stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola 

cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan 
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Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman 

dan bergizi bagi masyarakat.  

Pasal 30 UU No. 18 Tahun 2012 menyebutkan: 

Pemerintah menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, dan 

penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah yang dilakukan secara 

terkoordinasi dengan memperhatikan Cadangan Pangan 

Pemerintah Desa, Cadangan Pangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.170 

Dalam menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan 

penyaluran cadangan pangan, Pemerintah Pusat menugasi 

kelembagaan Pemerintah yang bergerak di bidang Pangan untuk 

mengelola Cadangan Pangan Pemerintah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.171 Sementara itu, 

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan cadangan Pangan, 

Pemerintah Daerah dapat menunjuk kelembagaan daerah 

dan/atau bekerja sama dengan kelembagaan Pemerintah Pusat172 

Dalam upaya mewujudkan Kedaulatan Pangan, 

Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan nasional, dibentuk 

lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.173 

Lembaga Pemerintah ini dapat mengusulkan kepada Presiden 

untuk memberikan penugasan khusus kepada badan usaha milik 

negara di bidang Pangan untuk melaksanakan produksi, 

pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi pangan pokok dan 

Pangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.174 Dalam 

penjelasan umum UU No. 18 Tahun 2012 disebutkan bahwa 

pembentukan Lembaga Pangan yang dibentuk memiliki 
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kewenangan dalam membangun koordinasi, integrasi, dan 

sinergi lintas sektor. Kelembagaan tersebut melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang Pangan, yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga Pemerintah yang 

menangani bidang harus telah terbentuk paling lambat 3 (tiga) 

tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan (Pasal 151). 175 

Ketentuan Pasal 126 - Pasal 128 UU No. 18 Tahun 2012 

tersebut dengan jelas mengamanatkan pembentukan lembaga 

baru untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan. 

Lembaga pangan baru ini tidak didesain sebagai operator. 

Lembaga pangan ini berbeda dengan BULOG karena ketentuan 

Pasal 27 dengan jelas menentukan tugas lembaga baru tersebut 

merekomendasikan  penugasan khusus kepada BUMN di bidang 

pangan. BULOG berdasarkan PP No. 7 Tahun 2003 Tentang 

Pendirian Perum Bulog tanggal 20 Januari 2003 (Lembaran 

Negara Nomor 8 tahun 2003) merupakan badan usaha milik 

negara yang menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok dan 

melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Pemerintah 

dalam pengamanan harga pangan pokok, pengelolaan cadangan 

pangan Pemerintah dan distribusi pangan pokok kepada 

golongan masyarakat tertentu, khususnya pangan pokok beras 

dan pangan pokok lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah 

dalam rangka ketahanan pangan.176 

Meski BULOG tidak disebut secara eksplisit dalam UU 

tentang Pangan, tetapi ketentuan Pasal 27 UU No. 18 Tahun 2012 

merujuk pada BULOG sebagai BUMN bidang pangan nasional 

saat ini. 
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Dengan demikian maka terdapat dua lembaga pemerintah 

yang akan menjalankan fungsi penyelenggaraan pangan nasional 

selain kementerian yang ada saat ini. Kedua lembaga tersebut 

adalah  

1)  Lembaga pangan yang bertanggung jawab pada 

Presiden dan yang bertugas memberi masukan pada 

Presiden tentang kebijakan pangan; dan  

2)  BULOG sebagai BUMN  yang melaksanakan 

produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau 

distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya. 

Menenggok ke belakang, selain BULOG, Pemerintah 

juga membentuk berbagai lembaga dengan nama yang berbeda-

beda yang mengurusi pangan, yaitu177: 

1) Badan Ketahanan Pangan 

a) Pada Mei 2000 dibentuk Badan Urusan Ketahanan 

Pangan (BUKP) berdasarkan Keppres 136/1999 

dan Kepmentan 166/2010 

b)  Feb 2001 dibentuk Badan Bimbingan Massal 

Ketahanan Pangan (BBKP) (Keppres 177/2000 dan 

Kepmentan 01/2001) 

c)  Feb 2005 dibentuk Badan Ketahanan Pangan 

(BKP) (Perpres 10/2005 ) dan Perpres 24/2010) 

2) Dewan Ketahanan Pangan178 

a)  Kepres 41/2001: Dewan Bimas Ketahanan 

Pangan, Ketua : Wapres RI (Ibu Megawati), 

Anggota : 10 menteri dan 3 kepala lembaga 
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b) Kepres 132/2001 Dewan Ketahanan Pangan, 

Ketua : Presiden RI (Ibu Megawati), Anggota : 12 

menteri dan 3 kepala lembaga 

c) Keppres 83/2006 Dewan Ketahanan Pangan, 

Ketua : Presiden RI (Bpk. SBY, sejak 2014), 

Anggota : 16 menteri dan 3 kepala KL 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan 

Ketahanan Pangan mengalami kendala antara lain : 

1. Masalah kordinasi.  

Dewan Ketahanan Pangan berhadapan dengan 

berbagai masalah dan hambatan seperti Koordinasi 

lintas sektor. Beragamnya kelembagaan struktural 

yang menangani ketahanan pangan di pemerintah 

propinsi maupun kabupaten/kota sehubungan dengan 

adanya otonomi daerah adalah salah satu fenomena 

yang perlu dikelola secara tepat agar tidak 

menimbulkan konflik yang dapat merugikan 

kepentingan bersama. Tugas dan tanggung jawab 

DKP dalam membangun koordinasi lintas sektor 

untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh 

tidak mudah. 

  

2. Keterbukaan ekonomi dan perdagangan global.  

Aliran barang dan jasa serta inventasi akan semakin 

bebas dan terbuka, bersaing dengan produk-produk 

petani kita secara tidak adil. Masalahnya produk-
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produk luar, terutama dari negara-negara maju 

diberikan subsidi yang luar biasa besarnya 

dibandingkan subsidi yang diberikan kepada para 

petani kita.  

3. Masih besarnya populasi penduduk dan proporsi 

masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap 

pangan yang cukup serta kelangkaan sumber daya 

alam akibat kompetisi pemanfaatan ataupun 

perubahan iklim global. Semua hal tersebut dapat 

menimbulkan kerawanan pangan yang pada ujungnya 

mengakibatkan rendahnya status gizi, kualitas fisik 

dan tingkat intelegensia masyarakat khususnya 

generasi muda.179 

 

Sejalan dengan hasil kajian kementerian Pertanian dan 

BKP, menurut Yudhi Harsatriadi Sandyatma180, salah satu 

kelemahan dalam pengadaan pangan nasional adalah lemahnya 

koordinasi. Untuk itu, menurut Yudhi Sandyatma, lembaga 

pangan yang baru kelak harus punya otoritas, integritas, dan 

tugas serta fungsi yang kuat. Tidak sekadar menaikkan status 

BKP menjadi lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) 

Lebih lanjut Yudhi Harsatriadi Sandyatma  

Salah satu solusi yang bisa ditawarkan untuk memperkuat 

kewenangan dan fungsi BPN adalah menyatukan semua 

tugas dan fungsi yang ada di kementerian/lembaga 

menjadi melekat di lembaga pangan tersebut. Selain agar 

BPN menjadi powerful dari sisi otoritas, juga untuk 
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mempersingkat rantai birokrasi yang begitu panjang dan 

tumpang tindih tugas dan fungsi selama ini. 181 

 

Secara umum tugas Dewan Ketahahan Pangan adalah: 

membantu Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota untuk: 

a)merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan 

pangan nasional, propinsi dan kabupaten/kota/kota, 

b)melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan 

ketahanan pangan propinsi dan kabupaten/kota/kota, dan 

c)merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong 

keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan ketahanan 

pangan.182 

Pembentukan lembaga pangan yang diamanatkan UU 

No. 18 Tahun 2012 seharusnya tidak hanya sekedar duplikasi 

badan ketahanan pangan (BKP) yang ada saat ini dan hanya 

menaikkan kedudukan yang semula sebagai lembaga di bawah 

Kementerian dinaikkan menjadi lembaga yang berada di bawah 

Presiden. Lembaga baru ini harus mampu mengkoordinasi dan 

mensinergikan berbagai kementerian dan lembaga yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan pangan. 

Sebagai sebuah sistem ketahanan pangan nasional maka 

semua kementrian/lembaga/instansi pusat dan daerah harus 

bersinergi. Koordinasi dan sinergi tidak hanya secara horisontal 

pada tingkat Pusat dan daerah melainkan juga koordinasi dan 

sinergi secara vertikal.  

Dalam konteks hubungan dengan BULOG, lembaga 

pangan baru dapat berfungsi sebagai lembaga kontrol BULOG 
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dalam menjalankan tugasnya. Hal demikian dapat mendorong 

sinergi positif untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. 

Meski demikian, perlu ada transparansi dan akuntabilitas kedua 

lembaga agar penyelenggaraan pangan nasional dapat berjalan 

sebagamana mestinya. Masyarakat tetap perlu hadir dan diberi 

akses yang luas dalam membuat kebijakan dan operasionalisasi 

penyelenggaraan pangan nasional. 

 

Tabel  2. Lembaga Pangan Pasca Reformasi  

 

Periode/ 

Tahun 

Lembaga Tugas dan fungsi 

BJ. Habibie  

1998 – 1999 

Menteri 

Negara Pangan 

& Hortikulura;  

Badan 

Pengendali 

Bimas; dan 

BULOG  

(1)  Pengembangan produksi 

dan kelembagaan untuk 

mewujudkan ketahanan 

pangan nasional;  

(2)  Penyediaan sembilan 

pangan pokok yang cukup 

bagi rakyat baik melalui 

peningkatan produksi 

dalam negeri maupun 

impor;  

(3)  Perluasan kebijakan dan 

program diversifikasi 

pangan;  

(4)  Mencanangkan Gerakan 

Mandiri (Gema);  
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(5)  Menaikkan harga dasar 

gabah dari Rp 1.000/kg 

menjadi tiga macam 

harga, yaitu Rp 1.400/kg 

(Jawa, Kalsel, Sulsel, 

Sultra, Sulteng, Bali, 

NTB), Rp 1.450/kg 

(Sumatera), dan Rp 

1.500/kg (KTI dan 

propinsi lainnya);  

(6)  Membebaskan tata niaga 

pupuk, namun PT Pusri 

bertanggung jawab untuk 

menyalurkan pupuk ke 

daerah terpencil;  

(7)  Memperbesar alokasi 

Kredit Usaha Tani secara 

nasional;  

(8)  Membentuk Pusat 

Penanganan Rawan 

Pangan dan Tim Pemantau 

Ketahanan Pangan;  

(9)  Kebijakan stabilisasi harga 

pangan untuk menjaga 

ketersediaan bahan 

kebutuhan pokok di 

seluruh wilayah;  
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(10) Pengadaan dan distribusi 

pangan yang diarahkan 

kepada mekanisme pasar;  

(11) Peningkatan dan 

perbaikan ketahanan 

pangan nasional melalui 

Program Jaring Pengaman 

Sosial yang didukung 

kebijaksanaan jaring 

pengaman sosial; dan  

(12) Menetapkan 

kebijaksanaan jaring 

pengaman sosial dan 

pemberdayaan masyarakat 

(JPS-PM).  

Abdurahman 

Wahid  

1999 – 2001 

Badan Urusan 

Ketahanan 

Pangan;  

BULOG  

(1)   Inventarisasi dan evaluasi 

sumber daya pangan 

potensial di tingkat lokal, 

regional, dan nasional;  

(2)   Pengembangan produksi 

pangan beras dan non 

beras;  

(3)   Optimalisasi pemanfaatan 

lahan, rehabilitasi, dan 

pengembangan prasarana 

dan sarana pendukung 

ketahanan pangan;  
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(4)  Perluasan lahan pertanian 

baru, serta pemanfaatan 

lahan tidur dan lahan 

kurang produktif lainnya 

mengacu kepada Rencana 

Umum Tata Ruang 

Nasional dan Wilayah;  

(5)  Penyusunan peraturan 

perundang-undangan 

tentang lahan pertanian 

pangan abadi;  

(6)  Penegakkan hukum 

terutama dalam 

pemanfaatan dan 

pelestarian sumber daya 

hayati;  

(7)   Koordinasi kebijakan dan 

program ketahanan 

pangan;  

(8)   Pembinaan penerapan 

standar dan penilaian 

kesesuaian termasuk 

jaminan mutu produk dan 

jasa serta pengawasannya;  

(9)  Menyusun peta informasi 

potensi pengembangan 

bisnis pangan yang 
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terpadu dengan sentra-

sentra  produksi pertanian 

bahan pangan;  

(10) Pengembangan kemitraan 

usaha dan kelembagaan 

bisnis pangan, serta 

pembinaan pelaku bisnis 

pangan sesuai kebutuhan 

pasar;  

(11) Pengembangan industri 

pengolahan pangan skala 

rumah tangga/mikro kecil 

dan menengah;  

(12) Peningkatan penyediaan 

bahan pangan asal ternak 

yang berkualitas & aman 

bagi masyarakat & bahan 

baku industri;  

(13) Peningkatan konsumsi 

pangan asal ternak dan 

ikan oleh masyarakat;  

(14) Penyediaan kredit yang 

menunjang peningkatan 

ketahanan pangan;  

(15) Pengembangan sistem 

pengolahan komoditas 
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hortikultura sesuai potensi 

masyarakat dan wilayah.  

Megawati 

2001 – 2004   

Badan Bimas 

Ketahanan 

Pangan;  

Dewan Bimas 

Ketahanan 

Pangan;  

BULOG  

(1)  Perumusan kebijakan 

ketahanan pangan melalui 

analisis ketersediaan dan 

pemenuhan kebutuhan 

pangan, pola distribusi 

pangan strategis, dan situasi 

konsumsi pangan;  

(2)  Percepatan diversifikasi 

pangan;  

(3)  Penanganan kerawanan 

pangan melalui revitalisasi 

sistem kewaspadaan pangan 

dan gizi;  

(4)  Penanggulangan kerawanan 

pangan dan peningkatan 

keamanan pangan yang 

diprioritaskan pada pangan 

segar dan pangan siap saji;  

(5)  Pemberdayaan ketahanan 

pangan melalui: (a) 

pengembangan Bantuan 
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Langsung Masyarakat 

(BLM)  untuk 

pengembangan lumbung 

pangan, sistem tunda jual, 

pengolahan pangan lokal, 

dan pemanfaatan 

pekarangan; (b) 

pemberdayaan ketahanan 

pangan di lahan kering dan 

marginal secara partisipatif 

di 3 propinsi; (c) 

pemberdayaan ketahanan 

pangan melalui lembaga 

mandiri yang mengakar di 

masyarakat (LM3) di 6 

propinsi;  

(6)  Pemberian penghargaan, 

promosi, kampanye, dan 

pendampingan;  

(7)  Penyusunan peta kerawanan 

pangan (Food Insecurity 

Atlas) di 17 propinsi;  

(8)  Pilot project pemberdayaan 

perempuan dalam 

pemantapan ketahanan 

pangan di 4 propinsi;  
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(9)  Kerja sama dengan berbagai 

organisasi internasional 

antara lain International 

Fund for Agricultural 

Development (IFAD), Food 

and Agricultural 

Organization (FAO), Japan 

International Cooperation 

Agency (JICA).  

 

Susilo 

Bambang 

Yudhoyono  

2004 – 2009 

Dewan 

Ketahanan 

Pangan;  

Badan 

Ketahanan 

Pangan;  

Perum 

BULOG  

(1)  Merumuskan kebijakan 

ketahanan pangan, antara 

lain: (a) penetapan HDPP; 

(b) penerbitan Peraturan 

Pemerintah No. 68 tahun 

2002 tentang ketahanan 

pangan; (c) pengkajian 

kemandirian pangan dan 

ekspor impor pangan guna 

menghasilkan kebijakan 

yang mendukung 

kemandirian pangan; (d) 

kebijakan penggunaan dan 

perdagangan gula kristal 

mentah; dan (e) penyusunan 

Rancangan Peraturan 

Presiden tentang kebijakan 
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percepatan 

penganekaragaman  

konsumsi pangan;  

(2)  Pemberdayaan kelembagaan 

ketahanan pangan melalui 

Program PIDRA Fase II 

yang dimulai sejak tahun 

2005 dan akan berakhir pada 

tahun 2009, serta persiapan 

exit strategy PIDRA; DPM-

LUEP yang kemudian 

diganti menjadi penguatan 

LDPM pada tahun 2009; dan 

(c) BLM pengembangan 

lumbung pangan, sistem 

tunda jual, pengembangan 

pangan lokal, dan 

pemanfaatan pekarangan 

yang kemudian 

diintegrasikan ke dalam 

pengembangan Demapan 

pada tahun 2005;  

(3)  Pengembangan Demapan 

melalui proses 

pemberdayaan masyarakat 

yang berkesinambungan;  
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(4)  Pembuatan Peta Kerawanan 

Pangan (FIA) diseluruh 

propinsi dan kabupaten;  

(5)  Monitoring dan pengendalian 

ketahanan pangan yang 

dilaksanakan melalui: 

pemantauan harga, 

pemantauan kegiatan 

diversifikasi pangan, 

pemantauan produksi pangan 

nabati dan hewani ke 

beberapa propinsi, dan 

pemantauan usahatani 

bawang merah di Brebes  

(6)  Melakukan kegiatan analisis 

situasi perberasan nasional, 

penyempurnaan HPP, dan 

distribusi pangan untuk 

beras nasional, cabe merah, 

daging ayam ras pedaging 

nasional, dan telur ayam ras 

petelur nasional;  

(7)  Penanganan SKPG;  

Sumber: Kementerin Peratanian, Satu Dasawarsa Kelembagaan 

Ketahanan Pangan di Indonesia, Jakarta: BKP, 2010. 
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BAB III 

MONOPOLI PENGADAAN BERAS DAN 

TEPUNG TERIGU 

A. Umum 

Sasaran kebijaksanaan pangan yang ditetapkan 

Pemerintah Orde Baru (1967-1998) dalam Pembangunan Jangka 

Panjang Tahap I tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan 

produksi, tetapi juga untuk mengupayakan kecukupan pangan 

yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan harga 

yang terjangkau oleh daya beli masyarakat dan menyediakan 

lapangan kerja serta sumber pendapatan bagi petani.183 

Pencapaian sasaran tersebut dikerjakan oleh Departemen 

Pertanian dan Bulog. Departemen Pertanian menerapkan 

kebijaksanaan produksi pangan, sedangkan Bulog menjalankan 

kebijaksanaan pengadaan bahan pangan,. 

Pelaksanaan kebijaksanaan tersebut di samping dapat 

mewujudkan pengadaan pangan yang mencukupi bagi rakyat, 

juga terciotanya stabilitas harga pangan.184 Kebijaksanaan 

pangan yang ditempuh oleh Pemerintah tersebut yang juga 

terkait dengan kebijaksanaan harga pangan.185 Petani dapat 

meningkatkan produksi dan merupakan salah satu faktor yang 

memberikan sumbangan bagi upaya-upaya mencukupi 

kebutuhan pangan, terutama beras. Untuk mencukupi kebutuhan 

pangan, Pemerintah juga telah menempuh langkah diversifikasi 

pangan sejak akhir dekade 1980-an.186 

Kebijaksanaan pangan yang ditempuh oleh pemerintah 

tidak linear sifatnya, tetapi ia berkembang mengikuti kebutuhan 

masyarakat. Kesimpulan tersebut diperoleh dari fakta Bulog 
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yang telah mencatat masih meningkatnya adanya permintaan 

akan padi-padian, karena kenaikan konsumsi langsung selama 25 

tahun terakhir sejak tahun 1970.187  

BULOG, sebagai suaru lembaga non departemen yang 

memiliki tugas khusus di bidang pangan, selama kurun waktu 

tersebut telah berhasil melindungi kepentingan pelaku ekonomi 

lemah, dan sekaligus melakukan fungsi sebagai lembaga penjaga 

keamanan pangan nasional. Selama 25 tahun berdiri (1967-

1992), lembaga non departemen itu telah berhasil menjamin 

tersedianya bahan pangan, terutama beras, dengan harga yang 

terjangkau oleh masyarakat. Namun, Anwar Nasution melihat 

adanya ancaman terhadap kelangsungan stabilitas produksi padi 

sejalan dengan perubahan struktur ekonomi nasional dari sektor 

pertanian sebagai tiang utamanya bergeser ke sektor industri.188 

Perubahan struktur ekonomi tersebut juga sekaligus telah 

mengakibatkan semakin banyaknya terjadi konversi penggunaan 

lahan pertanian menjadi kawasan industri, perumahan, dan 

rekreasi. Konversi terutama terjadi di Pulau Jawa dan di daerah-

daerah lain penghasil padi di luar Jawa, misalnya Sumatra dan 

Sulawesi. 

Data BPS menunjukkan bahwa luas area penanaman padi 

di Indonesia pada tahun 1997 menurun 3,71% dibandingkan pada 

tahun sebelumnya, atau menjadi 429.135 hektar pada tahun 

1996.189 Sebagai penghasil 63% dari seluruh produksi padi 

nasional, Pulau Jawa juga telah mengalami penurunan luas lahan 

pertanian, yang diindikasikan dengan adanya okupasi lahan 

produktif antara 25.000 sampai 30.000 hektar setiap tahunnya.190 
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Perubahan peruntukkan tanah pertanian tersebut pada 

gilirannya akan mengakibatkan menurunnya produksi padi 

nasional. Dalam pada itu, BPS meramalkan realisasi panen pada 

tahun. 1998 hanya akan mencapai 46.290.461 ton Gabah Kering 

Giling, atau turun 6,25% dari tahun 1997 (atau turun 9,41% dari 

tahun 1996).191 BPS juga memperkirakan produksi akan beras 

turun secara lebih besar pada tahun 1998, yaitu menurun sekitar 

8,85% dari tahun 1997, atau turun 11,92% dari tahun 1996. 

Penurunan panen itu diakibatkan oleh penurunan angka 

rendemen beras dari 65% menjadi sekitar 63,2%. 

Selain itu, para pakar ekonomi pertanian telah 

memperingatkan tentang kemungkinan akan terjadinya 

kekurangan pangan di tahun 2000, yang akan melanda sebagian 

besar negara yang sedang berkembang, tidak terkecuali.192 

Ancaman kekurangan pangan tersebut akan sangat memukul 

negara-negara dengan ciri-ciri perubahan iklim (climate change) 

yang tidak menentu, perkembangan kenaikan produktivitas yang 

cenderung menurun, serta semakin berkurangnya lahan-lahan 

produktif yang dihadapkan pada pertambahan penduduk yang 

tidak terkendali. 

Suatu catatan yang juga perlu diungkapkan di sini adalah 

upaya pemerintah untuk memposisikan diri menghadapi 

perdagangan komoditi pangan di era pasar bebas di abad ke-

21.193 Kebijaksanaan pangan yang dibuat oleh pemerintah juga 

dimaksudkan untuk memproteksi masyarakat dari penetapan 

harga bahan pangan yang tidak wajar oleh para pedagang.194 
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Di era pasar bebas nanti, kekuatan pasar akan memberi 

pengaruh pada pengadaan komiditi, termasuk beras. Dalam masa 

itu, para pelaku perdagangan internasional akan hadir sebagai 

suatu kekuatan yang akan mampu mengontrol mekanisme pasar 

dan produksi. 

Dalam suatu keadaan kekurangan bahan pangan, maka 

para pedagang komoditi pangan internasional diperkirakan akan 

mendikte harga komoditi kepada konsumen. Ancaman demikian 

hanya dapat dihadapi dengan intervensi pemerintah, yaitu 

dengan cara menghadirkan suatu lembaga yang bertanggung 

jawab atas pengadaan dan penyaluran bahan pangan. Dalam 

konteks demikian, kehadiran Bulog dengan monopoli pengadaan 

dan penyaluran bahan pangan memiliki arti yang strategis. 

Pemerintah juga memberi hak monopoli pengadaan dan 

penyaluran sembilan bahan pokok kepada Bulog. Monopoli 

pengadaan bahan pangan ini berhasil meredam laju inflasi, yang 

di tahun 1966 mencapai angka 900 persen.195 Sudah diketahui, 

bahwa beras dan bahan pangan lainnya memiliki arti strategis 

dalam menentukan laju inflasi, terutama jika terjadi krisis 

ekonomi yang berujung pada krisis bahan pangan 

Arti strategis bahan pangan itu dalam menentukan laju 

inflasi ditunjukkan oleh data inflasi nasional yang dikeiuarkan 

oleh Biro Pusai Statistik (BPS) pada bulan Agustus 1998. Data 

tersebut memperlihatkan, bahwa bahan makanan adalah 

penyumbang tertinggi dari inflasi bulan Juli 1998, yaitu 36,68%, 

atau naik 12,16% dibandingkan dengan bulan Juni 1998. Laju 



 

 

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H         93       

inflasi nasional pada bulan itu adalah 8,56%. Meningkatnya 

sumbangan bahan makanan terhadap laju inflasi nasional 

disebabkan melonjaknya harga bahan pangan yang tidak 

diimbangi dengan daya beli masyarakat. Sebagai upaya untuk 

mengatasinya, pemerintah melancarkan program penjualan beras 

murah untuk kelompok masyarakat miskin,196 serta melakukan 

Operasi Pasar oleh Bulog.197 

 

Tabel 3.  Sumbangan Kelompok Pengeluaran 

Terhadap Inflasi Nasional Bulan Juli 1998 

 

Kelompok Penguaran Persentase 

1. Bahan Makanan 36,68  

2. Makanan Jadi, Minuman,   

Rokok, dan Tembakau 
19,39 

 

3. Perumahan 14,96  

4. Sandang 13,20  

5. Transportasi dan Komunikasi 4,79  

Sumber: Berita Resmi Statisik, No. 3/Tahun 1/3 Agustus 1998. 

 

Latar belakang dari pemberian hak monopoli pengadaan 

bahan pangan kepada Bulog juga dilandasi pemikiran tentang 

pentingnya jaminan keamanan pangan (food security) dalam 

konteks kebijaksanaan pangan.198  Salah satu aspek 

kebijaksanaan pangan yang cukup penting, adalah ketersediaan 



94         Monopoli BULOG Pada Masa Orde Baru            

cadangan pangan yang cukup sebagai suatu upaya untuk 

menjamin keamanan pangan itu. Pengelolaan cadangan pangan 

untuk tujuan demikian jelas tidak bisa diserahkan kepada 

swasta.199Kehadiran pemerintah, Bulog dalam hal ini, karenanya 

diperlukan. Namun pengaturannya perlu disesuaikan dengan 

tuntutan zaman yang berkembang, termasuk pendanaan maupun 

aspek-aspek operasional lainnya. 

Dalam pada itu, keamanan pangan merupakan sisi 

penting dari peranan pertanian, dan merupakan baaian integral 

dari pembangunan nasional. Pada tingkat makro, keamanan 

pangan dapat diupayakan melalui dua cara, yaitu:200 

1) Peningkatan penyediaan bahan makanan, yang sejalan 

dengan peningkatan konsumsi dengan tetap 

mempertahankan tingkat harga yang wajar. 

2) Pertumbuhan ekonomi disertai dengan pemerataan, 

sehingga dapat meningkatkan dava beli     masyarakat 

pada umumnya terhadap pangan yang tersedia di 

semua tempat dan di setiap saat. 

Intervensi pemerintah di sektor pangan sebagaimana 

diceritakan di atas menjadi sangat penting ketika persoalan 

pengadaan pangan bersentuhan dengan masalah kemiskinan. 

Dalam situasi krisis moneter seperti sekarang ini, Pemerintah 

melaksanakan program jaring pengaman sosial {social safely 

net) sebagai jalan keluar bagi tersedianya bahan makanan, yang 

sangat penting artinya terutama untuk kelompok masyarakat 

miskin.201 Program ini merupakan bagian dari perjanjian bantuan 
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ekonomi sebesar 42 miliar dolar Amerika Serikat dari IMF 

kepada Pemerintah Indonesia. Program jaring pengaman sosial 

itu, antara lain, berupa penciptaan lapangan pekerjaan padat 

karya bagi pekerja-pekerja yang terkena pemutusan hubungan 

kerja sebagai akibat langsung dari krisis moneter saat ini. 

Program tersebut juga dapat berupa pemberian modal kredit 

berusaha bagi kelompok masyarakat miskin. Program tersebut 

dilaksanakan di daerah perkotaan dan pedesaan. 

 

B. Mononoli Pengadaan Beras 

Peran Bulog dalam pengadaan dan penyaluran beras erat 

kaitannya dengan politik ekonomi yang dijalankan Pemerintah 

Order Baru di bawah mantan Presiden Soeharto (1967-1998). 

Pemerintah Orde Baru senantiasa mengupayakan terjaminnya 

pengadaan bahan pangan, terutama beras, sebagai bagian dari 

penyangga utama stabilitas ekonomi.202 

Bulog telah menjalankan monopoli pengadaan beras sejak 

pembentukan lembaga tersebut pada tahun 1967, yang kemudian 

diperluas ke komoditi non beras. Berdasarkan Keputusan 

Presidium Kabinet Nomor 114/U/KEP/5/1967.203 Bulog ditugasi 

untuk membantu Presidium Kabinet dalam penyediaan dan 

penyaluran beras. Keppres itu sendiri mengalami beberapa kali 

perubahan,204 tetapi fungsi Bulog untuk pengadaan beras tetap 

dipertahankan. 

Perubahan terakhir terhadap landasan yuridis Bulog 

terjadi ketika pemerintah mengeluarkan. Keppres Nomor 19 

Tahun 1998. Ruang lingkup tugas Bulog pada ketentuan baru itu 
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menjadi lebih sempit dibandingkan dengan pengaturan dalam 

Keppres Nomor 45 Tahun 1997. Dalam Keppres Nomor 45 

Tahun 1997, tugas pokok Buiog adalah untuk mengendaiikan 

harga dan mengelola persediaan beras dan gula. Sedangkan 

dalam Keppres Nomor 50 Tahun 1995, tugas pokok Bulog 

adalah untuk menaendalikan haraa dan menselola persedian 

beras, aula, gandum, terigu, kedele, pakan dan bahan pangan 

lainnya (Pasal 2). Tugas pokok Bulog dipersempit dalam 

Keppres Nomor 45 Tahun 1997 hanya sebatas mengendaiikan 

harga beras dan gula pasir (Pasal 1). Tetapi selain penugasan 

untuk dua komoditi tersebut. Keppres itu juga masih memberikan 

peiuang kepada Bulog untuk mengurus komodni-komoditi 

lainnya,205 jika Pemerintah menugaskan lembaga tersebut. 

Sekalipun UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan tidak 

menyebutkan nama lembaga pemerintah yang bertanggung 

jawab untuk pengendalian stabilitas pangan, namun peraturan 

perundang-undangan tersebut memberi mandat kepada 

pemerintah untuk menjamin persediaan pangan. Pasal 46 

Undang-undang itu menyebutkan secara jelas tanggung jawab 

pemerintah dalam pengadaan pangan, antara lain, yaitu: 

1) menyelenggarakan, membina, dan/atau 

mengkoordinasikan segala upaya atau kegiatan untuk 

mewujudkan cadangan pangan nasional, 

2) menyelenggarakan, mengatur, dan/atau 

mengkoordinasikan segala upaya atau kegiatan dalam 
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rangka penyediaan, pengadaan, dan/atau penyaluran 

pangan tertentu yang bersifat pokok; 

3) menetapkan dan menyelenggarakan kebijaksanaan 

mutu pangan nasional dan penganekaragaman pangan; 

4) mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah 

dan/atau rnenanggulangi gejala kekurangan pangan, 

keadaan darurat, dan/atau spekulasi atau manipulasi 

dalam pengadaan dan peredaran pangan. 

 

Pada masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie, yang 

menggantikan Pemerintahan Presiden Soeharto206 yang 

ditumbangkan oleh aksi protes massal mahasiswa pada bulan 

Mei 1998, monopoli Bulog untuk pengadaan beras ini tetap 

berlanjut. Sebagai hasil kesepakatan IMF dan Pemerintah 

Indonesia,207 fungsi Bulog untuk pengadaan beras disetujui 

untuk tetap dipertahankan. Perkembangan lain adalah, meskipun 

dalam Keppres Nomor 19 Tahun 1998 Bulog hanya menangani 

beras saja, sesuai dengan keputusan Pemerintah dalam rapat-

rapat EKUIN (Ekonomi, Industri dan Keuangan) dan telah 

disetujui oleh IMF, Bulog dalam tahun anggaran 1998/1999 juga 

diberi tugas untuk menangani komoditi gula, gandum/terigu, 

kedele, jagung, bungkil kedele dan tepung ikan, di samping 

menangani beras.208 Keputusan pemerintah tersebut tertuang 

dalam Keputusan Menteri Keuangan No. SR-47/MK/1998 

tanggal 18 Pebruari 1998. 

Di Indonesia beras dipandang sebagai suatu komoditi 

strategis, karena itu, Pemerintah tidak akan membiarkan harga 
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beras sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar.209 Sejalan 

dengan pandangan tersebut, Pemerintah telah membuat 

kebijaksanaan vang memanfaatkan mekanism81e pasar, yaitu 

sejauh mungkin menetapkan harga batas atas dan harga batas 

bawah yang dianggap wajar bagi konsumen dan produsen.210 

Peiaksanaan kebijaksaan tersebut ditunjang oleh mekanisme 

yang secara efektif dapat menambah suplai beras di pasar pada 

saat harga beras mencapai batas tertinggi dan mengurangi suplai 

beras pada saat harga merosot lebih rendah dari harga yang 

ditetapkan, dan Bulog telah menjadi instrumen pelaksana dari 

mekanisme tersebut. 

Bulog membeli beras dari pasar dalam negeri pada waktu 

musim panen dan memegang hak monopoli atas impor komoditi 

tersebut.211 Stok pangan itu disimpan dalam gudang-gudang 

milik lembaga non-departemen tersebut. Bulog kemudian akan 

menjual sediaannya di pasar dalam negeri pada musim paceklik 

dan/atau pada saat harga beras melambung. 

Menurut penelitian Bulog, laju pertumbuhan konsumsi 

beras Indonesia sangat tinggi mulai tahun 1969 sampai tahun 

1984.212 Jika pada tahun 1969 konsumsi beras per kapha hanya 

106 kg, maka pada tahun 1984 telah mencapai 141 kg per kapha. 

Namun, pertumbuhan konsumsi tersebut tidak didukung oleh 

kemampuan Bulog untuk melakukan Operasi Pasar.213 

Kemampuan Operasi Pasar pada tahun 1984 hanya 300 ribu ton 

saja, atau jauh di bawah Operasi Pasar pada tahun 1979 yang 

berhasil mencapai 1,8 juta ton. 
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Operasi Pasar dilakukan oleh Bulog sebagai upaya 

menekan harga, karena permintaan terhadap bahan pangan 

melonjak menjelang hari-hari besar keagamaan, terutama Iedul 

Fitri dan Natal. Namun, Operasi Pasar juga dilakukan oleh 

Bulog dalam menghadapi krisis pangan seperti dalam bulan Mei 

1998, karena terjadi gangguan distribusi bahan pangan 

menyusul kerusuhan tanggal 13-14 Mei 1998. 

Sekalipun Indonesia berhasil mencapai swa-sembada 

beras pada tahun 1984, pada tahun berikutnya Indonesia kembali 

mengimpor beras untuk mencukupi sediaan nasional. Bulog 

melakukan impor beras ketika sediaan beras nasional 

diperkirakan tidak cukup, terutama di musim paceklik dan 

persiapan menyambut Natal dan Tahun Baru dan Idul Fitri. 

Sebelum impor beras dilakukan dengan tender terbuka 

pada bulan September 1998, impor beras yang dilakukan oleh 

Bulog senantiasa mendapat kritik tajam karena ketertutupan 

Bulog dalam mencari mitra untuk mengadakan beras impor. 

Bulog tidak saja menunjuk perusahaan swasta Indonesia untuk 

menjadi perantara dalam mencari pedagang beras di luar negeri, 

tetapi juga memberi hak monopoli bagi pengapalan beras impor 

itu ke Indonesia. 

Bulog memberi monopoli kepada setidaknya dua 

perusahaan Indonesia untuk pengadaan impor beras tersebut, 

yaitu Salim Group dan PT PP Berdikari214 Catatan Kompas 

memperkuat data itu.215 Menurut suratkabar tersebut, semua 

bisnis impor beras Bulog ber'iangsung tertutup dan ada 

penguasaan monopolis yang dilakukan oleh kelompok Salim, 
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Keluarga Soeharto dan pejabat Bulog. Bisnis tersebut 

memberikan keuntungan di atas 10 dollar Amerika Serikat per 

ton beras. Pada tahun anggaran 1995/1999, Pemerintah 

mengimpor 3,1 juta ton beras dengan harga 320 dolar Amerika 

Serikat. Harga beras impor ini ditentukan secara sepihak oleh 

pengimpor. Hal itu, menurut Saragih, jelas merugikan negara. 

Berdasarkan data itu, pola pengadaan beras oleh Bulog 

dinilai oleh pengamat pertanian dan kalangan pengusaha telah 

gagal dan hanya merugikan pemerintah.216 Menurut mereka, 

Bulog harus melakukan impor beras secara terbuka melalui 

tender, tidak memberikan monopoli kepada sekelompok 

pengusaha yang dekat kepada kekuasaan seperti terjadi pada 

masa Pemerintahan Presiden Soeharto. Merekajuga menuntut 

agar Bulog meninggalkan politik beras murah yang keliru dan 

membuat produksi pangan di dalam negeri merosot. 

Dalam wawancara dengan Kornpas tersebut,217 Bungaran 

Saragih dari Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan bahwa 

Bulog di masa depan tidak boleh lagi memegang sediaan beras, 

kecuali untuk golongan anggaran218 dan ABRI. Menurut guru 

besar dari IPB itu, Bulog hanya perlu berperan sebagai wasit 

yang mengawasi tidak adanya monopoli dalam pengadaan beras, 

mengawasi kelancaran distribusi, sampai membuat data statistik 

yang terbuka untuk semua orang. Fungsi sebagai wasit itu 

dilaksanakan sampai ke daerah-daerah dan bisa menggunakan 

tenaga DOLOG sampai Sub-DOLOG. 

Saragih menilai Bulog telah gagal menjalankan misi 

stabilitas harga beras selama kurun tahun 1998. Faktor penyebab 
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kegagalan tersebut adalah politik pangan murah, yang 

diterapkan sekitar 15 tahun lalu. Akibat politik tersebut, 

produksi pangan tertekan,219 sedangkan konsumsi meningkat. 

Melambatnya produksi padi sesungguhnya telah terjadi sejak 

tahun 1990, karena petani tidak bergairah memaksimalkan 

penanaman padi sebagai akibat dari politik harga beras murah. 

Untuk mengatasi keadaan tersebut, Saragih menyarankan agar 

beras dilepas mengikuti harga pasar. 

Keuntungan dari gagasan tersebut adalah petani 

terangsang berproduksi, karena harga yang baik, konsumsi per 

kapha turun, dan terjadi diversifikasi pangan secara alamiah. 

Keuntungan lainnya adalah pencegahan kebocoran dalam sistem 

pengadaan beras seperti sering terjadi selama ini. 

 

C. Monopoli Pengadaan Tepung Terigu 

Dalam pengadaan tepung terigu, Bulog telah memberikan 

hak eksklusif bagi pengadaannya terutama kepada Grup Salim220 

dan PT PP Berdikari.221 Belakangan Bulog juga memberikan hak 

istimewa kepada Goro, kelompok usaha milik putra bungsu 

mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra, sebagai 

pemasoknya.222 

Pemberian derivatif monopoli pengadaan bahan pangan 

tersebut kepada kalangan swasta telah dikritik, karena telah 

memperpanjang mata rantai pengadaan bahan pangan dan 

terutama sekali karena faktor eksklusivitasnya. Selain ketiga 

nama perusahaan tersebut, Bulog juga menjalin kerja sama 
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dengan grup-grup, seperti Dharmala, Gunung Sewu, dan 

Mantrust sebagai penyalur komoditi yang dikuasai oleh Bulog.223 

Aspek negatif dari pemberian hak monopoli itu kepada 

perusahaan-perusahaan swasta dalam pengadaan tepung terigu 

telah mendapat kritik yang tajam dalam sebuah pertemuan 

ilmiah, dengan tema "Praktik Monopoli versus Demokrasi", 

yang diselenggarakan oleh CESDA di Jakarta pada tahun 

1993.224 Para pembicara seminar menyimpulkan bahwa praktik 

monopoli dan oligopoli telah mengakibatkan terjadinya subsidi 

terbalik (reverse income distribution). Fenomena anomalis 

tersebut dapat dijelaskan pada kasus penjualan tepung terigu. 

Penetapan harga jual terigu di Indonesia lebih tinggi 30% 

dibandingkan dengan harga di Singapura dan Malaysia. 

Kenyataan ini tidak terlalu menjadi persoalan kalau konsumen 

utama terigu adalah masyarakat berpenghasilan tinggi 

sebagaimana terjadi pada tahun 1970-an, tetapi target konsumen 

beralih pada masyarakat kelas bawah mulai tahun 1990-an. 

Dapat dijelaskan bahwa masyarakat berpenghasilan tinggi lebih 

mengkonsumsi roti, sedangkan masyarakat klas bawah lebih 

mengkonsumsi supermi. Harga jual supermi kemudian dapat 

menjelaskan subsidi terbalik itu, ketika supermi dijual rata-rata 

Rp 350 pada tahun 1993 di Indonesia, atau 30% lebih mahal 

daripada harga di Malaysia dan Singapura. Dengan demikian, 

masyarakat Malaysia dengan pendapatan US$2,500 dapat 

memperoleh supermi dengan harga lebih murah dibandingkan 

dengan masyarakat Indonesia yang berpenghasilan US$600. 

Fakta ini dapat dipahami, karena setiap pembelian supermi oleh 
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masyarakat menengah bawah telah menyumbang Rp 100 untuk 

kelompok masyarakat yang sesungguhnya sudah berada dalam 

posisi yang sangat kuat. 

Monopoli pengelohan industri tepung terigu memiliki 

nilai negatif, karena monopoli komiditi tersebut menghasilkan 

rnasalah inefisiensi dan ketidakadilan. Industri pengelohan 

tepung terigu berada dalam tangan kelompok yang dekat dengan 

elit kekuasaan, yaitu Bogasan Flour Mills milik Sudono Salim, 

kawan dekat mantan Presiden Soeharto sejak tahun 1950-an. 

Sekalipun Pemerintah telah mengeluarkan izin-izin baru 

bagi pengelohan tepung terigu, namun izin-izin tersebut jatuh ke 

tangan kelompok yang sama. Industri ini telah menjadi mesin 

penghasil uang [money machine) bagi pemiliknya. Ada dua 

alasan yang mendukung pendapat tersebut. Pertama, karena 

penguasaannya berdasarkan hak monopoli. Kedua, telah tercipta 

integrasi vertikal dari hulu sampai hilir dengan didirikannya 

industri berbahan baku terigu, seperti biskuit dan mi oleh 

pemilik yang sama. Bahkan untuk roti sampai dengan penjualan 

dengan gerobak-gerobak dorong. 225 

Sebagaimana telah diungkapkan dalam bagian 

Pendahuluan tulisan ini, Bulog menunjuk PT Bogasari Flour 

Mills terutama untuk impor gandum sebagai bahan baku tepung 

terigu.226 Penunjukan PT Bogasari Foulr Mills ini dilakukan 

Bulog secara eksklusif, atau tidak melalui tender terbuka. Fakta 

ini memperlihatkan adanya monopoli derivatif dalam industri 

tepung terigu. 
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INDEF mengatakan bahwa Bulog kemudian hanya 

pelaku di atas kertas, sekalipun secara de jure pihak yang ditugasi 

oleh pemerintah untuk menangani pengadaan tepung terigu 

adalah Bulog."227 Menurut hasil riset tersebut, Grup Salim 

berperan sangat dominan, mulai dari pengadaan asal impor 

termasuk pengapalan,serta pengolahan, pemasaran dan 

pemakaiannya. 

Hasil riset INDEF juga menunjukkan adanya subsidi 

terselubung dalam pemiagaan tepung terigu itu.228 Menurut 

INDEF229, harga impor butir gandum tertulis senilai Rp 418 per 

kg, tetapi harga butir gandum menjadi Rp 141 per kg ketika 

diserahkan ke Bogasari dan Berdikari untuk diolah menjadi 

gandum. Artinya, ada selisih harga sebesar R p  277 per kg. 

Misalnya saja, dengan jumiah impor 2,7 juta ton pada tahun 

1994, maka subsidi terselubung itu sudah mencapai jumiah 

sekitar Rp 760 miliar. Subsidi terselubung tersebut tidak tampak 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja . Negara (APBN). Hal 

itu disebabkan, karena Bulog ternyata tidak memberikan secara 

tunai subsidi Rp 760 miliar itu, melainkan dengan cara 

mendapatkan harga barang yang lebih rendah dari impor. 

Distorsi ekonomi dan pemberian derivatif monopoli 

tersebut dibantah oleh Sudwikatmono, salah seorang pemegang 

saham terbesar dalam PT Bogasari Flour Mills. Dia mengatakan 

bahwa PT Bogasari Flour Mills hanya menggilingkan gandum 

kepunyaan Bulog untuk dijadikan tepung terigu, dengan 

mendapatkan fee sebagai imbalan untuk pekerjaan itu.230 
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Sudwikatmono juga membantah bahwa Bulog hanya 

menunjuknya sebagai mitra tunggal dalam penggilingan tepung 

terigu milik instansi tersebut, karena Bulog juga menunjuk PT 

PP Berdikari (BUMN) untuk pekerjaan penggilingan gandum 

menjadi tepung terigu. Dengan demikian, menurut dia, Bulog 

tetap memegang kendali tepung terigu. 

PT Bogasari Flour Mills menggilingkan gandum 2,5 juta 

ton menjadi tepung terigu sesuai dengan kapasitasnya, yaitu di 

pabrik Jakarta 1,6 juta ton dan di Surabaya 900,000 ton. 

Sedangkan sebanyak 300.000 ton tepung merupakan hasil 

gilingan gandum yang diolah oleh PT Berdikari Sari Utama 

(BUMN) di Ujung Pandang. Jadi, sebenarnya jatah pengolahan 

gandum Bogasari bertambah besar, karena adanya tambahan 15 

persen pengolahan oleh PT Berdikari Sari Utama. 

Keuntungan besar tidak saja dinikmai Bogasari dan 

Berdikari dari hasil penggilingan tepung terigu, karena mereka 

juga menikmati keuntungan yang lebih besar lagi dari kegiatan 

pengolahan gandum menjadi tepung terigu.231 Tambahan 

keuntungan dua perusahaan tersebut diperoleh setelah 1 Bulog 

membeli kembali tepung tersebut, dengan harga Rp 616 per kg 

yang ditetapkan berdasarkan sebuah Keputusan Menteri 

Keuangan yang dikeluarkan pada tahun 1992.232 Harga Rp 616 

itu dipatok setelah menghitung harga penyerahan oleh Bulog Rp 

141, ongkos pabrik, pajak dan lain sebagainya. Dari harga pokok 

Rp 616 itu, tepung terigu kemudian dipasarkan dengan harga Rp 

835 per kg di pasar domestik setelah ditambahkan biaya 

distribusi. Pemerintah yang menetapkan harga Rp 616 per kg ini 
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lebih tinggi dari harga impor yang sebenarnya hanya Rp 548 per 

kg. 

INDEF melihat bahwa keuntungan dari pengolahan 

gandum tersebut sebagai merupakan akibat dari makin 

panjangnya rente ekonomi dalam industri pengolah. Pada tahun 

1993 saja industri pengolahan mendapatkan rente ekonomi Rp 

200,9 miliar, pihak distributor Rp 195,3 miliar, pemerintah 

ditambah pajak Rp 106 miliar, dan Bulog hanya mendapatkan 

bagian terkecil saja, yaitu Rp 55,8 miliar. Rente tersebut baru 

merupakan rente yang diperoleh dari kegiatan pengolahan, 

penyerahan dan distribusi tepung terigu saja. 

Keuntungan industri tepung terigu yang didapat dari 

perlakuan istimewa itu sebenarnya menjadi lebih besar lagi, 

karena adanya bisnis di industri lebih hilir. Pembuat mie 

merupakan pengguna tepung terigu sebesar 45 persen, industri 

roti-rotian 35 persen, dan rumah tangga serta lain-lainnya sebesar 

20 persen. 

Di dalam negeri, PT Indofood Sukses Makmur sebagai 

produsen mie memiliki pangsa pasar 85 persen, dan produsen 

kecil lainnya hanya 15 persen. Demikian pula dalam pembuatan 

roti biskuit, PT Ubindo menikmati kontrol mayoritas. PT Ubindo 

adalah usaha patungan antara Grup Salim dan United Biskuit. 

Monopoli Grup Salim tersebut didukung oleh katabelece   yang 

didapat dari pemerintah.233 

Industri tepung terigu ini telah lama menikmati proteksi 

yang sangat berlebihan dari pemerintah, yaitu sejak pendiriannya 

di tahun 1979. Industri tepung terigu menjadi industri strategis 
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karena memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang 

(backward and forward linkages) yang kuat dengan kegiatan 

ekonomi lain, dan juga melibatkan kepentingan konsumen di 

hampir semua lapisan masyarakat. 

Perkembangan terbaru dalam tata niaga tepung terigu 

adalah rencana pemerintah untuk mencabut subsidi komoditi 

tersebut mulai 1 Oktober 1998,234 sehingga Bulog akan 

menetapkan harga tepung terigu tanpa subsidi tersebut dengan 

Rp 4.000 per kg. Harga sebelum pencabutan subsidi adalah Rp 

1.200 per kg.  
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BAB IV 

PENGATURAN MONOPOLI DAN  

TELAAH YURIDIS  

 

A. Umum 

Di Indonesia perdebatan tentang masalah monopoli 

sebagai bagian dari pembahasan ekonomi dan hukum telah 

berlangsung sejak awal kemerdekaan. Para pendiri republik 

menegaskan bahwa sistem ekonomi kita tidak boleh 

berlandaskan pada paham free fight liberalism maupun 

etatism.235 Selain itu, Pemerintah hams memberikan 

perlindungan hanya kepada kekayaan alam yang dikandung di 

bumi Indonesia,236 yang dalam prakteknya dapat dijumpai pada 

pelaksanaan monopoli pengelolaan atas minyak dan gas bumi 

oleh Pertamina.237 

Esensi perdebatan terletak pada dua pendapat, yaitu demi 

kepentingan rakyat banyak sebagai pengecualian, dan 

pengaturan pelarangan praktek monopoli yang dilakukan 

sekelompok orang. Kedua permasalahan tersebut hampir secara 

umum diamr dalam setiap peraturan hukum di semua negara. 

Pembahasan masalah monopoli juga dikaitkan dengan 

pemahaman terhadap konsep demokrasi ekonomi di Indonesia. 

Sebagai salah satu penggagas konsep demokrasi ekonomi Ikatan 

Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengaitkan pemikiran 

demokrasi ekonomi dengan pengaturan monopoli238 Menurut 

ISEI, "hanya perusahaan yang tidak menguasai hajak hidup 

orang banyak sajalah yang boleh ada di tangan orang-seorang." 

ISEI hanya membenarkan monopoli oleh negara, yaitu dalam hal 
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"...cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai 

hajat hidup orang banyak."239 

Pelaksanaan monopoli negara dilakukan dengan 

pengawasan oleh lembaga perwakilan rakyat. Pelaksanaan 

pengawasan tersebut dinyatakan oleh ISEI sebagai berikut:240 

... dalam Demokrasi Ekonomi sumber-sumber kekayaan 

dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan 

lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap 

kebijaksanaannya ada pada lembaga pewakilan rakyat 

pula. Perencanaan dan pelaksanaan program-program 

Pembangunan Nasional diselenggarakan dengan 

memperhatikan aspirasi dan kepentingan daerah. 

Implikasi pemyataan ISEI tersebut, adalah bahwa negara 

memegang pelaksanaan hak monopoli terhadap sumber daya 

alam dengan batasannya pada pengawasan oleh lembaga 

perwakilan rakyat.241 Pengawasan ini bertitik tolak dan paham 

bahwa rakyatlah yang berdaulat atas jalannya negara, sementara 

pemerintah bertindak sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. 

Dengan demikian, ada relativisme atas pelaksanaan monopoli 

negara terhadap sumber daya alam.  

Dalam pada itu, pengertian monopoli dan implikasinya 

dijabarkan secara jernih oleh Badan Penelitian dan 

Pengembangan Partai Demokrasi Indonesia, yaitu, bahwa:242 

... hak dari satu orang atau satu badan usaha untuk 

memproduksi atau mendistribusikan barang dan jasa 

tertentu. Dengan demikian, rakyat konsumen tidak 

mempunyai pilihan lain kecuali membeli barang dan jasa 

yang bersangkutan dari monopolis itu. Para monopolis 

selalu cenderung menggunakan kedudukan monopolinya 

untuk menaikkan harga semaunya dengan laba yang 
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setinggi-tingginya, atau menentukan persyaratan dagang 

yang mau menangnya sendiri. Dan ini hanya mungkin 

karena hak rakyat lainnya untuk ikut terjun ke dalam 

produksi dan distribusi dirampas demi satu monopolis. 

Kamus hukum Black's Law Dictionary mendefinisikan 

monopoli sebagai berikut243: 

A privilege or peculiar advantage vested in one or more 

persons or companies vested in, consisting in the 

exclusive right (or power) to carry on a particular 

business or trade, manufacture a particular article, or 

control the sale of the whole supply of a particular 

commodity. A form of market structure in which one or 

only a few firms dominate the total sales of a product or 

service. 

Dokumen "Simulasi Undang-undang Persaingan 

Ekonomi " tersebut juga mengajukan rekomendasi bagi legalitas 

monopoli, yaitu monopoli yang diberikan oleh pemerintah 

kepada satu atau lebih perusahaan swasta atau orsanisasi swasta 

tertentu tanpa melalui undang-undang, batal demi hukum. 

Pasal 3 Simulasi UU Persaingan Ekonomi memberikan 

beberapa kriteria terhadap legalitas monopoli, yaitu: 

Monopoli atau pemusatan produksi dan atau distribusi 

dari barang dan jasa tertentu pada satu atau beberapa 

orang dan atau satu atau beberapa perusahaan tertentu 

saja dianggap sebagai bertentangan dengan kepentingan 

umum seperti dimaksud oleh GBHN, dan karena itu 

dinyatakan bubar demi hukum apabila: 

a) Monopoli diberikan oleh pemerintah kepada satu 

atau lebih perusahaan swasta dan atau organisasi 

swasta tertentu tanpa melaiui undang-undang. 
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b) Monopoli atau kedudukan monopolistik diperoleh 

dari kerjasama antara dua atau lebih perusahaan dan 

atau organisasi sejenis, baik dalam pengaturan 

persaingan di antara mereka sendiri, maupun dalam 

bentuk peleburan (fusi)." 

Dapat dinyatakan bahwa dokumen "Simulasi Undang-

undang Persaingan Ekonomi" merupakan paket pertama RUU 

yang menyangkut monopoli di Indonesia.244 Naskah rancangan 

undang-undang tersebut gagal mendapatkan dukungan anggota-

anggota DPR dari empat fraksi lainnya, yaitu Fraksi Karya 

Pembangunan, Fraksi PPP, dan Fraksi ABRI.) 

Pada tahun 1999, Pemerintah RI mengundangkan UU No. 

5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat.245 Pasal 1 angka 1 memberikan 

pengertian yurifis tentang monopoli yaitu: penguasaan atas 

produksi dan atau pemasaran barang dan  atas penggunaan jasa 

tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. 

Sementara itu, pengertian Praktek monopoli adalah  Pemusatan 

kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang 

mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas 

barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan 

usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.246 

UU No. 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian. Pasal 

51 yang menyebutkan bahwa Monopoli dan atau pemusatan 

kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran 

barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak 

serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur 

dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha 
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Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau 

ditunjuk oleh Pemerintah. 

B. Pengaturan Antimonopoli di Negara Lain247 

Sejarah pengaturan monopoli sebenarnya dapat ditelusuri 

jauh ke belakang dalam praktik ekonomi masyarakat bangsa-

bangsa, yaitu sejak diundangkannya Sherman Act pada tahun 

1890 di Amerika Serikat. Pembahasan monopoli/persaingan juga 

dilakukan dalam konteks pengecualian dari kritik, bahkan 

kekecualian pengaturan hukum, sebagaimana diterapkan dalam 

Sherman Act. Selain itu, Amerika Serikat kemudian juga 

mengembangkan perangkat peraturan tentang anti monopoli, 

yaitu Clayton Act dan Rohinson-Patman Act sebagai amandemen 

dari Clayton Act 1914. Clayton Act sendiri dibuat duapuluh 

empat tahun setelah pemberlakuan Sherman Act. 

Segenap peraturan tentang larangan persaingan curang 

tersebut bertujuan untuk mencegah praktik-praktik kartelisasi 

dan monopolisasi di Amerika Serikat. Di bawah peraturan 

tersebut semua tindakan pembuatan perjanjian di antara para 

kompetitor berkenaan dengan masalah harga, keluaran (output), 

dan pembagian pasar adalah sama sekali di larang.248 Tindakan-

tindakan tersebui diyakini sebagai hal yang anti kompetisi, 

karena itu dinyatakan sebagai sesuatu yang ilegal. 

Sherman Act diundangkan sebagai reaksi terhadap 

monopoli industri minyak dari hulu sarnpai hilir, yang 
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merajalela pada akhir tahun 1870 dan awal 1880-an 249 Pada 

masa itu dunia industri Amerika Serikat ditandai dengan praktik 

kartel yang dilakukan oleh kalangan industri yang mapan untuk 

menghadapi pemilik-pemilik industri yang baru. Kondisi 

tersebut melahirkan gerakan protes pasal dari rakyat, terutama 

petani. Gerakan protes tersebut mendapat tanggapan dari para 

anggota Kongres dari Partai Republik dan Partai Demokrat pada 

akhir tahun 1880-an. Kongres akhirnya mengeluarkan Sherman 

Act pada tahun 1890. 

Sherman Act dibuat dengan tujuan untuk menghindari 

maneuver monopoli yang terjadi di berbagai negara bagian 

Amerika ketika itu. Inti daripadanya adalah melarang praktik 

persekongkolan terselubung {trust) dan berbagai bentuk 

kerjasama yang meniadakan persaingan secara sehat. 

Pemberlakuannya juga dimaksudkan untuk mengairahkan pasar. 

Melaiui perundang-undang ini kondisi pasar diharapkan agar 

menjadi lebih baik, yang diikuti oleh persaingan yang lebih sehat, 

sehingga akses untuk memasuki pasar terbuka, dan masyarakat 

tidak dirugikan dengan pengendalian harga secara monopolistik. 

Tujuan penerapan pertama dari Sherman Act 1890 adalah 

untuk mengontrol praktik kartel, yang merupakan tindak 

kejahatan (Section 1 ) 250 Lebih iengkapnya. Section 1 dan 

peraturan tersebut  menyatakan, yaitu: 

“Every contract, combination in the form of trust or 

otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or 
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commerce among the several States, or with foreign 

nations, is declared to be illegal:” 

Ketentuan larangan praktik kartel tersebut dilengkapi 

dengan ancaman hukum pidana penjara setinggi-tingginya 3 

tahun dan denda maksimal 10 juta dolar Amerika Serikat untuk 

badan hukum dan 350 ribu dolar Amerika Serikat untuk 

perorangan. 

Ketentuan dalam Section 2 memuat perbuatan-perbuatan 

yang dapat dikategorikan sebagai monopoli, yaitu: 

Every person who shall monopolize, or attempt to 

monopolize, or combine or conspire with any other 

person or persons, to monopolize any part of the trade or 

commerce among the several States, or with foreign 

nations, shall be deemed guilty. 

 

Ancaman hukuman bagi pelanggar ketentuan Section 2 

ini sama seperti yang dimuat dalam Section 1. Pengadilan 

berperan sangat penting dalam mengaplikasikan ketentuan-

ketentuan tersebut. Pengadilan juga memiliki posisi strategis 

dalam memberikan penafsiran pemahaman monopoli ke arah 

yang praktis, karena konsep yang jelas tidak ditemukan dalam 

Sherman Act.251 

Pembahasan monopoli itu sendiri dilakukan dalam tiga 

kategori, yaitu:252 (a) monopolisasi, (b) percobaan memonopoli; 

(c) kombinasi atau persekongkclan untuk memonopoli. Ketiga 
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kategori tindakan tersebut dicakup dalam Section 2 dari Sherman 

Act 

Monopolisasi dapat dikatakan telah terjadi, jika suatu 

perusahaan sudah memiliki kekuatan monopolis plan 

berkeinginan untuk mempertahankan posisinya. Percobaan 

monopoli dikatakan telah berlangsung, jika suatu perusahaan 

berusaha mendapatkan kekuatan monopoli atas suatu pasar. 

Sedangkan kombinasi atau persekongkolan untuk memonopoli 

terlaksana, jika beberapa perusahaan secara bersama-sama 

mengadakan atau melakukan monopolisasi seperti dalam kartel. 

Sekalipun Amerika Serikat merupakan kampium 

demokrasi dan pelopor "the rule of law", tetapi pelaksanaan 

Sherman Act tidak berjalan mulus. Didik J. Rachbini mencatat 

bahwa penerapan undang-undang anti monopoli sangat tidak 

mudah, karena pengaruh pengusaha-pengusaha raksasa yang 

menguasai berbagai bidang usaha dari hulu sampai hilir sangat 

kuat.253 Kekuatan mereka tidak saja terletak pada segi ekonomi, 

tetapi juga pada segi politik. 

Clayton Act dibuat sebagai reaksi para anggota legislatif 

terhadap segenap praktik curang yang dilakukan oleh industri-

industri besar yang tidak mampu dilacak oleh kalangan 

Kongres.254 Praktik-praktik yang dikecam oleh para anggota 

Kongres tersebut, antara lain, yaitu:255 "exclusive dealing, tying 

contracts, and interlocking directors." 

Jika dilakukan kategorisasi pelarangan praktik monopoli 

di Amerika Serikat, maka sedikitnya ada tiga praktik 
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perdagangan yang bertentangan dengan ketentuan Anti-trust, 

yaitu:256 

(1) tie-in sale, yang diartikan bahwa seorang pedagang 

hanya akan menjual produknya, hanya jika pembeli 

membeli sejumlah produk atau jasa lainnya yang 

disediakan oleh pihak penjual; 

(2) exclusive dealing arrangement, yang diartikan 

sebagai peijanjian untuk melakukan transaksi secara 

ekslusif dengan penjual atau pembeli. Perjanjian 

semacam ini dilarang oleh Sherman Act, Clayton Act, 

dan Federal Trade Commission Act.  

(3) vertical restrain, yang diartikan bahwa industriawan 

memberlakukan pembatasan-pembatasan terhadap 

kebebasan penyalur-penyalurnya pada produk pasar 

yang dibeli dealer dari pabrik. 

 

Praktik-praktik yang disebutkan di atas telah menciptakan 

praktik bisnis yang tidak manusiawi, yaitu: industri-industri 

besar menutup akses pasar bagi kompetitor-kompetitor mereka; 

dan pemimpin bisnis terkemuka melempar "industriawan-

industriawan kecil" dari kesempatan yang jujur untuk 

berpartisipasi dalam proyek-proyek pemerintah. 

Perjuangan penegakan Sherman Act akhimya berjalan 

sukses melaiui pengajuan kasus-kasus ke pengadilan, sehingga 

memperkuat penerapan undang-undang anti monopoli.257 

Beberapa kasus pelanggaran terhadap Sherman Act telah 
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diajukan ke pengadilan, antara lain. yaitu:258 kasus Cargill, Inc., 

versus Monfort of Colorado, Inc.. (1986) dan kasus Eastman 

Kodak Co. versus Image Technical Services, Inc. (1992). 

Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Cargill 

Inc. telah melakukan apa yang disebut sebagai price predation259 

yang bertentangan dengan Sherman Act. Menurut Mahkamah 

Agung A.S. tersebut, Cargill, Inc. menetapkan harga di bawah 

ukuran ongkos produksi yang normal dengan tujuan untuk 

menyisihkan para pesaingnya dalam jangka pendek, dan 

mengurangi pesaing-pesaingnya dalam waktu panjang. 

Tuduhan prediksi harga (price predation) tersebut hanya 

dapat dilihat sebagai ancaman yang serius terhadap kompetisi 

harga pasar, karena itu harus memenuhi beberapa syarat.260 

Syarat pertama adalah perusahaan pelaku price predation harus 

memiliki kekuatan pasar dengan bukti yang jelas adanya 

rintangan masuk ke pasar. Syarat berikutnya adalah perusahaan 

tersebut secara tegas menetapkan harga di bawah biaya 

produksinya selama periode waktu yang penting. 

Kasus kedua yang menarik adalah gugatan Image 

Technical Services. Inc. terhadap Eastman Kodak Co. 

Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Kodak Co. 

telah melakukan praktik mengikat tidak sah, atau tying261, 

terhadap Image Technical Servicejnc. untuk membeli jasa 

pelayanan Kodak terhadap perusahaan itu sebagai imbalan 

mendapatkan mesin fotocopy berkecepatan tinggi. Dengan 

dernikian, tying hanya dapat terjadi jika penjual mensyaratkan 
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pembeli untuk membeli barang kedua atau layanan jasa lain 

untuk memperoleh produk yang dikehendaki. 

Penegakan hukum terhadap peraturan perundang-

undangan tentang antimonopoli di Amerika Serikat dilakukan 

oleh Federal Trade Commission. Lembaga ini didirikan oleh 

Kongres pada tahun 1914.262 Komisi itu terdiri dari lima orang, 

di mana salah di antara mereka ditunjuk oleh Presiden dan 

disetujui oleh Senat. Keruanya dipilih oleh Presiden dari lima 

orang anggota yang ada. 

Kewenangan Komisi tersebut merupakan kewenangan 

sipil, karena Komisi tidak dapat menjatuhkan hukuman penjara 

terhadap pelanggar peraturan antimonopoli. Sekalipun Ketuanya 

dipilih oleh Presiden, lembaga ini bersifat independen. Para 

anggota komisi tidak dapat diberhentikan oleh presiden, karena 

alasan perbedaan politik. Anggota komisi hanya dapat 

diberhentikan karena alasan ketidakbenaran dalam menjalankan 

tugasnya. 

Federal Trade Commission memiliki dua misi, yaitu 

penegakan peraturan antimonopoli pemerintahan Federal dan 

peraturan perlindungan konsumen.263 Kedua misi tersebut 

dilandasi semangat untuk menciptakan kesejehteraan konsumen. 

Berkurangnya kesejahteraan konsumen itu lah yang menjadi 

salah satu muatan analisis, ketika para anggota Komisi 

membicarakan apakah telah terjadi monopolisasi atau kolusi di 

masyarakat.264 
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Ada satu pendapat yang menarik mengenai penegakan 

hukum untuk peraturan antimonopoli sebagaimana 

dikemukakan oleh Deborah K. Owen. Menurut anggota Federal 

Trade Commission itu, peraturan anti monopoli tidak secara 

otomatis menentukan apakah suatu monopoli itu baik atau 

buruk.265 Oleh karena itu, kata dia, Federal Trade Commission 

tidak akan menghukum suatu monopoli perusahaan yang diraih 

atau dipenahankan posisi pasarnya melaiui kemampuan yang 

tinggi, tinjauan ke depan, atau kelihaian berdagang Jika suatu 

perusahaan berkembang cepat dengan menawarkan suatu 

kombinasi kualitas dan harga yang diminati oleh konsumen, 

Komisi akan menyimpulkan bahwa tindakan perusahaan 

tersebut telah meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Ketika 

perusahaan itu meningkatkan kemampuan ekonominya, maka 

pangsa pasarnya yang relevan juga meningkat pesat. 

Jepang juga memiliki peraturan antimonopoli, yang 

disebut Undang-undang Persaingan.266 Undang-undang 

Persaingan Jepang mencantumkan enam kategori praktik 

perdagangan curang, yaitu: 

(1) Unreasonable discrimination, 

(2) A transaction with unreasonable prices; 

(3) Unreasonable inducement of customers or coercien 

of customers; 

(4) Unreasonable restriction imposed on the other party 

to the transaction; 

(5) Abuse of a dominant position in the transaction; 
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(6) Unreasonable interference in the internal matters of 

competion. 

Ada dua contoh kasus rnenarik dari pelanggaran Undang-

undang Persaingan tersebut. Contoh pertama adalah permintaan 

Asosiasi Surat Kabar Jepang kepada pengadilan agar melarang 

harga langganan yang ditetapkan oleh "Chuba Yomiuri 

Shimbun" sebesar 500 Yen per tahun.267 Menurut asosiasi itu, 

besarnya harga langganan tersebut berada di bawah ongkos 

produksi. Bila dihitung dari sudut biaya produksi saja, harga 

langganan tersebut tidak benar. Namun, surat kabar tersebut 

mengatakan bahwa penentuan harga tersebut terjadi, karena surat 

kabar itu mendapat bantuan suplai berita dan bahan-bahan 

lainnya dari perusahaan induk Yomiuri.268  Pengadilan Tinggi 

Osaka menyatakan tindakan "Chuba Yomiuri Shimbun" tersebut 

adalah perbuatan curang. 

Namun, tidak semua tindakan asosiasi dapat dikatakan 

sebagai perbuatan curang. Contoh berikutnya adalah keputusan 

Pengadilan Tinggi Tokyo yang mensahkan tindakan keputusan 

perhimpunan bank.269 Perhimpunan bank telah memutuskan 

tidak akan melayani nasabah yang telah dua kali mengeluarkan 

cek kosong dalam tempo enam bulan. Pengadilan berpendapat 

bahwa peraturan tersebut untuk menjaga kredibilitas suatu cek 

dan sistem perbankan. 

Di samping Amerika Serikat dan Jepang, Jerman juga 

memiliki undang-undang persaingan curang. Undang-undang 

persaingan tersebut diarahkan untuk membangun struktur pasar 
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yang terbangun dari kartel-kartei menjadi struktur dan sistem 

pasar berwajah sosial (social market economy). Sistem ekonomi 

di Jerman tidak terlalu liberal seperti yang dikembangkan di 

Amerika Serikat. Sistem ekonomi seperti di Jerman ini ingin 

terus drwujudkan, yaitu pasar terns memainkan peranan yang 

optimal, tetapi setiap pelaku ekonomi mempunyai tanggung 

jawab sosial untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan 

demikian, undang-undang persaingan tersebut diterapkan untuk 

melawan persaingan yang tidak sehat (unfair competition), tetapi 

sekaligus berusaha menciptakan pemerataan sosial ekonomi bagi 

semua rakyat. 

Inggris juga mencantumkan larangan perdagangan curang 

dalam "Restrictive Trade Practices Act 1976".270 Peraturan 

tersebut melarang pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan 

perjanjian yang menyangkut hal-hal berikut ini, yaitu: 

( 1 )  the prices to be charged, quoted or paid for goods 

supplied, offered or acquired, or for the application 

of any process of manufacture to goods; 

(2) the prices to be recommended or sitggested as 

which goods are to be supplied or equired or any 

such process is to be applied to any goods; 

(3) the terms or conditions on or subject to which 

goods are to be supplied or equired; 

(4) the quantities or descriptions of goods to be 

products, supplied or equired; 
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(5) the processes of manufacture to be applied to any 

goods, or the quantities or descriptions of goods to 

which any such process is to be applied, 

(6) the persons or classes of person to, for or from 

whom, or areas or places in or from which, goods 

are to supplied or acquired, or any such process 

applied. 

Masyarakat Eropa (European Community) juga 

mengatur praktik dagang yang dapat mengacaukan persaingan, 

yang dimuat dalam "Treaty of Rome".271 Pasal 85 dari 

perjanjitan tersebut mengatur hal-hal yang berhubungan dengan 

praktik dagang curang, yaitu: 

(1) directly or indirectly f x  purchase or selling prices or 

any other trading conditions; 

(2) limit or control productions, markets, technical 

development, or investment; 

(3) share market or sources of supply; 

(4) apply dissimilar conditions to equivalent transaction 

with othre trading parties, there by placing them at a 

competitive disadvantage; 

(5) make the conclusive of contracts subject to 

acceptance by the other parties of supplementary 

obligations which, by therin nature or according to 

commercial usage, have no connection with the 

subject of such contracts. 
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Pemaparan segenap peraturan antimonopoli tersebut di 

atas memperlihatkan kesamaan larangan praktik-praktik 

perdagangan curang di berbagai negara yang dijadikan contoh 

pembahasan. Dari beberapa undang-undang persaingan sehat 

atau undang-undang antimonopoli yang telah diungkapkan di 

atas, maka dapat dijabarkan bagjan-bagian esensiil dari undang-

undang tersebut, yaitu sebagai berikut: 

1. Adanya larangan untuk membentuk kartel. Jika para 

pesaing melakukan koordinasi bersama untuk 

mengontrol pasar, maka usaha ini disebut sebagai 

praktik kartel yang cenderung merugikan masyarakat. 

Koordinasi monopolistik itu dapat bervvujud dalam 

berbagai hal, baik berupa pengendalian harga, jumlah 

yang diproduksi dan wilayah pemasaran. Praktik-

praktik mi merupakan usaha pelaku-pelaku ekonomi 

untuk mengendalikan pasar secara honsontal 

(horizontal restrain). 

2. Adanya larangan pengendalian pasar secara vertikal. 

Selain pengendalian secara horizontal, undang-undang 

antimonopoli perlu melarang pengendalian secara 

vertikal (vertical restrain). Pengendalian pasar secara 

vertikal terjadi jika terdapat perjanjian, misalnya 

perjanjian pembelian antara perusahaan-perusahaan 

pada tingkat proses ekonomi yang berbeda. Contohnya 

adalah perjanjian antara pabrik dan grosir. Perjanjian 

yang berakibat terkontrolnya pasar dari hulu sampai 
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hilir dengan pengendalian vertikal ini dilarang 

dilakukan, karena menghambat persaingan yang sehat. 

3. Undang-undang persaingan atau undang-undang 

antimonopoli melakukan larangan terhadap 

pengendalian dengan kekuatan ekonomi maupun non 

ekonomi untuk mendominasi pasar. Pasar sebagai 

medium persaingan untuk mengembangkan hasil-hasil 

kegiatan ekonomi perlu dilindungi dari praktik-praktik 

buruk (abusive practices), baik dengan kekuatan 

ekonomi maupun kekuatan lainnya. 

4. Adanya kontrol terhadap praktik merger. Dalam kadar 

tertentu merger dapat mempengaruhi struktur pasar 

menjadi terkendali ke tangan-tangan perusahaan yang 

melakukan merger secara sengaja untuk menguasai 

pasar. Praktik merger perlu dikontrol untuk batas-batas 

tertentu, yang mempertimbangkan besarnya omzet 

perusahaan yang melakukan merger tersebut dengan 

ukuran pasar yang dikuasainya. 

5. Adanya larangan terhadap perusahaan-perusahaan 

tertentu yang menggunakan kekuatan atau alat yang 

efektif untuk melakukan diskriminasi melawan 

perusahaan-perusahaan lain. Selain itu, blokade 

terhadap pasar oleh perusahaan-perusahaan yang kuat 

juga dilarang karena menghambat masuknya pesaing-

pesaing lain di dalam pasar.272 
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Peniadaan praktik monopoli dan kartel273 sesungguhnya 

dapat dijadikan sebagai suatu prasyarat bagi terciptanya 

perekonomian yang sehat dan efisien. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, maka peraturan antimonopoli harus memuat tiga 

elemen berikut ini, yaitu:274 

1. Peraturan monopoli harus memuat bentuk-bentuk 

larangan yang efektif atau cara-cara menangkis praktik 

kartel. 

2. Kebijaksaan antimonopoli membutuhkan larangan, 

atau peraturan, dari praktik-praktik monopoli kecuali 

dalam hal-hal di mana suatu perusahaan tertentu 

mencapai atau memperhatikan atau mempertahankan 

suatu posisi dominan semata melaiui inovasi atau 

efisiensi, termasuk skala ekonomi. 

3. Undang-undang antimonopoli membutuhkan suatu 

lembaga yang dapat mengawasi konsolidasi, merger 

dan jenis-jenis penggabungan usaha lainnya. 

Ketiga elemen tersebut menjadi terkait saiu sama 

lainnya, karena efektivitas penegakan hukum untuk peraturan 

antimonopoli membutuhkan koordinasi dari ketiganya. Elemen-

elemen tersebut juga dapat dijumpai dalam naskah Rancangan 

Undang-undang Anti Monopoli dan Rancangan Undang-undang 

Persaingan Sehat, yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan 

Rakyat. 
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C.  Pengaturan Antimonopoli di Indonesia 

1. Gagasan Pengaturan Antimonopoli di Indonesia  

Pemerintah dan DPR-RI sedang membahas Rancangan 

Undang-undang Antimonopoli/Rancangan Undang-undang 

Persaingan Usaha.275 Pemberlakuan peraturan monopoli 

nantinya akan memberikan perlindungan hukum yang 

komprehensif baik kepada para pelaku ekonomi maupun 

konsumen.276 

Menurut catatan Menteri Kehakiman Muladi,277 

pengaturan fragmentaris terhadap praktik-praktik bisnis yang 

tidak sehat (curang) dapat dijumpai secara tersebar di pelbagai 

hukum positif 278 Kumpulan hukum positif tersebut adalah Pasal 

382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 

1365 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 

tentang Perindustrian, Undang-Undang Nornor 1 Tahun 1995 

tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1995 tentang Usaha Kecil. Karena sifatnya yang sektoral, masili 

menurut Muladi, penmdang-undangan ini sangat tidak efektif 

untuk secara konseptual memenuhi pelbagai indikator yang ingin 

dicapai oleh Undang-Undang Persaingan Sehat atau Undang-

Undang Anti Monopoli.279 

Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai 

krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak bulan Juli 1997 

merupakan akibat sampingan dari pembangunan Indonesia yang 

dilaksanakan di Indonesia selama 30 tahun.280 Sisi negatif dari 

pembangunan tersebut ditandai dengan tidak berhasilnya dicapai 
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pembangunan fundamental ekonomi yang kokoh, bahkan 

sebaliknya telah menumbuhkan beberapa perusahaan 

konglomerat yang menguasai sektor-sektor usaha baik secara 

vertikal maupun horizontal. Kondisi seperti itu pada gilirannya 

menumbuhkan suasana yang bersifat monopolistic 

monopsonistik, oligopolistik dan kartel sebagai akibat dari 

praktik usaha yang kolusif, kronisme, nepotisme, koncoisme dan 

anti persaingan.281 

Sebagai suatu hikmah282 (blessing in disguise), krisis 

ekonomi juga telah mempercepat upaya nienghadirkan 

peraturan tentang monopoli.283 Krisis ekonomi yang 

berkepanjangan merupakan akibat dari budaya bisnis yang 

diskriminatif dan tidak bertanggung jawab pada masa lalu. 284 

Kemampuan kompetisi tidak berjalan karena praktik-praktik 

monopoli, dan sistem privatisasi tidak berjalan. 285 

Ketidakmampuan berkompetisi mengakibatkan pelaku-pelaku 

bisnis Indonesia tidak mampu bersaing dengan pelaku-pelaku 

bisnis intemasional, bahkan juga tidak mampu berkompetisi di 

tingkat regional ASEAN. Semangat berkompetisi juga hilang 

dari kalangan pengusaha nasional, yang menggantikannya 

dengan ketidaktaatan pada etika bisnis dalam bentuk memberi 

suap untuk mendapatkan proyek pembangunan dan mencari 

jalan pintas dengan bersandarkan pada "katte belletje" dari para 

pejabat. 

Kondisi buruk tersebut merupakan akibat lansung dari 

kebijaksanaan Pemerintah Orde Baru yang telah memberikan 

fasilitas dan segala kemudahan kepada pengusaha-pengusaha 
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yang dekat dengan elit politik. termasuk pengusaha-pengusaha 

yang merupakan anak-anak Soeharto dan kerabat-kerabat serta 

sahabat-sahabat bekas Presiden Indonesia kedua iiu. Dalam 

hubungan itu, Masyarakat Transparansi Indonesia telah 

mengadakan penelitian tentang sejumlah Keputusan Presiden di 

masa Pernerintahan Presiden Soeharto yang diberikan secara 

tidak wajar kepada keluarganya. 286 

Arus refonnasi yang bergulir pada akhir Mei 1998 telah 

menimbulkan semangat untuk memperbaiki sistem hukum dan 

politik serta sistem ekonomi di Indonesia. RUU Antimonopoli 

dan /atau RUU Persaingan Usaha diharapkan dapat menjadi 

sarana untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kompetitif, 

yang pada gilirannya dapat membawa roda perekonomian 

nasional ke jalan yang mampu membangkitkan kembali dunia 

usaha. Semangat refbrmasi juga telah membangkitkan semangat 

empat fraksi di DPR -- Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi 

Persatuan Pembangunan, Fraksi ABRI dan Fraksi Partai 

Demokrasi Indonesia — mengambil prakarsa untuk mengajukan 

suatu Rancangan Undang-Undang Inisiatif yang dapat mencegah 

timbulnya praktik monopoli serta persaingan yang tidak sehat. 

Kondisi positif ini diharapkan akan mampu memberikan hak dan 

kewajiban yang sama kepada pelaku-pelaku ekonomi untuk 

berusaha. 

Untuk mencapai terciptanya persamaan hak dan 

kewajiban dalam berusaha, Emil Salim menyatakan tujuh syarat 

yang harus terbentuk terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut: 
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(1) pasar secara wajar tanpa monopoli dan oligopoli di 

mana pasar dikuasai di atas persentase tertentu 

(misalnya di atas 50%), dan di mana tidak ada 

hambatan untuk masuk atau keluar (entry or exit); 

(2) tidak ada ptrlakuan diskriminatif oleh pemerintah 

terhadap pengusaha; 

(3) tidak ada praktik usaha yang tidak patut (unfair 

practices); 

(4) tidak ada kolusi antara pengusaha dan penguasa 

atau antara sesama pengusaha; 

(5) tidak ada dumping harga produk; 

(6) tidak ada pembatasan produksi, hambatan 

mengembangkan teknologi, hambatan dalam 

distribusi; 

(7) tidak digunakan ketentuan-ketentuan yang semu 

atas dalih lingkungan hidup, penggunaan anak dan 

perempuan sebagai tenaga kerja dan lain-lain yang 

menutupi maksud persaingan tidak sehat (unfair 

competition)287 

Dalam pandangan seorang pembina bisnis,288 Undang-

Undang Antimonopoli diharapkan dapat mengatur monopoli dan 

posisi dominan di pasar, baik dalam bentuk integrasi vertikal 

maupun berbagai praktik bisnis seperti merger dan akusisi yang 

dapat mendorong ke arah terciptanya monopoli secara 

horizontal. Monopoli secara vertikal diartikan sebagai bentuk 
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penguasaan produksi beberapa produk barang dan/atau jasa yang 

masih merupakan produksi yang termasuk dalam rangkaian 

produk dan/atau jasa tertentu, yang setiap rangkaian produk 

merupakan hasil pengolahan lanjutan dari produk sebelumnya 

baik dalam satu rangkaian langsung atau tidak. Oleh karena itu, 

jika perusahaan baja mengakuisisi suatu perusahaan supliemya, 

seperti perusahaan penambangan biji besih dan tembaga, maka 

hal itu dapat dikategorikan sebagai upaya menciptakan monopoli 

secara vertical.289 Demikian pula, jika perusahaan perkebunan 

kelapa sawit menggabungkan industri pengolahan CPO (crude 

palm oil), minyak gcreng dan produk derivatif lainnya dari CPO 

dalam satu kelompok usaha, tindakan tersebut merupakan salah 

satu bentuk monopoli vertikal. 

Monopoli horizontal dapat terjadi apabila ada 

penggabungan usaha dalam lini bisnis yang soma oleh satu. 

orang atau satu kelompok usaha, sehigga menciptakan pangsa 

pasar yang dominan. Misalnya, terjadinya merger antara 

Borroughs dan Sperry membentuk Unis di Amerika Serikat.290 

Penggabungan tersebut menciptakan monopoli horizontal, 

karena kedua perusahaan tersebut bisnisnya sama, yaitu 

komputer dan produk elektronik. Penggabungan kedua 

perusahaan tersebut menciptakan kondisi pasar yang lebih besar 

dari para pesaingnya. Contoh yang lebih hebat lagi dapat dilihat 

dari penggabungan Boeing dengan McDonnel Douglas. Air Bus 

mengecam penggabungan dua perusahaan tersebut, karena 

dianggap menciptakan monopoli horizontal dalam industri 

pembuatan pesawat terbang dunia. 
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Dalam menghadapi kemungkinan terjadinya praktik 

penggabungan semacam Boeing-McDonnel Douglas di 

Indonesia, Undang-Undang Anti monopoli harus memuat 

ketentuan mengenai praktik yang dapat menciptakan terjadinya 

monopoli horizontal. Misalnya, peleburan dan akuisisi yang 

harus diatur apabila cenderung menciptakan struktur industri 

yang terpusat yang menyebabkan kerugjan bagi konsumen. Oleh 

karena itu, praktik peleburan (merger) saat ini harus pula 

diantisipasi kemungkinannya ke arah terjadinya monopoli 

horizontal di masa yang akan datang. 

Menteri Kehakiman Muladi mengatakan kehadiran 

Undang-Undang Persaingan tidak hanya akan mengurangi biaya 

dan harga serta melindungi konsumen, tetapi meugembangkan 

disiplin, kultur dan etika bisnis yang sehat.291 266 Kondisi yang 

positif tersebut sangat diperlukan untuk memasuki era 

persaingan bisnis inteinasional. Dengan demikian, Undang-

Undang Persaingan dapat memberi manfaat ganda, yaitu ke 

dalarn negeri dan luar negeri. 

Undang-Undang tersebut juga diharapkan dapat 

membawa ikiim pelaksanaan hukum yang sehat dan 

berwibawa.292 Undang-Undang itu akan menjadi sarana 

reformatif yang tangguh dan sanggup memberi substansi 

penyehatan ekonomi yang mendasar. 

2. Kebijakan Umum Tentang Antimonopoli 

Krisis Ekonomi pada akhir masa pemerintah orde baru 

mendorong pemikiran untuk membenahi ekonomi Indonesia 
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yang lebih sehat terbebas dari praktik monopoli dan persaingan 

usaha yang tidak sehat. Majelis Permusyawaratan Rakya (MPR) 

dalam TAP MPR No. X/MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok 

Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan 

Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara dengan 

tegas menyatakan bahwa krisis moneter pertengahan 1997 

disebabkan oleh penyelenggaraan perekonomian nasional 

kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 

1945 dan cenderung menunjukkan corak yang monopolistik. 

Munculnya konglomerat dan sekelompok kecil pengusaha kuat 

yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati, 

mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan 

tidak kompetitif.293  

Kondisi tersebut mendorong dilakukannya reformasi di 

sektor ekonomi. Secara garis besar terdapat tiga hal penting dari 

perubahan, yaitu: 

1. Membangun sistem politik yang demokratis melalui 

perbaikan peraturan perundangan tentang Pemilu, 

Partai Politik dan pembentukan Komisi Pemilihan 

Umum. Hal ini menjadi dasar bagi proses demokrasi 

bangsa ini ke depan melalui perubahan dari 

pendekatan sentralistis menjadi demokratis. 

2. Membuat kebijakan ekonomi yang pro persaingan 

sehat, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 dan pembentukan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU). Dengan demikian 

diharapkan adanya level playing field atar pelaku 
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usaha, pemberdayaan UMKM, dan perlindungan 

konsumen. 

3. Mengakomodasi secara utuh Good Governance (GG) 

dalam sistem Pemerintahan dan Good Corporate 

Government (GCG) di lingkungan dunia usaha, yang 

dilakukan antara lain melalui pengaturan secara 

khusus, seperti Undang-Undang Tindak Pidana 

Korupsi (Tipikor) dan pembentukan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK).294 

Dalam upaya memulihkan kondisi ekonomi yang terjadi, 

MPR dalam TAP MPR No. X/MPR/1998 menggariskan agenda 

yang harus dijalankan dalam upaya pelaksanaan reformasi di 

bidang ekonomi untuk mendukung upaya penanggulangan krisis, 

antara lain adalah: membuat perekonomian lebih efisien dan 

kompetitif dengan menghilangkan berbagai praktek monopoli 

serta mengembangkan sistem insentif yang mendorong efisiensi 

dan inovasi (huruf c) serta meningkatkan keterbukaan 

pemerintahan dalam pengelolaan usaha untuk menghilangkan 

korupsi, kolusi, dan nepotisme serta praktek-praktek ekonomi 

lainnya yang merugikan negara dan rakyat (huruf d).295 

Sementara itu, dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 

(GBHN) Tahun 1999-2004 menentukan arah kebijakan 

pembangunan ekonomi yang antara lain bertumpu pada prinsip 

persaingan usaha yang sehat yang diatur pada BAB IV Arah 

Kebijakan Bidang Ekonomi yaitu pada angka 1, 2, dan 11, yang 

menyebutkan: 
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1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang 

bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan 

dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan 

pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, 

kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan 

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga 

terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan 

bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta 

perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat. 

2.  Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil 

serta menghindarkan terjadinya struktur pasar 

monopolistik dan berbagai struktur pasar yang 

distortif, yang merugikan masyarakat. 

3. ...... 

4. ...... 

11. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan 

koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya 

saing dengan menciptakan iklim berusaha yang 

kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. 

Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif 

terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan 

yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi 

bisnis dan teknologi, permohonan, dan lokasi 

berusaha.296 
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Dokumen hukum tersebut menunjukkan bahwa bangsa 

Indonesia membutuhkan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur persaingan usaha yang sehat dan antimonopoli. Pada 

tahun 1998 dimulai merumuskan draf RUU antimonopoli dan 

persaingan usaha.  

Pada sisi lain, penyusunan undang-undang antimonopoli 

merupakan salah satu agenda yang menjadi materi perjanjian 

yang dilakukan antara Dana Moneter Internasional (IMF) dengan 

pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 15 Januari 1998. 

Dalam perjanjian tersebut, IMF menyetujui pemberian bantuan 

keuangan kepada Negara Republik Indonesia sebesar US$ 43 

miliar yang bertujuan untuk mengatasai krisis ekonomi, akan 

tetapi dengan syarat Indonesia melaksanakan reformasi ekonomi 

dan hukum ekonomi tertentu. Hal ini menyebabkan 

diperlukannya undang-undang antimonopoli.297 Dalam hal ini, 

IMF mengatakan bahwa strukur yang ketat yang disebabkan 

regulasi dan monopli meghambat efisiensi ekonomi dan daya 

saing.298 

Dalam kaitannya dengan tugas Bulog,  Memorandum of 

Economic and Financial Policies, Government of Indonesia, 

Jakarta 15 Januari 1998 pada angka 32 dan 43 menyebutkan 

bahwa: 

32. The government has already made considerable 

progress toward the strategy’s objectives. In 

November, a major step was taken toward opening 

up the economy and increasing competition, when 

BULOG’s import monopoly over wheat and wheat 
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flour, soybeans, and garlic were eliminated. To 

ensure that final consumers obtained maximum 

benefits from this reform, importers were allowed to 

market all of these products domestically, except 

wheat (until recently; see paragraph 44 below). 

Similarly, to ease the adjustment costs for farmers, 

tariffs were simultaneously introduced on all of these 

products, but these rates were limited to 20 percent 

or less, and will be reduced to 5 percent by 2003. 

43. BULOG’s monopoly will be limited to rice. Earlier, 

the government had planned that, following the 

November 1997 liberalization of wheat imports, 

domestic millers should distribute their flour through 

BULOG for a 3-5 year transition period. Now, 

however, we have decided to eliminate this 

requirement, while flour millers will be permitted to 

sell or distribute flour to any agent, both effective 

February 1, 1998. Also, effective the same date, all 

traders will be allowed to import sugar and market it 

domestically, while farmers will be released from the 

formal and informal requirements for the forced 

planting of sugar cane. This major measure will have 

a number of important economic benefits. It will 

rationalize sugar production, enabling old and 

inefficient government mills to be closed. It would 

increase rice output, as farmers switched from 

growing cane on irrigated land to producing higher 
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value-added paddy. And it would increase the 

efficiency and competitiveness of sugar-using 

industries, such as food processing. 

Kebutuhan dalam negeri dan desakan dunia internasional 

tersebut melatarbelakangi munculnya UU anti Monompoli dan 

persaingan usaha. Pada 5 Maret 1999, Pemerintah RI 

mengundangkan UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat299 

Terlepas dari faktor politis dan sosioligis tersebut di atas, 

urgensi UU tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat, menurut Hikmahanto Juwana300: 

“Negara memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan 

umum (public interests). Oleh sebab itu, negara 

mempunyai peranan penting dalam mentranformasikan  

pemahaman akan kompetisi yang sehat di antara pelaku 

usaha. Negara berperan dalam menciptakan ‘the right 

tool’ untuk lebih mempromosikan kebijakan kompetisi 

secara lebih efektif. Peran negara dalam mengatur 

persaingan sehat dapat diidentifikasikan dimana negara 

adalah suatu institusi yang berhak membuat peraturan 

perundang-undangan untuk mengatur persaingan.” 

 

3. Landasan dan Tujuan Pembentukan UU No 5 Tahun 

1999 

Pancasila dan UUD Tahun 1945 merupakan landasan 

ideologis dan konstitusional dalam berbangsa dan bernegara bagi 
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bangsa Indonesia. Hal demikian juga berlaku dalam 

pembangunan di bidang ekonomi dan dunia usaha.  

UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disusun 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta 

berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan 

keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan 

umum.301 

Landasan filosofos pembentukan UU No 5 Tahun 1999  

adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, landasan sosiologis 

yang mendasari pembentukan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

adalah kehendak adanya kesempatan yang sama bagi setiap 

warga negara untuk berpartisipasi bidang ekonomu yang 

didukung oleh iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien 

sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Demokrasi ekonomi di 

Indonesia diharap memberikan kesempatan pada setiap orang 

yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi 

persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan 

adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha 

tertentu.302 

Beranjak dari dasar pemikiran dan asas pembentukan UU 

No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat , maka  terdapat tiga sistem yang 
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bertentangan prinsip dasar persaingan usaha dan antimonopoli di 

Indonesia, yaitu : 

1.  liberalisme perjuangan bebas yang pada masa lalu 

telah melemahkan kedudukan Indonesia dalam 

ekonomi internasional; 

2.  sistem penganggaran belanja yang menghambat 

kemajuan dan perkembangan ekonomi 

3.  sistem pengkonsentrasian kekuatan ekonomi, oleh 

karena segala monopoli akan merugikan rakyat.303 

Tujuan UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 3 adalah untuk: 

a.  menjaga kepentingan umum dan meningkatkan 

efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; 

b.  mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui 

pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga 

menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha 

yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha 

menengah, dan pelaku usaha kecil; 

c.  mencegah praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku 

usaha; dan 

d.  terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan 

usaha. 
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Undang-undang antimonopoli dibuat dan 

diimplementasikan untuk melindungi proses kompetisi dan 

pesaing bukan individual. Di negara-negara, undang-undang 

antitrust telah dirancang dan diimplementasikan untuk 

melindungi produsen kecil dan proses yang kompetitif, tetapi 

dengan derajat yang berbeda dari penekanan.304 

Merujuk UU No. 5 Tahun 1999 meski dalam tujuan 

pembentukannya memberikan kesimbangan pada pelaku usaha 

besar, menengah, kecil, tapi tetap diarahkan untuk memberikan 

perlindungan kepada pengusaha kecil. Hal ini dapat diamati dari 

beberapa pengecualian yang diberikan kepada pengusaha kecil, 

koperasi, dan bahkan kepada BUMN. 

4. Lingkup pengaturan UU No 5 Tahun 1999 

Secara umum pembentukan dan implementasi undang-

undang tentang anti monopoli dapat dilakukan dengan dua 

pendekatan yaitu Per se illegal dan rule by reasons.305 Dalam 

pendekatan Per se illegal306, pengaturan suatu tindakan karena 

didasarkan pada hakekat tindakan itu sendiri. Beberapa bentuk 

persaingan usaha harus dianggap otomatis  bertentangan atau 

melanggar dengan hukum karena sifat negatif dari tindakan itu 

sendiri. pendekatan per se illegal adalah menyatakan setiap 

perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa 

pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari 

perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.307 Sementara itu dalam 

pendekatan “rule of reason”, tindakan persaingan usaha baru 
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dianggap salah jika telah terbukti adanya akibat dari tindakan 

tersebut yang merugikan pelaku usaha lain atau perekonomian 

nasional secara umum.308 Semenara itu, pendekatan rule of 

reason adalah suatu pendekatan untuk membuat evaluasi 

mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna 

menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut 

bersifat menghambat atau mendukung persaingan.309 

Secara sederhana,  Per se illegal adalah suatu metode 

pendekatan yang menganggap tindakan tertentu sebagai ilegal, 

tanpa menyelidiki lebih lanjut mengenai dampak tindakan 

tersebut terhadap persaingan. Sedangkan rule of reason adalah 

suatu pendekatan yang menggunakan analisis pasar serta 

dampaknya terhadap persaingan, sebelum dinyatakan sebagai 

melanggar Undang-undang. Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1999 memberikan alternatif di antara dua metode pendekatan 

tersebut. KPPU memiliki kewenangan untuk menggunakan 

secara alternatif salah satu dari kedua pendekatan tersebut.  

Dalam menentukan salah satu dari dua pendekatan tersebut 

KPPU mendasarkan pada praktek yang dianggap paling baik 

untuk menilai suatu perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, 

dengan tetap berpedoman pada tujuan pembentukan Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999, yang antara lain, adalah efisiensi 

dan kesejahteraan konsumen.310 

Lingkup pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1999 adalah sebagai berikut: 
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a. Perjanjian yang Dilarang 

1) Oligopoli 

UU No. 5 Tahun 1999 dengan tegas melarang adanya 

oligopoli yaitu larangan bagi Pelaku usaha membuat perjanjian 

dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan 

penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat. (Pasal 4 ayat (1)). 

Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-

sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran 

barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 

(dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha 

menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar 

satu jenis barang atau jasa tertentu. (Pasal 4 ayat (2)). 

 

2) Penetapan Harga 

Pasal 5 sampai Pasal 8 mengatur bentuk-bentuk 

perjanjian yang dilarang. Pasal 5 ayat (1) mengatur tentang 

larangan pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau 

jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada 

pasar bersangkutan yang sama.  

Pada Pasal 5 ayat ayat (2) diatur pengecualian terhadap 

ayat (1) yaitu larangan tidak berlaku bagi: (a)suatu perjanjian 

yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau (b)suatu perjanjian 

yang didasarkan undang-undang yang berlaku. 
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Dalam Pasal 6 ditentukan bahwa pelaku usaha dilarang 

membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu 

harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang 

harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang 

sama. 

Pasal 7 menentukan larangan bagi pelaku usaha untuk 

membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk 

menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. 

Pasal 8 mengatur larangan bagi pelaku usaha membuat 

perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan 

bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau 

memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, 

dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah 

diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat. 

 

3) Pembagian Wilayah 

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur larangan tindakan 

pengaturan wilayah atau alokasi pasar terhadap barang atau jasa. 

Pasal 9 menyebutkan bahwa  

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi 

wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang 

dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 
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4) Pemboikotan 

Perjanjian antar pelaku usaha untuk melakukan 

pemboikotan merupakan bentuk perjian yang dilarang dalam UU 

No. 5 Tahun 1999. Ketentuan Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1999 

melarang larangan bagi pelaku usaha membuat perjanjian dengan 

pelaku usaha pesaingnya untuk: 

1)  melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar 

dalam negeri maupun pasar luar negeri. 

2)  menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku 

usaha lain sehingga perbuatan tersebut: 

a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku 

usaha lain; atau 

b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau 

membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar 

bersangkutan. 

c. pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) 

pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 

lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar 

satu jenis barang atau jasa tertentu. 

5) Kartel 

Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 menentukan bahwa: 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan 

pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk 

mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau 
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pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat. 

6) Trust 

Pada Pasal 12   UU No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang 

Trust yaitu 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan 

membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang 

lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan 

kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau 

perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol 

produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, 

sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

7)  Oligopsoni 

Pasal 13 menentukan bahwa 

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan 

pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara 

bersama-sama menguasai pembelian atau 

penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan 

harga atas barang dan atau jasa dalam pasar 

bersangkutan, yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat. 



 

 

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H         147       

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara 

bersama-sama menguasai pembelian atau 

penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha 

atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 

75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu 

jenis barang atau jasa tertentu. 

8) Integrasi Vertikal 

Perjanjian yang dilarang bagi pelaku usaha adalah 

perjajian integral vertikal yaitu Pelaku usaha dilarang membuat 

perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk 

menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam 

rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana 

setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau 

proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun 

tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan 

usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. (Pasal 14) 

9) Perjanjian Tertutup 

Larangan melakukan perjanjian tertutup diatur dalam 

Pasal 15 yang intinya adalah 

a)  Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan 

pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa 

pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan 

memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau 
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jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat 

tertentu. 

b)  Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan 

pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang 

menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia 

membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha 

pemasok. 

c)  Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai 

harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau 

jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha 

yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha 

pemasok: 

a.  harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain 

dari pelaku usaha pemasok; atau 

b.  tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama 

atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi 

pesaing dari pelaku usaha pemasok. 

10) Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri 

Pasal 16 UU No. 5 Thaun 1999 mengatur tentang 

perjajian dengan pihak luar negeri. Larangan yang diatur dalam 

pasal ini adalah Pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan 

pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat. 
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b. Kegiatan Yang Dilarang 

1) Monopoli 

Pengertian umum monopoli dan praktik monopoli diatur 

pada Pasal 1 sebagai definisi umum dalam UU No. 5 Tahun 

1999. Sementara itu, larangan praktik monopoli diatur dalam 

Pasal 17. Larangan melakukan tindakan monolpoli sebagaimana 

diatur dalam Pasal 17 adalah sebagai berikut:  

a)  Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi 

dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat. 

b)  Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan 

penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan 

atau jasa apabila: 

1.  barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada 

substitusinya; atau 

2.  mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke 

dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang 

sama; atau 

3.  satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha 

menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa 

pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 

2) Monopsoni 

Praktik monopsoni yang dilarang dalam menurut Pasal 18 

UU No. 5 Tahun 1999 adalah: 
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a)  Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau 

menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam 

pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

b)  Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai 

penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal apabila 

satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha 

menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar 

satu jenis barang atau jasa tertentu. 

 

3) Penguasaan Pasar 

Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 UU No. 15 Tahun 1999 

mengatur larangan penguasaan pasar bagi pelaku usaha. 

Larangan tersebut adalah: 

a.  Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa 

kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, 

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: 

1.`menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu 

untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar 

bersangkutan; atau 

2.  menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha 

pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha 

dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau 

3.  membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan 

atau jasa pada pasar bersangkutan; atau 
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4.  melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha 

tertentu. (Pasal 20) 

b.  Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan 

atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan 

harga yang sangat rendah dengan maksud untuk 

menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar 

bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

(Pasal 20) 

c. Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam 

menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi 

bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. 

(Pasal 21) 

4) Persekongkolan 

Beberapa tindakan persokongkolan yang dilarang dalam 

UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: 

a) Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain 

untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender 

sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 

tidak sehat. (Pasal 22) 

b) Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain 

untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya 

yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga 
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dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak 

sehat. (Pasal 23) 

c) Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain 

untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang 

dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar 

barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar 

bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, 

kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. 

(Pasal 24) 

 

c.  Penyalahgunaan Posisi Dominan: 

Bentuk larangan dalam usaha yang sehat yang dilarang 

oleh UU No. 5 Tahun 1999  adalah Penyalahgunaan Posisi 

Dominan. Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 25 ayat (2) adalah apabila: 

a)  satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha 

menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa 

pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau 

b)  dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha 

menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih 

pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 

 

Larangan mengubakan praktik tidak sehat sebagai posisi 

dominan adalah Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi 

dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: 
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a)  menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan 

untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen 

memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari 

segi harga maupun kualitas; atau 

b)  membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau 

c) menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi 

pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. (Pasal 25 

ayat (1)) 

d.  Jabatan Rangkap 

Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur praktik tidak 

sehat bagi pelaku usaha yang menduduki jabtan rangkap yaitu: 

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau 

komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan 

dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada 

perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut: 

a)  berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau 

b)  memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau 

jenis usaha; atau 

c.) secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan 

atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 
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e.  Pemilikan Saham 

Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang 

kepemilikan saham, yaitu : Pelaku usaha dilarang memiliki 

saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang 

melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar 

bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan 

yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar 

bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut 

mengakibatkan: 

1) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha 

menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar 

satu jenis barang atau jasa tertentu; 

2)  dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha 

menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa 

pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 

f. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

Larangan praktik tidak sehat dalam penggabungan, 

peleburan dan pemangambilalihan diatur pada Pasal 28  dan 

Pasal 28 UU No 5 Tahun 1999. Pasal 28 menentukan: 

1)  Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau 

peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat. 

2)  Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham 

perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat 
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mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat. 

 3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau 

peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai 

pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

Sementara itu, Pasal 29 mengatur tentang: Penggabungan 

atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset 

dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib 

diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga 

puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau 

pengambilalihan tersebut. Ketentuan tentang penetapan nilai aset 

dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan diatur 

dalam Peraturan Pemerintah. 

4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini 

dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)  yaitu 

suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan 

kekuasaan Pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab 

kepada Presiden. (Pasal 30) 

Tugas KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 35 

meliputi: 
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a.  melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam 

Pasal 4 sampai dengan Pasal 16; 

b.  melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau 

tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 

sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24; 

c.  melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya 

penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan 

Pasal 28; 

d.  mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 36; 

e.  memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan 

Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat; 

f.  menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan 

dengan Undangundang ini; 

g.  memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi 

kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur Wewenang 

KPPU yaitu: 
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a.  menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku 

usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat; 

b.  melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha 

dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat; 

c.  melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap 

kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh 

pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil 

penelitiannya; 

d.  menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan 

tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat; 

e.  memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; 

f.  memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap 

orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap 

ketentuan undang-undang ini; 

g.  meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku 

usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana 

dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi 

panggilan Komisi; 

h.  meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam 

kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan 
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terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-

undang ini; 

i.  mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, 

atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan; 

j.  memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya 

kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat; 

k.  memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang 

diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat; 

l.  menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada 

pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini. 

5.   Sanksi 

a) Tindakan Administrasi 

Pasal 47 UU No. 5 Thaun 1999 menentukan bahwa 

Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan 

administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan 

UU No. 5 Tahun 1999. Tindakan administratif yang dapat 

dijatuhkan dapat berupa: 

a.  penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 

16; dan atau 

b.  perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi 

vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau  
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c.  perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan 

yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau 

menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau 

merugikan masyarakat; dan atau 

d.  perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan 

penyalahgunaan posisi dominan; dan atau 

e.  penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan 

badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28; dan atau 

f.  penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau 

g.  pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 

25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). 

 

b) Sanksi Pidana 

Selain tindakan administrasi, penegakan hukum menurut 

UU No. 5 Thaun 1999 mengatur tentang sanksi pidana yang 

terdiri dari pidana pokok dan tambahan. Pidana Pokok diatur 

pada Pasal 48 sedangkan pidana tambahan diatur pada Pasal 49.  

Pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasalk 48 

menentukan 

1)  Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai 

dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, 

Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-

rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar 

rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 
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(seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti 

denda selama-lamanya 6 (enam) bulan. 

(2)  Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan 

Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan 

Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda 

serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 ( lima miliar 

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

puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti 

denda selama-lamanya 5 (lima) bulan. 

(3)  Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang 

ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya 

Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana 

kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan. 

 

Pidana Tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 

menentukan merujuk pada ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur 

dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: 

a.  pencabutan izin usaha; atau 

b.  larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan 

pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki 

jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) 

tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau 
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c.  penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang 

menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. 

6.  Pengecualian  

Terdapat pengecualian berlakunya aturan  dalam undang-

undang (Pasal 50 dan Pasal 51) untuk: 

a.  perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan 

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; atau 

b.  perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan 

intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, 

desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan 

rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan 

waralaba; atau 

c.  perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau 

jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi 

persaingan; atau 

d.  perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak 

memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan 

atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga 

yang telah diperjanjikan; atau 

e.  perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau 

perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau 

f.  perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh 

Pemerintah Republik Indonesia; atau 
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g.  perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor 

yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar 

dalam negeri; atau 

h.  pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau 

i.  kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan 

untuk melayani anggotanya. 

j. Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan 

dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 

yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-

cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan 

undangundang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha 

Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk 

atau ditunjuk oleh Pemerintah. 

D. Kajian Mononoli Bulog 

1. Akibat Monopoli 

Di samping pemberian monopoli pengusahaan minyak 

dan gas bumi kepada Pertamina, pemerintah juga memberi hak 

monopoli pengadaan dan penyaluran sembilan bahan pokok 

kepada Bulog. Sejarah monopoli Bulog ini lahir sejalan dengan 

politik pangan Pemerintah Orde Baru di tahun  1967, yang 

memberi prioritas pada pengadaan bahan pangan untuk rakyat 

dengan harga relatif terjangkau oleh lapisan masyarakat banyak 

karena adanya subsidi pemerintah. Monopoli pengadaan bahan 

pangan ini berhasil meredam laju inflasi, yang di tahun 1966 

mencapai angka 900 persen.311 
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Monopoli Bulog ini mendapat kritik tajam, karena terjadi 

distorsi dalam pelaksanaan monopoli tersebut. Bulog 

memberikan lagi hak monopolinya kepada perusahaan swasta 

untuk pengadaan komoditi tertentu, terutama bahan tepung terigu 

dan beras. Kontroversi pemberian monopoli Bulog terutama 

terhadap pengadaan beras dan tepung terigu ini mendapat sorotan 

masyarakat. Pengadaan kedua bahan makanan tersebut dinilai 

banyak mengandung distorsi dalam hal tender pengadaannya. 

Kritik terhadap monopoli Bulog dapat dirujuk pada 

pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam suatu pertemuan 

ilmiah tentang "Praktik Monopoli versus Demokrasi" pada tahun 

1993 mengenal segi-segi negatif dan merugikan dari praktik 

monopoli.312 Para pembicara seminar menyimpulkan bahwa 

praktik monopoli dan oligopoli telah mengakibatkan terjadinya 

subsidi terbalik (reverse income distribution). 

Fenomena anomalis tersebut dapat dijelaskan pada kasus 

penjualan tepung terigu. Penetapan harga jual terigu di Indonesia 

lebih tinggi 30% dibandingkan dengan harga di Singapura dan 

Malaysia. Kenyataan ini tidak terlalu menjadi persoalan kalau 

konsumen utama terigu adalah masyarakat berpenghasilan tinggi 

sebagaimana terjadi pada tahun 1970-an. Namun, target 

konsumen beralih pada masyarakat kelas bawah mulai tahun 

1990-an. 

Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian 

sebelumnya, Bulog telah memberi hak eksklusif, atau derivatif 

monopoli, bagi pengadaan kedua komoditi tersebut, terutama 
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kepada Salim Grup313, PT PP Berdikari314, Keluarga mantan 

Presiden Soeharto dan keluarga pejabat-pejabat Bulog sendiri. 

Pemberian derivatif monopoli pengadaan bahan pangan kepada 

kalangan swasta dikritik karena telah memperpanjang mata 

rantai pengadaan bahan pangan dan terutama sekali karena 

faktor eksklusivitasnya. Pengadaan impor beras mendapat kritik 

tajam karena ketertutupan Bulog dalam mencari mitra untuk 

mengadakan beras impor. Bulog tidak saja menunjuk perusahaan 

swasta Indonesia untuk menjadi perantara untuk mencari 

pedagang beras di luar negeri, tetapi juga memberi hak monopoli 

bagi pengapalan beras impor ke Indonesia. Bulog memberi 

monopoli kepada setidaknya dua perusahaan Indonesia untuk 

pengadaan impor beras tersebut, yaitu Grup Salim dan PT PP 

Berdikari.315 

Menurut INDEF, Bulog kemudian hanya pelaku di atas 

kertas, sekalipun secara de jure pihak yang ditugasi untuk 

menangani pengadaan tepung terigu adalah Bulog."316 Menurut 

hasil riset tersebut, Salim Grup berperan sangat dominan mulai 

dari pengadaan impor termasuk pengapalan, pengolahan, 

pemasaran dan pemakaian. INDEF juga mengatakan ada subsidi 

terselubung dalam kegiatan tepung terigu.317 Menurut INDEF, 

harga impor butir gandum tertulis senilai Rp 418 per kg, tetapi 

harga butir gandum menjadi Rp 141 per kg ketika diserahkan ke 

Bogasari dan Berdikari untuk diolah menjadi gandum. Artinya, 

ada selisih harga sebesar Rp 277 per kg. Misalnya saja, denaan 

jumlah impor 2,7 juta ton pada tahun 1994, maka subsidi 

terselubung itu sekitar Rp 760 miliar. Subsidi terselubung ini 
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tidak tampak dalam APBN. Bulog ternyata tidak memberikan 

secara tunai subsidi Rp 760 miliar itu, tetapi dengan 

mendapatkan harga barang yang lebih murah dari impor (CIF, 

atau cost insurance freight). 

Dengan adanya penyimpangan pelaksanaan monopoli 

tersebut, pertanyaan yang perlu diajukan sampai sejauh mana 

monopoli Bulog masih perlu dipertahankan. Pertanyaan lebih 

mendasar lagi, apakah pemberian hak monopoli pengadaan 

bahan pangan dapat dibenarkan secara hukum, atau mendapat 

landasan yuridis dan konstitusiona? Segenap pertanyaan 

tersebut akan dijawab dalam tulisan berikut. 

2. Aspek Yuridis Monopoli Bulog 

Dua kelompok peraturan perundang-undangan yang 

dijadikan instrumen untuk melakukan penilaian yuridis terhadap 

pelaksanaan monopoli Bulog dan pemberian derivatif monopoli 

kepada kelompok pengusaha yang turut serta dalam pengadaan 

beras impor dan pengadaan tepung terigu. Kelompok pertama 

adalah segenap Keputusan Presiden mulai tahun 1967 sampai 

tahun 1998. Kelompok kedua adalah ketentuan-ketentuan dalam 

ICW. 

Keputusan Presidium Nomor 114/U/KEP/5/1967 menjadi 

landasan yuridis pertama bagi keberadaan Bulog. Peraturan itu 

memberi mandat kepada Bulog untuk menjalankan tugas-

tugasnya, antara lain, yaitu:318 
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(1) mengadakan/menyelenggarakan koordinasi dan 

sinkronisasi atas kegiatan perencanaan dan 

pelaksanaan dari badan-badan yang bergerak dalam 

bidang penyediaan dan penyaluran bahan-bahan 

pckok, dengan jalan konsultasi dan komunikasi 

secara terus-menerus. 

(2) merencanakan, melaksanakan dan bertanggung 

jawab atas kelancaran dan berhasilnya usaha 

penyediaan dan penyaluran beras yang jumlah serta 

penggunaannya ditetapkan oleh Pemerintah. 

Dari uraian kedua fungsi Bulog itu, lembaga tersebut 

pada awalnya hanya menjalankan tugas koordinasi dengan 

instansi lain dalam pengadaan bahan-bahan pokok. Bulog juga 

bekerja atas penunjuk pemerintah.319Dengan demikian, posisi 

Bulog tidak indepeden dalam menjalankan tugasnya. Pada tahap 

awal ini, Bulog sifat kerjanya hanya membantu kelancaran 

tugas Presidium Kabinet AMPERA dalam pengadaan bahan-

bahan pokok. Bulog tidak terlibat langsung dalam pengadaan 

bahan-bahan pokok, termasuk beras. Wewenang Bulog ini 

sangat limitatif, seperti dinyatakan di dalam Pasal 5 ayat (1), 

yaitu: Menghubungi dan minta bahan pertanggungan kepada 

setiap instansi Pemerintah/Swasta yang mengurus penyediaan 

dan penyaluran bahan pokok. 

Sekalipun wewenangnya masih terbatas, Pemerintah 

mengizinkan Bulog melakukan hubungan dengan pihak ketiga 

dalam rangka penyediaan dan penyaluran beras untuk kebutuhan 



 

 

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H         167       

Pemerintah (Pasal 5 ayat 2). Pada tahun 1969. tugas Bulog 

diperluas lagi melaiui Keppres Nomor 11 Tahun 1969. Pada 

tahap ini tugas Bulog menjadi stabilisator harga bahan-bahan 

pokok, yang tidak hanya terbatas pada beras, tetapi pada 

sembilan bahan pokok (Pasal 2). 

Dalam hal tugas stabilisasi harga-harga sembilan bahan 

pokok, menurut Pasal 2 ayat (1), BULOG ditugasi untuk: 

(a) mengkoordinasi pelaksanaan kebijaksanaan 

Pemerintah untuk mengamankan atau 

menyelamatkan sesuatu keadaan dalam bidang 

logistik. 

(b) mengikuti dengan seksama perkembangan keadaan 

dan harga-harga sembilan bahan-bahan pokok dalam 

rangka hubungannya masing-masing dan dalam 

rangka hubungannya dengan barang-barang lain 

serta menyampaikan saran-saran pertimbangan 

kepada Pemerintah untuk mencapai stabilisasi harga 

yang mantap. 

Bulog juga mendapat tugas membantu Pemerintah dalam 

hal peningkatkan produksi dan membantu kelancaran pemasaran 

beras (Pasal 2, ayat 2), dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu: 

(a) melakukan pengendalian dan pelaksanaan 

kebijaksanaan Pemerintah di bidang: pengadaan, 

penyaluran kepada berbagai golongan yang 

memerlukan, dan penyediaan buffer stock. 



168         Monopoli BULOG Pada Masa Orde Baru            

(b) turut membantu usaha-usaha pemerintah dalam 

menggerakkan usaha-usaha dalam perdagangan dan 

meningkatkan fasilitas-fasilitas perdagangan beras, 

seperti pengolahan, pergudangan, standarisasi 

kualitas dan lain-lain. 

 

Perluasan fasilitas penunjang kegiatan sebagaimana 

diungkapkan dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut sangat membantu 

Bulog dalam penugasan yang lebih jauh mulai tahun anggaran 

1970/1971. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 

1970, Bulog ditugasi oleh Pemerintah untuk membeli beras dan 

padi/gabah dari petani di dalam negeri. Bulog juga dapat 

mendatangkan beras dari luar negeri, yaitu melalui bantuan 

pangan dari negara-negara sahabat dan impor komersial. 

Peran Bulog mengalami pergeseran secara sangat penting 

memasuki akhir tahun 1990-an. Fada tanggal 12 Juli 1995, 

Presiden Soeharto (ketika itu) mengeluarkan Keppres Nomor 50 

Tahun 1995 yang memberikan legitiinasi bagi perluasan peran 

Bulog dalam pengadaan bahan-bahan pokok. Untuk kelancaran 

tugas-tugas Bulog, Kepala Bulog bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden. Dengan demikian, Bulog tidak lagi divvajibkan 

melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terk;ait dalam hal 

pengadaan bahan-bahan pokok, seperti Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan di masa-masa awal pembentukan 

Bulog.320 

Bulog  mendapat tugas pokok untuk mengendalikan 

harga dan mengelola persedian beras,  gula,  gandum, terigu, 
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kedele, pakan dan bahan pangan lainnya (Pasal 2). Untuk 

melaksanakan tugas pokok tersebut, Bulog menyelenggarakan 

fongsi-fungsiberikut, antara lain (Pasal 3): 

(a) pengadaan dalam negeri, pengadaan luar negeri serta 

pengelolaan dan perawatan persediaan, serta, 

(b) penganalisaan harga dan pasar, penyaluran serta 

angkutan. 

Keppres. No. 50/1995 memberikan kekuasaan yang lebih 

besar kepada Kepala Bulog, yaitu juga untuk menetapkan dan 

menjalankan kebijaksanaan berkaitan dengan masalah bahan-

bahan pokok. Kepala Bulog dengan demikian menetapkan 

sendiri kebijaksaan yang berhubungan dengan pengadaan dari 

dalam dan luar negeri serta perawatan bahan pangan pokok dan 

pakan (Pasal 7). Dengan demikian, Kepala Bulog pula bebas 

rnenentukan mekanisme pengadaan bahan-bahan pangan dan 

pakan dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk mencari 

mitra Bulog untuk keperluan tersebut. 

Namun, penciutan fungsi Bulog setelah dikeluarkan 

Keppres Nomor 45 Tahun 1997, yang mencabut Keppres No. 

50/1995 pada tanggal 1 November 1997, tidak begitu besar 

artinya dalam pelaksanaan tugas Bulog. Keputusan Presiden 

yang baru tersebut mengurangi tugas Bulog sehingga hanya 

berkenaan dengan "pengendalian harga dan pengelolaan beras 

dan gula" (Pasal 2 ayat J). Namun, pada kenyataannya tugas 

Bulog tetap luas, karena misalnya lembaga ini juga menangani 
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melonjaknya harga cabe merah pada awal tahun 1997. Keputusan 

Presiden itu dibuat dengan tujuan untuk lebih mengefisienkan 

tugas-tugas Bulog dalam pengelolaan persediaan bahan pangan 

pokok dan memperlancar arus barang. 

Ketentuan Keppres No. 45/1997, yang membatasi tugas 

Bulog hanya untuk menangani beras dan gula, ternyata di-"by 

pass" oleh Keputusan Menteri Peridustrian dan Perdagangan 

Nomor 407/MPP/Kep/l 1/1997. Keputusan Menperindag Tunky 

T. Ariwibowo, yang dikeluarkan pada tanggal 3 Nopember 1997, 

atau dua hari setelah diumumkan Keppres No. 45/1997 yang 

memberi pembatasan tugas kepada Bulog. Keputusan Menteri 

tersebut menyerahkan tanggung jawab pengadaan dan 

penyaluran tepung terigu untuk kebutuhan dalam negeri kepada 

Bulog (Pasal 1). Dilihat dari materi muatannya, Keputusan 

Memperindag No. 407/MPP/Kep/l 1/1997 jelas-jelas 

bertentangan dengan Keppres No. 45/1997. Dari sudut teori 

perundang-undangan, suatu peraturan yang lebih rendah 

kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di 

atasnya. 

Keputusan Menteri tersebut juga memberikan 

kebebasan kepada Bulog untuk menentukan tata cara pembelian 

tepung terigu dari produsen di dalam negeri atau importir, yang 

didasarkan pada kesepakatan Bulog dengan perusahaan itu 

(Pasal 3). Ketentuan itu membuka celah-celah bad pelanggaran 

ketentuan pengadaan barang sebagaimana diatur di dalam 

Undang-Undana Perbendaharaan Negara (ICW), yaitu 
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penunjukan langsung tanpa melaiui penawaran umum (tender) 

yang terbuka. 

Pasal 31 ICW, antara lain, menyatakan: 

Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan pembelian barang-

barang serta penyelenggaraan pengangkutan untuk 

Negara harus dilakukan dengan surat perjanjian atas dasar 

penawaran umum. 

Hanya bila Pemerintah demi kepentingan Negara 

mengganggap perlu dapat diadakan cara yang 

menyimpang. Dalam hal ini alasan-alasannya hams 

dimuat dalam keputusan yang memerintahkan 

dilakukannya pekerjaan-pekerjaan, pembelian barang dan 

pengangkutan-pengangkutan itu. 

 

Penunjukan langsung di atas membuka peluang 

terjadinya praktik kolusi dan penunjukan atas dasar nepotisme. 

Sinyalemen praktik-praktik yang menyimpang tersebut 

kemudian terbukti terjadi di Bulog selama periode Pemerintahan 

Presiden Soeharto. Bulog menunjuk secara istimewa Grup Salim 

untuk turut serta dalam pengadaan impor beras dan impor 

gandum serta pengolahan biji gandum impor. Putra-putri mantan 

Presiden Soeharto mendapat jatah untuk mengimpor bahan gula 

(raw sugar material) dan pengolahan bahan gula tersebut di 

Cilacap. 

Krisis ekonomi telah turut mengurangi tugas pokok 

Bulog. Melaiui Keppres Nomor 19 Tahun 1989, Bulog kembali 
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dikurangi bidang pekerjaannya dan hanya ditugasi untuk 

mengendalikan harga dan mengelola persedian beras secara 

langsung maupun tidak langsung (Pasal 2). 

Dari pemaparan aspek yuridis dari masalah monopoli 

pengadaan beras dan tepuna terigu dan pemberian fasilitas 

istimewa kepada perusahaan-perusahaan tertentu. terutama Grup 

Saiim dan PT PP Berdikari. nyata bahwa tindakan pemerintah itu 

merupakan peianggaran hukum. Pemberian hak istimewa, selain 

tidak pernah diatur dalam peraturan-peraturan tentang Bulog 

selama ini, juga melanggar ketentuan ICW. 

Pemberian hak istimewa tersebut juga telah melanggar 

etika bisnis, yang menjadi landasan baai kesempatan berusaha 

yang sama bagi semua pelakunya. Salah satu nilai yang paling 

pokok dalam etika bisnis adalah asas keadilan.321 Dalam 

penerapannya di dunia bisnis, asas keadilan menuntut adanya 

kesamaan hak dan kesempatan (eqnility) serta jaminan 

menikmati hasil (equity). "Equity" menegaskan kesamaan 

derajat, karena itu, memberikan kesempatan yang sama bagi 

setiap warga untuk berusaha. Sedangkan "equity" berarti 

kegiatan bisnis dan keuntungan yang didapat harus juga 

mengalir ke masyarakat luas, sehingga memungkinkan 

peningkatan kesejahteraan. 

Etika bisnis sesungguhnya mengacu pada seperangkat 

peraturan yang berkaitan dengan "professional code of conduct." 

Di Indonesia, pengaturan etika bisnis sedang dibahas di DPR, 

dengan mated bahasannya adalah Rancangan Undang-Undang 

Usulan Inisiatif/Rancangan Undang-Undang Persaingan Sehat. 



 

 

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H         173       

Jika RUU Inisiatif tentang Monopoli/RUU Persaingan Usaha 

nantinya disahkan menjadi Undang-Undang, maka pemerintah 

diharapkan dapat mencegah praktik-praktik monopolis yang 

terjadi selama masa Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden 

Soeharto (1967-1998). 
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BAB V 

P E N U T U P 

  

Secara teoritis dan konseptual, perdebatan masalah 

monopoli penyelenggaraan pangan nasional merupakan bagain 

dari pembahasan ekonomi dan hukum yang muncul sejak awal 

kemerdekaan. Esensi perdebatan monopoli terletak pada dua 

kelompok pendapat, yaitu perlindungan praktek monopoli demi 

kepentingan rakyat banyak sebagai pengecualian, dan 

pengaturan pelarangan praktek monopoli. Para pendiri republik 

menegaskan bahwa sistem ekonomi kita tidak boleh 

berlandaskan pada paham liberalism. Pemerintah harus 

memberikan perlindungan kepada kekayaan alam yang 

dikandung di bumi Indonesia.  

Pada masa orde baru mendorong dilakukannya reformasi 

dalam penyelenggaraan pangan nasional.  BULOG sebagai 

instrumen Pemerintah memiliki peran penting dalam 

penyelenggaraan pangan nasional.  Terjadi kKontroversi 

monopoli Bulog, terutama terhadap pengadaan beras, gula pasir 

dan tepung terigu. Pengadaan ketiga jenis bahan makanan pokok 

tersebut dinilai banyak mengandung distorsi dalam hal tender 

pengadaannya. Hal itu disebabkan karena Bulog telah 

memberikan hak eksklusif, atau monopoli derivatif, bagi 

pengadaan ketiga jenis komoditi tersebut kepada swasta.  

Pelaksanaan impor beras mendapat kritik karena 

ketertutupan Bulog dalam mencari mitra untuk pengadaan beras 
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impor. Bulog tidak saja menunjuk perusahaan swasta Indonesia 

untuk menjadi perantara guna mencari pedagang beras dan 

supplier di luar negeri, tetapi juga memberi hak monopoli swasta 

bagi pengapalan beras impor ke Indonesia.  

Bulog juga mendapat kritik sehubungan dengan 

pengadaan tepung terigu, karena Bulog menunjuk pelaku usaha 

swasta untuk mengolah gandum menjadi tepung terigu. 

Penunjukan ini dilakukan oleh Bulog secara eksklusif, artinya 

tidak melalui tender terbuka. Fakta ini memperlihatkan adanya 

monopoli derivatif dalam industri tepung terigu. Bulog kemudian 

sebenarnya hanya pelaku di atas kertas, sekalipun secara de jure 

pihak yang ditugasi untuk menangani pengadaan tepung terigu 

adalah Bulog.  Pemberian monopoli derivatif untuk pengadaan 

bahan pangan kepada pengusaha-pengusaha swasta tertentu oleh 

Bulog telah memperpanjang mata rantai pengadaan bahan-bahan 

pokok pangan, terutama sekali karena faktor eksklusivitasnya.  

Pasca runtuhnya orde baru, muncul desakan dari rakyat 

untuk mereformasi sistem pangan nasional. Intervensi lembaga 

donor pada masa awal reformasi memiliki andil besar 

mendorong dalam pelepasan tugas BULOG dan hanya 

menyelenggarakan pengadaan beras.   

Adanya tunturan perubahan tugas BULOG sejalan 

dengan munculnya gagasan pembentukan undang-undang 

tentang praktik monopoli. Dalam upaya memulihkan kondisi 

ekonomi yang terjadi, MPR dalam TAP MPR No. X/MPR/1998 

dan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 
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1999-2004 menghendaki arah kebijakan pembangunan ekonomi 

yang antara lain bertumpu pada prinsip persaingan usaha yang 

sehat dan membuat perekonomian lebih efisien dan kompetitif 

dengan menghilangkan berbagai praktek monopoli, 

meningkatkan keterbukaan pemerintahan dalam pengelolaan 

usaha untuk menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta 

praktek-praktek ekonomi lainnya yang merugikan negara dan 

rakyat. 

Kebutuhan dalam negeri dan desakan dunia internasional 

tersebut melatarbelakangi munculnya UU anti Monompoli dan 

persaingan usaha. Pada 5 Maret 1999, Pemerintah RI 

mengundangkan UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Landasan filosofos pembentukan UU No 5 Tahun 1999  

adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, landasan sosiologis 

yang mendasari pembentukan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

adalah kehendak adanya kesempatan yang sama bagi setiap 

warga negara untuk berpartisipasi bidang ekonomu yang 

didukung oleh iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien 

sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Demokrasi ekonomi di 

Indonesia diharap memberikan kesempatan pada setiap orang 

yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi 

persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan 
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adanya  pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha 

tertentu.  

Akan tetapi, UU No 5 Tahun 1999 mengatur 

pengecualian berlakunya aturan  dalam undang-undang (Pasal 50 

dan Pasal 51), antara lain: 

a.  perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan 

melaksanakan peraturan perundang-undangan. 

b.  untuk pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil atau 

kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan 

untuk melayani anggotanya. 

c. Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan 

dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 

yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-

cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan 

undangundang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha 

Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk 

atau ditunjuk oleh Pemerintah. 

Pada sisi lain, dalam sistem ketahanan pangan nasional 

menurut UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah 

berada pada posisi sentral dalam penyelenggaraan pangan 

nasional dimana Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi 

pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan 

Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk 

mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi 

bagi masyarakat.  
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Dalam upaya mewujudkan Kedaulatan Pangan, 

Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan nasional, dibentuk 

lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 

26 dan Pasal 27 UU No. 18 Tahun 2012). Lembaga Pemerintah 

ini dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan 

penugasan khusus kepada badan usaha milik negara di bidang 

Pangan untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, 

dan/atau distribusi pangan pokok dan Pangan lainnya yang 

ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 27 UU No. 18 Tahun 2012). 

 Meski BULOG tidak disebut secara eksplisit dalam UU 

tentang Pangan, tetapi ketentuan Pasal 27 UU No. 18 Tahun 2012 

merujuk pada BULOG sebagai BUMN bidang pangan nasional 

saat ini. Dengan demikian maka terdapat dua lembaga 

pemerintah yang akan menjalankan fungsi penyelenggaraan 

pangan nasional selain kementerian yang ada saat ini. Kedua 

lembaga tersebut adalah  

1)  Lembaga pangan yang bertanggung jawab pada 

Presiden dan yang bertugas memberi masukan pada 

Presiden tentang kebijakan pangan; dan  

2)  BULOG sebagai BUMN  yang melaksanakan 

produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau 

distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya. 
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Rekomendasi  

1.    Politik Pangan Nasional 

a.  Desian politik pangan nasional harus berorientasi 

pada perwujudan tujuan pembentukan Negara 

Indonesia dan keadilan sosial yang dituangkan dalam 

Pembukaan UUD 1945 serta kedaulatan pangan, 

kemandirian pangan, dan ketahanan pangan 

b.  Penyelenggaraan pangan nasional harus didasarkan 

pada prinsip demokrasi ekonomi yang 

penyelenggaraaanya dilakukan berdasarkan hukum 

dan peraturan perundang-undangan. 

2. Peran BULOG 

a. Pemberian kewenangan khusus pada BULOG dalam 

penyelenggaraan pangan nasional bukan sebagai 

pemberian kekuasaan tanpa batas tetapi tetap berada 

pada kerangka keadaulan hukum dan demokrasi. 

b. Revitalisasi kedudukan dan peran BULOG dalam 

politik Pangan Nasional harus tetap mengacu pada 

kerangka kelembagaan negara menurut UUD NRI 

Tahun 1945. 

c. Penyelenggaraan Monopoli pada BULOG sesuai 

amanat Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 harus 

dilaksanakan sesuai prinsip transparansi dan 

akuntabel serta prinsip-prinsip good corparate 
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gormernance (GCG) dan pinsip-prinsip persaingan 

usaha yang sehat. 

d.  BULUG harus memberikan akses luas kepada 

masayarakat dan pihak lain yang berkaitan dengan 

pemenuhan pangan nsional  

3. Pengawasan  

a. sebagai Badan Usaha Milik Negara, BULOG harus 

mendapatkan pengawasan dan membuka diri untuk 

diawasi baik oleh lembaga negara maupun oleh 

masyarakat. 

b. kontrol dilaksanakan agar BULOG menjalankan 

tugas dan kewenanya sesuai tujuan pembentukannya 

dan dilankan sesuai hukum dan peraturan perundang-

undangan.  

4. Sinergi antar lembaga 

a.  Sebagai sebuah sistem ketahanan pangan nasional 

maka semua kementrian/lembaga/instansi pusat 

dan daerah harus bersinergi. Koordinasi dan sinergi 

tidak hanya secara horisontal pada tingkat Pusat 

dan daerah melainkan juga koordinasi dan sinergi 

secara vertikal.  

b. Dalam konteks hubungan dengan BULOG, 

lembaga pangan baru dapat berfungsi sebagai 

lembaga kontrol BULOG dalam menjalankan 

tugasnya. Hal demikian dapat mendorong sinergi 

positif untuk pemenuhan kebutuhan pangan 
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nasional. Meski demikian, perlu ada transparansi 

dan akuntabilitas kedua lembaga agar 

penyelenggaraan pangan nasional dapat berjalan 

sebagamana mestinya. Masyarakat tetap perlu hadir 

dan diberi akses yang luas dalam membuat 

kebijakan dan operasionalisasi penyelenggaraan 

pangan nasional. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 1999 

TENTANG 

LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN 

USAHA TIDAK SEHAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang: 

a.  bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan 

kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

b.  bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki 

adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara 

untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan 

pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang 

sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar 

yang wajar; 

c.  bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus 

berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, 

sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan 

ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak 

terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh 

Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-

perjanjian internasional; 

d.  bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, atas usul inisiatif 

Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-undang 
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Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat. 

 

Mengingat: 

Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 

33 Undang-undang Dasar 1945. 

 

Dengan Persetujuan: 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: 

UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK 

MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

wwPasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1.  Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu 

oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. 

2.  Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi 

oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan 

dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan 

atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha 

tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. 

3.  Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang 

nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih 

pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan 

atau jasa. 
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4.  Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak 

mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan 

dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau 

pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara 

pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan 

kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan 

atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan 

pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. 

5.  Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan 

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, 

baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, 

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang 

ekonomi. 

6.  Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar 

pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan 

atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan 

cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat 

persaingan usaha. 

7.  Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku 

usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih 

usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak 

tertulis. 

8.  Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja 

sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku 

usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar 

bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang 

bersekongkol. 

9.  Pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan 

penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat 

melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa. 
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10.  Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan 

jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku 

usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau 

substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. 

11.  Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan 

petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh 

penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar, antara 

lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan 

keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan 

penguasaan pangsa pasar. 

12.  Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku 

usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasokan atau pembeli 

barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, 

antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target 

penjualan, dan metode persaingan yang digunakan. 

13.  Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang 

atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada 

pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu. 

14.  Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi 

barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak 

di pasar bersangkutan. 

15.  Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna 

barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri 

maupun untuk kepentingan pihak lain. 

16.  Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak 

berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan 

oleh konsumen atau pelaku usaha. 

17.  Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau 

prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk 

dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 
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18.  Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang 

dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

19.  Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, di tempat kedudukan hukum dan usaha pelaku 

usaha. 

 

BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya 

berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan 

keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan 

umum. 

 

Pasal 3 

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk: 

a.  menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi 

ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat; 

b.  mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui 

pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga 

menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang 

sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan 

pelaku usaha kecil; 

c.  mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan 

d.  terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 
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BAB III 

PERJANJIAN YANG DILARANG 

Bagian Pertama 

Oligopoli 

Pasal 4 

(1)  Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan 

penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa 

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

(2)  Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-

sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran 

barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), 

apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok 

pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima 

persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 

 

Bagian Kedua 

Penetapan Harga 

Pasal 5 

(1)  Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu 

barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen 

atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. 

(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 

berlaku bagi: 

a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha 

patungan; atau 

b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang 

berlaku. 

 

Pasal 6 
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Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan 

pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda 

dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan 

atau jasa yang sama. 

 

Pasal 7 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang 

dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. 

 

Pasal 8 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau 

jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau 

jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada 

harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan 

terjadinya persaingan usaha tidak sehat. 

 

Bagian Ketiga 

Pembagian Wilayah 

Pasal 9 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran 

atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat. 

 

Bagian Keempat 

Pemboikotanumonlin 

Pasal 10 

(1)  Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku 

usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha 
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lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan 

pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. 

(2)  Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku 

usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang 

dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan 

tersebut: 

a.  Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku 

usaha lain; atau 

b.  Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau 

membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar 

bersangkutan. 

 

Bagian Kelima 

Kartel 

Pasal 11 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha 

saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan 

mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau 

jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat. 

 

Bagian Keenam 

Trust 

Pasal 12 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan 

perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap 

menjaga danmempertahankan kelangsungan hidup masing-

masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang 

bertujuanuntuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas 

barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkanterjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 
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Bagian Ketujuh 

Oligopsoni 

Pasal 13 

(1)  Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama 

menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat 

mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar 

yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya 
praktekmonopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

(2)  Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama 

menguasai pembelian dan ataupenerimaan pasokan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 

(tiga) pelaku usahaatau kelompok pelaku usaha menguasai 

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

jenis barang atau jasa tertentu. 

 

Bagian Kedelapan 

Integrasi Vertikal 

Pasal 14 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain 

yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk 

dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang mana 

setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses 

lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak 

langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 

tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. 

 

Bagian Kesembilan 

Perjanjian Tertutup 

Pasal 15 
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(1)  Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang 

menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau 

tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut 

kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. 

(2)  Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak 

lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima 

barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli 

barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. 

(3)  Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga 

atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, 

yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang 

menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: 

a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari 

pelaku usaha pemasok; atau 

b.  tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau 

sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari 

pelaku usaha pemasok. 

 

Bagian Kesepuluh 

Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri 

Pasal 16 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di 

luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat. 

 

BAB IV 

KEGIATAN YANG DILARANG 

Bagian Pertama 

Monopoli 

Pasal 17 
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(1)  Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi 

dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat. 

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan 

penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan 

atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila: 

a.  barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada 

substitusinya; atau 

b.  mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk 

ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang 

sama; atau 

c.  satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha 

menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) 

pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 

 

Bagian Kedua 

Monopsoni 

Pasal 18 

(1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau 

menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam 

pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan yang tidak sehat. 

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai 

penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku 

usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa 

pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 

 

Bagian Ketiga 

Penguasaan Pasar 

Pasal 19 
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Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, 

baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat berupa: 

a.  menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk 

melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar 

bersangkutan; 
b.  menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha 

pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan 

pelaku usaha pesaingnya itu; 

c.  membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa 

pada pasar bersangkutan; atau 

d.  melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha 

tertentu. 

 

Pasal 20 

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa 

dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang 

sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau 

mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat. 

 

Pasal 21 

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan 

biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari 

komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan 

terjadinya persaingan usaha tidak sehat. 

 

Bagian Keempat 

Persekongkolan 

Pasal 22 
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Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. 

 

Pasal 23 

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang 

diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. 

 

Pasal 24 

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 

pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa 

yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi 

berkurang baik dari jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang 

dipersyaratkan. 

 

BAB V 

POSISI DOMINAN 

Bagian Pertama 

Umum 

Pasal 25 

(1)  Pelaku Usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik 

secara langsung maupun tidak langsung untuk: 

a.  menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan 

untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen 

memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari 

segi harga maupun kualitas; 

b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau 

c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi 

pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. 
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(2)  Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana 

dimaksud ayat (1) apabila: 

a.  satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha 

menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa 

pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau 

b.  dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha 

menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih 

pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 

 

Bagian Kedua 

Jabatan Rangkap 

Pasal 26 

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris 

dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang 

merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain, 

apabila perusahaanperusahaan tersebut: 

a.  berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau 

b.  memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis 

usaha; atau 

c.  secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan 

atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

 

Bagian Ketiga 

Pemilikan Saham 

Pasal 27 

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa 

perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang 

yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan 

beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada 
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pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut 

mengakibatkan: 

a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 

lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis 

barang atau jasa tertentu. 

b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha 

menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar 

satu jenis barang atau jasa tertentu. 

 

Bagian Keempat 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

 

Pasal 28 

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan 

badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham 

perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan 

badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan 

ketentuan mengenai pengambilalihan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 29 

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau 

pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya 

melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada 

Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 
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tanggal penggabungannya, peleburan atau pengambilalihan 

tersebut. 

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai 

penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

 

BAB VI 

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 

Bagian Pertama 

Status 

Pasal 30 

(1)  Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya 

disebut Komisi. 

(2)  Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari 

pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. 

(3)  Komisi bertanggung jawab kepada Presiden. 

 

Bagian Kedua 

Keanggotaan 

Pasal 31 

(1)  Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, 

seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 

sekurangnya-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota. 

(2)  Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 

atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3)  Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan 

dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 

berikutnya. 

(4)  Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi 

kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa 
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jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan 

anggota baru. 

 

Pasal 32 

Persyaratan keanggotaan Komisi adalah: 

a.  Warga Negara Republik Indonesia, berusia sekurang-

kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggitingginya 60 

(enam puluh) tahun pada saat pengangkatan; 

b.  setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

c.  beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

d.  jujur, adil dan berkelakuan baik; 

e.  bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia; 

f.  berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai 

pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau 

ekonomi; 

g.  tidak pernah dipidana; 

h.  tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan 

i.  tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha. 

 

 

 

Pasal 33 
Keanggotaan Komisi berhenti, karena: 

a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; 

c. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia; 

d. sakit jasmani atau rohani terus menerus; 

e. berakhirnya masa jabatan kenggotaan Komisi; atau 

f. diberhentikan. 

 

Pasal 34 
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(1)  Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan 

fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

(2)  Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh 

sekretariat. 

(3)  Komisi dapat membentuk kelompok kerja. 

(4)  Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi 

sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan 

keputusan Komisi. 

 

Bagian Ketiga 

Tugas 

Pasal 35 

Tugas Komisi meliputi: 

a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 

sampai dengan pasal 16; 

b.  melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau 

tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 

sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24; 

c.  melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya 

penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan 

pasal 28; 

d.  mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi 

sebagaimana diatur dalam pasal 36; 

e.  memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan 

pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat; 
 



236         Monopoli BULOG Pada Masa Orde Baru            

 

f.  menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan 

dengan Undang-undang ini; 

g.  memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi 

kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

 

Bagian Keempat 

Wewenang 

Pasal 36 

Wewenang Komisi meliputi: 

a.  menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku 

usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat; 

b.  melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha 

dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat; 

c.  melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap 

kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh 

pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil 

dari penelitiannya; 

d.  menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan 

tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat; 

e.  memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; 

f.  memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap 

orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap 

ketentuan Undang-undang ini; 

g.  meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku 

usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana 
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dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi 

panggilan Komisi; 

h.  meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam 

kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan 

terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-

undang ini; 

i.  mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen 

atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan; 

j.  memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya 

kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat; 

k.  memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang 

diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat; 

l.  menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada 

pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini 

 

Bagian Kelima 

Pembiayaan 

Pasal 37 

Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-

sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

BAB VII 

TATA CARA PENANGANAN PERKARA 

Pasal 38 

(1)  Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga 

telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat 

melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan 
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yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan 

menyertakan identitas pelapor. 

(2)  Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran 

terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis 

kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas 

tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang 

ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor. 

(3) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 

dirahasiakan oleh Komisi. 

(4) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi. 

 

Pasal 39 

(1)  Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) 

dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan 

pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga 

puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib 

menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan 

lanjutan. 

(2) Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan 

pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan. 

(3)  Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh 

dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia 

perusahaan. 

(4) Apabila dipandang perlu Komisi dapat mendengar keterangan 

saksi, saksi ahli, dan atau pihak lain. 

(5) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) dan ayat (4), anggota Komisi dilengkapi dengan surat tugas. 

 

Pasal 40 

(1)  Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku 

usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-

undang ini walaupun tanpa adanya laporan. 
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 (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur 

dalam pasal 39. 

Pasal 41 

(1) Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib 

menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan 

dan atau pemeriksaan. 

(2) Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak 

memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan 

dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses 

penyelidikan dan atau pemeriksaan. 

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) oleh Komisi 

diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

Pasal 42 

Alat-alat bukti pemeriksaan berupa: 

a. keterangan saksi; 

b. keterangan ahli; 

c. surat dan atau dokumen; 

d. petunjuk; 

e. keterangan pelaku usaha.  

 

Pasal 43 

(1)  Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan 

selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan 

pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

39 ayat (1). 

(2)  Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang 

paling lama 30 (tiga puluh) hari. 
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(3)  Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi 

pelanggaran terhadap undang-undang selambatlambatnya 

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan 

lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat 

(2). 

(4)  Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan 

terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada 

pelaku usaha. 

 

Pasal 44 

(1)  Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha 

menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana 

dimaksud Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib 

melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan 

laporan pelaksanaannya kepada Komisi. 

(2)  Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada 

Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) 

hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. 

(3)  Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam 

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

dianggap menerima putusan Komisi. 

(4)  Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi 

menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk 

dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(5)  Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 

ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi 

penyidik untuk melakukan penyidikan. 

 

Pasal 45 
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(1)  Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha 

sebagaimana dimaksud Pasal 44 dalam ayat (2), dalam waktu 

14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemeriksaan 

keberatan tersebut. 

(2)  Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 

30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan 

tersebut. 

(3)  Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 

(empat) belas hari dapat mengajukan kasasi kepada 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

(4)  Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 

30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima. 

 

Pasal 46 

(1)  Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

(2)  Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. 

 

BAB VIII 

SANKSI 

Bagian Pertama 

Tindakan Administratif 

 

Pasal 47 

(1)  Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan 

administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan Undang-undang ini. 

(2)  Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dapat berupa: 
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a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 4 sampai dengan pasal 13, pasal 15 dan 

pasal 16 ; dan atau 

b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan 

integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14; dan atau 

c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan 

kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli 

dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan 

atau merugikan masyarakat; dan atau 

d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan 

penyalahgunaan posisi dominan; dan atau 

e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau 

peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham 

sebagaimana dimaksud Pasal 28; dan atau 

f.  penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau 

g. pengenaan denda serendah-rendahnya 

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan 

setinggitingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh 

lima milyar rupiah). 

 

Bagian Kedua 

Pidana Pokok 

Pasal 48 

(1)  Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 9 sampai 

dengan pasal 14, pasal 16 sampai dengan Pasal 19, pasal 

25, pasal 27, dan pasal 28 diancam pidana denda serendah-

rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar 

rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 

(seratus milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti 

denda selama-lamanya 6 (enam) bulan. 
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(2)  Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan 

pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24, dan 

pasal 26 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 

5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan setinggi-

tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar 

rupiah) atau pidana kurunga pengganti denda selama-

lamanya 5 (lima) bulan. 

(3)  Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 Undang-undang 

ini diancam pidana denda serendahrendahnya 

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-

tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau 

pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) 

bulan. 

 

  Bagian Ketiga 

Pidana Tambahan 

Pasal 49 

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam pasal 

48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: 

a.  pencabutan izin usaha; 

b.  larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti 

melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini 

untuk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris 

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 

(lima) tahun; atau 

c.  penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang 

menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. 

 

BAB IX 

KETENTUAN LAIN 
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Pasal 50 

Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang ini adalah: 

a.  perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan 

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

b.  perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan 

intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, 

desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan 

rahasia dagang, serta perjanjian yan berkaitan dengan 

waralaba; 

c.  perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau 

jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi 

persaingan; 

d.  perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak 

memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan 

atau jasa dengan harga lebih rendah daripada harga yang 

telah diperjanjikan; 

e.  perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau 

perbaikan standar hidup masyarakat luas; 

f.  perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh 

Pemerintah Republik Indonesia; 

g.  perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor 

yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar 

dalam negeri; 

h.  pelaku usaha yang tergolong dalam Usaha Kecil; atau 

i.  kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan 

untuk melayani anggotanya. 

 

Pasal 51 

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan 

produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang 

menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang 
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produksi yang penting bagi negara diatur dengan Undang-

undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan 

atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh 

Pemerintah. 

 

BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 52 

(1)  Sejak berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan 

perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan 

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum 

diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. 

(2)  Pelaku usaha yang telah membuat perjanjian dan atau 

melakukan kegiatan dan atau tindakan yang tidak sesuai 

dengan ketentuan Undang-undang ini diberi waktu 6 

(enam) bulan sejak Undang-undang ini diberlakukan untuk 

melakukan penyesuaian. 

 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 53 

Undang-Undang ini mulai terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

Disahkan Di Jakarta, 

Pada Tanggal 5 Maret 1999 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
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Ttd. 

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE 

 

 

Diundangkan Di Jakarta, 

Pada Tanggal 5 Maret 1999 

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA, 

Ttd. 

AKBAR TANDJUNG 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 

1999 NOMOR 33 

www.hukumonine.com 

 

PENJELASAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 1999 

TENTANG 

LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN 

USAHA TIDAK SEHAT 

 

 

 

I. UMUM 

Pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang 

Pertama telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain 

dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan 

pembangunan yang telah dicapai di atas, didorong oleh kebijakan 

pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan 

pembangunan di bidang ekonomi yang tertuang dalam Garis-
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Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima 

Tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya. 

 

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama 

Pembangunan Jangka Panjang Pertama, yang ditunjukkan oleh 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula 

tantangan atau persoalan, khususnya dalam pembangunan 

ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan adanya 

kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan 

perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990-an. 

 

Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang 

lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat 

mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai 

sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode 

tersebut, di satu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan 

Pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. 

Di sisi lain perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya 

sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan 

usaha yang tidak sehat. 

 

Fenomena diatas telah berkembang dan didukung oleh adanya 

hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para 

pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung 

sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan 

ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 

Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan 

corak yang sangat monopolistik. 

 

Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan 

kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak 

kepada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan 
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sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh 

semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang 

mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan 

tidak mampu bersaing. 

 

Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas, menuntut 

kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di 

Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang 

secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha 

yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi 

pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam 

bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang 

merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita 

keadilan sosial. 

 

Oleh karena itu, perlu disusun Undang-undang tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yang 

dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan 

perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya 

untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. 

 

Undang-Undang ini memberikan jaminan kepastian hukum 

untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi 

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai 

implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 

1945. 

 

Agar implementasi Undang-Undang ini serta peraturan 

pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, 

maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu 

lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan 

pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan 
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usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan 

administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang 

pengadilan. 

 

Secara umum, materi dari Undang-undang Tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini 

mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari: 

1. perjanjian yang dilarang; 

2. kegiatan yang dilarang; 

3. posisi dominan; 

4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 

5. penegakan hukum; 

6. ketentuan lain-lain. 

 

Undang-Undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi 

ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara 

kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan 

untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; 

menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya 

persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian 

kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah 

praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 

yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas 

dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan 

efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 
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Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Perjanjian dapat bersifat vertikal atau horizontal. Perjanjian ini 

dilarang karena pelaku usaha meniadakan atau mengurangi 

persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi 
 



 

 

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H         251       

 

pasar. Wilayah pemasaran dapat berarti wilayah Negara 

Republik Indonesia atau bagian wilayah Negara Republik 

Indonesia misalnya kabupaten, propinsi, atau wilayah regional 

lainnya. Membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar berarti 

membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang, jasa, 

atau barang dan jasa, menetapkan dari siapa saja dapat 

memperoleh atau memasok barang, jasa atau barang dan jasa. 

 

Pasal 10 

 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Yang dimaksud dengan menguasai produksi sejumlah produk 

yang termasuk dalam rangkaian produksi atau yang lazim disebut 

integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi 
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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. 

 

Pasal 15 

Ayat (1) 

Yang termasuk dalam pengertian memasok adalah menyediakan 

pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, 

sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (leasing). 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
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Yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha 

yang mempunyai kemampuan 

bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

www.hukumonline.com 

Pasal 18 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Huruf a 

Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu tidak boleh 

dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau dengan alasan non-

ekonomi, misalnya karena perbedaan suku, ras, status sosial, dan 

lain-lain. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Kecurangan dalam menetapkan biaya produk produksi dan biaya 

lainnya adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-
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undangan yang berlaku untuk memperoleh biaya faktor-faktor 

produksi yang lebih rendah dari seharusnya. 

Pasal 22 

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong 

suatu pekerjaan untuk mengadakan barangbarang atau untuk 

menyediakan jasa 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

 

Pasal 25hukumonline.com 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

Huruf a 

Cukup jelas. 

 

Huruf b 

Perusahaan-perusahaan memiliki keterkaitan yang erat apabila 

perusahaan-perusahaan tersebut saling mendukung atau 

berhubungan langsung dalam proses produksi, pemasaran, atau 

produksi dan pemasaran. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

 

Pasal 27 
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Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Ayat (1) 

Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun 

bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang 

bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk 

memperoleh laba. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

Ayat (1) 

Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan oleh anggota 

Komisi. 
 



256         Monopoli BULOG Pada Masa Orde Baru            

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Perpanjangan masa keanggotaan Komisi untuk menghindari 

kekosongan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun. 

 

Pasal 32 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan tidak pernah dipidana adalah tidak 

pernah dipidana karena melakukan kejahatan berat atau karena 

melakukan pelanggaran kesusilaan. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

 

Huruf iww.hukumonline.com 

Yang dimaksud tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha adalah 

bahwa sejak yang bersangkutan menjadi anggota komisi tidak 

menjadi: 
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1. anggota Dewan Komisaris atau Pengawas, atau Direksi suatu 
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perusahaan; 

2. anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu koperasi; 

3. pihak yang memberikan layanan jasa kepada suatu 

perusahaan, seperti konsultan, akuntan publik, dan penilai; 

4. pemilik saham mayoritas suatu perusahaan. 

 

Pasal 33 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang berwenang. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Diberhentikan, antara lain dikarenakan tidak lagi memenuhi 

persyaratan keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 

32. 

 

Pasal 34 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud sekretariat adalah unit organisasi untuk 

mendukung atau membantu pelaksanaan tugas Komisi. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan kelompok kerja adalah tim profesional 

yang ditunjuk oleh Komisi untuk membantu pelaksanaan tugas 

tertentu dalam waktu tertentu. 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

www.hukumonline.com 

Pasal 36 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan penyidik adalah penyidik sebagaimana 

dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. 

 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Cukup jelas. 

Huruf l 
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Cukup jelas. 

 

Pasal 37 

Pada dasarnya Negara bertanggung jawab terhadap operasional 

pelaksanaan tugas Komisi dengan memberikan dukungan dana 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun 

mengingat ruang ingkup dan cakupan tugas Komisi yang 

demikian luas dan sangat beragam, maka Komisi dapat 

memperoleh dana dari sumber lain yang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

sifatnya tidak mengikat serta tidak akan mempengaruhi 

kemandirian Komisi. 

 

Pasal 38 

Ayat (1)ww.hukumonline.com 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 39 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (4) 
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Cukup jelas. 
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Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 40 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Yang diserahkan oleh Komisi kepada penyidik untuk dilakukan 

penyidikan tidak hanya perbuatan atau tindak pidana 

sebagaimana dimaksud ayat (2), tetapi juga termasuk pokok 

perkara yang sedang diselidiki dan diperiksa oleh Komisi. 

ukumonline.com 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Pengambilan keputusan Komisi sebagaimana dimaksud ayat (3) 

dilakukan dalam suatu sidang Majelis yang beranggotakan 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Komisi. 
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Ayat (4) 

Yang dimaksud diberitahukan adalah penyampaian petikan 

keputusan Komisi kepada pelaku usaha. 

Pasal 44 

Ayat (1) 

30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanya petikan putusan 

Komisi oleh pelaku usaha atau kuasa hukumnya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 47 
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Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Penghentian integrasi vertikal antara lain dilaksanakan dengan 

pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian Perusahaan kepada 

pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksinya. 

Huruf c 

Yang diperintahkan untuk dihentikan adalah kegiatan atau 

tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha secara 

keseluruhan. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan kepada pihak lain 

yang dirugikan. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

 

Pasal 48 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. humonline.com 

Pasal 49 

Cukup jelas. 
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Pasal 50 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil adalah 

sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 

tentang Usaha Kecil. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan melayani anggotanya adalah memberi 

pelayanan hanya kepada anggotanya dan bukan kepada 

masyarakat umum untuk pengadaan kebutuhan pokok, 

kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan bahan baku, serta 

pelayanan untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil 

produksi anggota yang tidak mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Ayat (1) 
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Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 3817 

 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2003 

TENTANG 

PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang: 

a. bahwa agar dapat berperan sebagai alat perekonomian 

negara yang efisien dan akuntabel sehingga mampu 

memperkuat perekonomian nasional, maka Badan Urusan 

Logistik (BULOG) harus memiliki kemandirian di dalam 

mengelola bidang usahanya;  

b. bahwa BULOG telah memiliki kemampuan yang memadai 

untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan 

tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola usaha 
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logistik pangan pokok secara nasional baik yang bersifat 

pelayanan masyarakat maupun bersifat komersial;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu 

menetapkan status hukum BULOG menjadi Perusahaan 

Umum (PERUM) dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Mengingat: 

1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan 

Keempat Undang-Undang Dasar 1945;  

2. Indische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 

419) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan 

ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 

Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

850);  

3. Undang-undang Nomor 19/Prp/Tahun 1960 tentang 

Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 1989);  

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi 

Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2904);  

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 

90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3650);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang 

Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 16 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3732);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang 

Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri 

Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), 

Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan 

(PERJAN) Kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang 

Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4254). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN 

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 
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1. Perusahaan Umum (PERUM) BULOG yang selanjutnya 

disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 

Tahun 1969, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara 

berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi 

atas saham.  

2. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman 

bagi Perusahaan di bidang perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat 

melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna 

dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.  

3. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian 

terhadap Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan 

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan 

berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

4. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan 

dengan cara membandingkan antara keadaan yang 

sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, 

baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang teknis 

operasional.  

5. Pengurusan sebagai badan usaha adalah kegiatan 

pengelolaan Perusahaan dalam upaya mencapai tujuan 

Perusahaan sebagai badan usaha, sesuai dengan kebijakan 

pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan.  

6. Menteri Keuangan adalah Menteri yang mewakili 

Pemerintah dalam setiap penyertaan kekayaan Negara 

yang dipisahkan untuk dimasukkan ke dalam Perusahaan 
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dan bertanggung jawab dalam pembinaan sehari-hari 

Perusahaan.  

7. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab 

atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan 

tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di 

dalam maupun di luar pengadilan.  

8. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas 

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada 

Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan 

Perusahaan.  

9. Usaha Logistik Pangan adalah semua kegiatan yang 

berkaitan dengan penyediaan dan pemindahan pangan 

antar tempat, waktu, bentuk dan kepemilikan.  

 

BAB II 

PENDIRIAN PERUSAHAAN 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Pemerintah ini didirikan Perusahaan 

Umum (PERUM) BULOG. 

(2) Dengan didirikannya PERUM BULOG sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), Lembaga Pemerintah Non 

Departemen (LPND) BULOG yang untuk pertama kali 

didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 

114/U/KEP/1967 sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002 

dibubarkan, dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, 

kekayaan serta pegawai LPND BULOG beralih kepada 

Perusahaan Umum (PERUM) yang bersangkutan.  

 

BAB III 
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ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN 

Bagian Pertama 

Umum 

Pasal 3 

(1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 

Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan 

wewenang untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan 

pokok dan usaha-usaha lain.  

(2) Perusahaan melakukan usaha-usaha berdasarkan 

ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan 

peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.  

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku Hukum 

Indonesia.  

 

Bagian Kedua 

Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu 

Pasal 4 

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.  

Pasal 5 

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.  

 

Bagian Ketiga 

Sifat, Maksud dan Tujuan 

Pasal 6 

Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi 

kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan 

berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan.  
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(1) Maksud didirikannya Perusahaan adalah:  

a. untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan 

pokok yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan 

hajat hidup orang banyak;  

b. dalam hal tertentu melaksanakan tugas-tugas tertentu 

yang diberikan Pemerintah dalam pengamanan harga 

pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan 

Pemerintah dan distribusi pangan pokok kepada 

golongan masyarakat tertentu, khususnya pangan 

pokok beras dan pangan pokok lainnya yang 

ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka ketahanan 

pangan.  

(2) Tujuan Perusahaan adalah turut serta membangun ekonomi 

nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan program 

pembangunan nasional di bidang pangan.  

 

Pasal 7 

(1) Dalam rangka melaksanakan penugasan Pemerintah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, 

Perusahaan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan 

oleh Menteri terkait di bidang penugasan tersebut.  

(2) Rencana kerja dan Laporan Keuangan dalam rangka 

penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat 

secara terpisah di dalam Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan dan Laporan Keuangan Perusahaan.  

 

Bagian Keempat 

Lapangan Usaha 

Pasal 8 

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6, Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha-
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usaha logistik pangan pokok serta usaha lainnya yang dapat 

menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan.  

 

Pasal 9 

Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai 

maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8, dengan persetujuan Menteri Keuangan, Perusahaan 

dapat: 

a. melakukan kerjasama usaha atau patungan (joint venture) 

dengan badan usaha lain;  

b. membentuk anak Perusahaan;  

c. melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.  

 

Bagian Kelima 

Modal dan Pembiayaan 

Pasal 10 

(1) Modal Perusahaan merupakan kekayaan Negara yang 

dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

dan tidak terbagi atas saham-saham.  

(2) Besarnya modal Perusahaan pada saat Peraturan 

Pemerintah ini mulai berlaku adalah sebesar seluruh nilai 

kekayaan Negara yang dikelola oleh LPND BULOG.  

 

(3) Nilai kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan 

perhitungan bersama yang dilakukan oleh Departemen 

Keuangan, Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik 

Negara, dan LPND BULOG.  

 

Pasal 11 
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Setiap penambahan dan pengurangan penyertaan modal Negara 

dalam Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  

 

Pasal 12 

(1) Penerbitan obligasi dalam rangka pengerahan dana 

masyarakat oleh Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah.  

(2) Rencana penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), harus diberitahukan oleh Perusahaan kepada para 

kreditor tertentu.  

 

Pasal 13 

(1) Apabila Perusahaan menerbitkan obligasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dan selanjutnya Negara 

melakukan pengurangan penyertaan modal pada 

Perusahaan, maka pengurangan penyertaan modal Negara 

tersebut harus diberitahukan kepada kreditor sebelum 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  

(2) Pengurangan penyertaan modal Negara sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), tidak boleh merugikan 

kepentingan pihak ketiga.  

 

Pasal 14 

Semua alat-alat likuid yang tidak segera diperlukan oleh 

Perusahaan disimpan dalam bank sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

 

Bagian Keenam 
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Pembinaan 

Pasal 15 

(1) Pembinaan dan pelaksanaan pembinaan sehari-hari 

Perusahaan dilakukan oleh Menteri Keuangan.  

(2) Pembinaan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan 

pengembangan usaha.  

(3) Kebijakan pengembangan usaha merupakan arah dalam 

mencapai tujuan Perusahaan, baik menyangkut kebijakan 

investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, 

penggunaan hasil usaha Perusahaan maupun kebijakan 

pengembangan usaha lainnya.  

(4) Pembinaan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dilakukan dengan memberikan pedoman bagi Direksi 

dan Dewan Pengawas dalam menjalankan kegiatan 

operasional Perusahaan.  

(5) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disusun 

berdasarkan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2).  

(6) Dalam rangka memantapkan pembinaan dan pengawasan 

Perusahaan, Menteri Keuangan sewaktu-waktu apabila 

diperlukan dapat meminta keterangan dari Direksi dan 

Dewan Pengawas.  

 

Pasal 16 

Menteri Keuangan tidak bertanggung jawab atas segala akibat 

perbuatan hukum yang dilakukan Perusahaan dan tidak 

bertanggungjawab atas kerugian Perusahaan melebihi nilai 

kekayaan Negara yang telah dipisahkan ke dalam Perusahaan, 

kecuali apabila: 
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a. Menteri Keuangan baik langsung maupun tidak langsung 

dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan semata-

mata untuk kepentingan pribadi;  

b. Menteri Keuangan terlibat dalam perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan Perusahaan; atau  

c. Menteri Keuangan langsung maupun tidak langsung secara 

melawan hukum menggunakan kekayaan Perusahaan.  

 

Bagian Ketujuh 

Direksi 

Pasal 17 

(1) Kepengurusan Perusahaan dilakukan oleh Direksi. 

(2) Jumlah anggota Direksi paling banyak 5 (lima) orang, dan 

seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. 

(3) Penambahan jumlah anggota Direksi melebihi jumlah 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dengan 

persetujuan Presiden.  

 

Pasal 18 

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang 

perorangan yang: 

a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, 

pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi 

untuk mengembangkan usaha guna kemajuan Perusahaan;  

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah 

dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota 

Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan 

bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau PERUM 

dinyatakan pailit; dan  

c. berkewarganegaraan Indonesia.  
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Pasal 19 

(1) Antara anggota Direksi dilarang memiliki hubungan 

keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus 

maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul 

karena perkawinan.  

(2) Jika hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) terjadi sesudah pengangkatan anggota Direksi, maka 

anggota Direksi tersebut harus mengajukan permohonan 

kepada Menteri Keuangan untuk dapat melanjutkan 

jabatannya.  

(3) Permohonan kepada Menteri Keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) diajukan dalam jangka waktu 

paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya hubungan 

keluarga.  

(4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 

dapat melanjutkan jabatannya sampai dikeluarkannya 

keputusan Menteri Keuangan bagi anggota Direksi 

tersebut mengenai dapat atau tidak dapat melanjutkan 

jabatan.  

(5) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (4) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 

2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) diajukan.  

(6) Dalam hal keputusan Menteri Keuangan belum 

dikeluarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (5), Menteri Keuangan dianggap memberikan 

keputusan bahwa anggota Direksi dapat melanjutkan 

jabatannya.  

 

Pasal 20 
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Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap:  

a. Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik 

Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang 

berhubungan dengan kepengurusan Perusahaan;  

b. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam 

instansi/lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah;  

c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

 

Pasal 21 

(1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri 

Keuangan.  

(2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) 

tahun, dan dapat diangkat kembali.  

 

Pasal 22 

(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa 

jabatannya oleh Menteri Keuangan apabila berdasarkan 

kenyataan anggota Direksi: 

a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;  

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan atau ketentuan Peraturan Pemerintah 

ini;  

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;  

d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan 

perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang 

bersangkutan dengan kepengurusan Perusahaan.  

(2) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c 
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diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan 

membela diri.  

(3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri 

Keuangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung 

sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara 

tertulis oleh Menteri Keuangan tentang rencana 

pemberhentian tersebut.  

(4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (3) masih dalam proses, maka anggota Direksi 

yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.  

(5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak 

tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (3) Menteri Keuangan tidak 

memberikan keputusan pemberhentian anggota Direksi 

tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi 

batal.  

(6) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf d, merupakan pemberhentian tidak 

dengan hormat.  

(7) Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan 

dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri 

Keuangan.  

 

Pasal 23 

Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk: 

a. memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan 

sesuai dengan tujuan Perusahaan dengan senantiasa 
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berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna 

Perusahaan;  

b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan 

Perusahaan;  

c. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar 

Pengadilan; 

d.  menetapkan kebijakan Perusahaan dalam mengurus 

Perusahaan berdasarkan pedoman kegiatan 

operasional yang telah ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan;  

e. menyiapkan Rencana Jangka Panjang serta Rencana 

Kerja dan Anggaran Perusahaan;  

f. mengadakan dan memelihara pembukuan dan 

administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman 

yang berlaku bagi suatu Perusahaan;  

g. menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja 

Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;  

h. melakukan kerjasama usaha, membentuk anak 

Perusahaan dan melakukan penyertaan modal dalam 

badan usaha lain dengan persetujuan Menteri 

Keuangan;  

i. mengangkat dan memberhentikan pegawai 

Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku;  

j. menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua dan 

penghasilan lain bagi para pegawai Perusahaan serta 

mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai 
 



 

 

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H         281       

 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku;  

k. menyiapkan Laporan Tahunan dan laporan berkala.  

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direksi berwenang 

menetapkan kebijakan teknis dan non teknis sesuai dengan 

kebijakan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) huruf d.  

 

 

 

 

Pasal 24 

(1) Dalam menjalankan tugas-tugas Perusahaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23:  

a. Direktur Utama dapat bertindak atas nama Direksi 

berdasarkan persetujuan para anggota Direksi lainnya;  

b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas 

nama Direksi, masing-masing untuk bidang yang 

menjadi tugas dan wewenangnya.  

(2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi 

berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila 

jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau 

belum memangku jabatannya, maka jabatan tersebut 

dipangku oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk 

sementara oleh Menteri Keuangan.  

(3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung 

sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2), Menteri Keuangan menunjuk anggota Direksi 

yang baru untuk memangku jabatan yang terluang 
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sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).  

(4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap 

menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang 

seluruhnya dan belum diangkat, maka sementara waktu 

pengurusan Perusahaan dijalankan oleh Dewan Pengawas.  

(5) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, Direksi dapat 

melaksanakan sendiri atau menyerahkan kekuasaan 

tersebut kepada:  

(1) seorang atau beberapa orang anggota Direksi; atau  

(2) seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan baik 

sendiri maupun bersama-sama; atau  
(3) orang atau badan lain;  

yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.  

Pasal 25 

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib mencurahkan 

perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban 

dan pencapaian tujuan Perusahaan.  

Pasal 26 

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) 

huruf a tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila: 

a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perusahaan dengan 

anggota Direksi yang bersangkutan;  

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan 

yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.  

Pasal 27 

Besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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Pasal 28 

Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan 

sekali.  

Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan 

hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan 

tugas, kewenangan dan kewajibannya.  

(1) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah 

untuk mufakat.  

(2) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan 

diambil berdasarkan suara terbanyak.  

(3) Untuk setiap rapat dibuatkan risalah rapat.  

Pasal 29 

(1)  Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 ayat (1) huruf e, sekurang-kurangnya memuat:  

a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang 

sebelumnya;  

b. posisi Perusahaan pada saat Perusahaan menyusun 

Rencana Jangka Panjang;  

c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana 

Jangka Panjang;  

d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja 

Rencana Jangka Panjang beserta keterkaitan antara 

unsur-unsur tersebut.  

(2)  Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani 

bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada 

Menteri Keuangan untuk disahkan.  

Pasal 30 
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(1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e sekurang-

kurangnya memuat:  

a. rencana kerja Perusahaan;  

b. anggaran Perusahaan;  

c. proyeksi keuangan pokok Perusahaan;  

d. hal-hal lain yang memerlukan pengesahan oleh 

Menteri Keuangan.  

(2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Menteri 

Keuangan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 

tahun anggaran dimulai, untuk memperoleh pengesahan.  

(3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri Keuangan 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun 

anggaran berjalan.  

(4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum 

disahkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2), maka Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan 

sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.  

Bagian Kedelapan 

Dewan Pengawas 

Pasal 31 

(1) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas.  

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan 

kebutuhan Perusahaan paling sedikit 2 (dua) orang dan 
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paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya diangkat 

sebagai Ketua Dewan Pengawas.  

(3) Dewan Pengawas dengan itikad baik dan penuh tanggung 

jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan tujuan 

Perusahaan.  

 

Pasal 32 

Yang dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah orang 

perorangan yang: 

 

a. memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah 

manajemen Perusahaan dan dapat menyediakan waktu 

yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan  

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah 

dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris 

atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah 

menyebabkan suatu Perseroan atau PERUM dinyatakan 

pailit.  

Pasal 33 

Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki 

kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu 

kepentingan Perusahaan.  

Pasal 34 

Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat Departemen 

Keuangan dan Departemen/Instansi lain yang kegiatannya 

berhubungan dengan Perusahaan, atau pejabat lain yang 

diusulkan.  
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Pasal 35 

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan 

oleh Menteri Keuangan.  

(2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 

sama dengan anggota Direksi dan dapat diangkat kembali.  

(3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan 

waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.  

 

Pasal 36 

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum 

habis masa jabatannya oleh Menteri Keuangan, apabila 

berdasarkan kenyataan anggota Dewan Pengawas:  

a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;  

b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan 

dan atau ketentuan Peraturan Pemerintah ini;  

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; 

atau  

d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan 

perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang 

berkaitan dengan tugasnya melaksanakan 

pengawasan dalam Perusahaan.  

(2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), huruf a, huruf b dan huruf c diambil setelah yang 

bersangkutan diberi kesempatan membela diri.  

(3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri 

Keuangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung 

sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan 
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diberitahu secara tertulis oleh Menteri Keuangan tentang 

rencana pemberhentian tersebut.  

(4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (3) masih dalam proses, maka anggota Dewan 

Pengawas yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya.  

(5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak 

tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (3) Menteri Keuangan tidak 

memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan 

Pengawas tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut 

menjadi batal.  

(6) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf d, merupakan pemberhentian tidak 

dengan hormat.  

(7) Kedudukan sebagai Dewan Pengawas berakhir dengan 

dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri 

Keuangan.  

Pasal 37 
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(1) Dewan Pengawas bertugas untuk: 

a. melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan 

Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;  

b. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan 

kegiatan pengurusan Perusahaan.  

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a 

termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan:  

a. rencana kerja dan anggaran Perusahaan;  

b. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;  

c. kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan;  

d. ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Pasal 38 

(1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya 

berkewajiban:  

a.   memberikan pendapat dan saran kepada Menteri 

Keuangan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan yang diusulkan Direksi;  

b.  mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, serta 

memberikan pendapat dan saran kepada Menteri 

Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap 

penting bagi pengurusan Perusahaan;  

c. melaporkan dengan segera kepada Menteri Keuangan 

apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;  

d. memberikan nasihat kepada Direksi dalam 

melaksanakan pengurusan Perusahaan.  

(2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri 
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Keuangan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila 

diperlukan.  

(3) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian laporan ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan.  

 

Pasal 39 

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas 

mempunyai wewenang sebagai berikut:  

a. melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen 

lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan 

memeriksa kekayaan Perusahaan;  

b. memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang 

dipergunakan oleh Perusahaan;  

c. meminta penjelasan dari Direksi dan atau pejabat lainnya 

mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan 

Perusahaan;  

d. meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan 

sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan 

Pengawas Perusahaan;  

e. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-

pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;  

f. berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, 

memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam 

melakukan perbuatan hukum tertentu;  

g. berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini atau 

Keputusan Rapat Pembahasan Bersama, melakukan 

tindakan pengurusan Perusahaan dalam hal Direksi tidak 

ada; dan  

h. memberhentikan sementara Direksi, dengan menyebutkan 

alasannya. 
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Pasal 40 

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan 

Pengawas, Menteri Keuangan dapat mengangkat seorang 

Sekretaris Dewan Pengawas atas beban Perusahaan.  

Pasal 41 

Jika dianggap perlu Dewan Pengawas dalam melaksanakan 

tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli yang diikat 

dengan kontrak untuk waktu tertentu atas beban Perusahaan.  

Pasal 42 

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas 

Dewan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan dan secara 

jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.  

Pasal 43 

(1) Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan sekurang-

kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.  

(2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan 

sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban Dewan 

Pengawas.  

(3) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar 

musyawarah untuk mufakat.  

(4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan 

diambil berdasarkan suara terbanyak.  

(5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.  

 

Bagian Kesepuluh 

Satuan Pengawasan Intern 

Pasal 44 
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(1) Satuan Pengawasan Intern melaksanakan pengawasan 

intern keuangan dan operasional Perusahaan.  

(2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung 

jawab kepada Direktur Utama.  

 

Pasal 45 

Satuan Pengawasan Intern bertugas:  

a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan 

pemeriksaan intern keuangan dan operasional Perusahaan 

serta menilai pengendalian, pengurusan dan 

pelaksanaannya pada Perusahaan serta memberikan saran-

saran perbaikannya;  

b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau 

hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direksi.  

 

Pasal 46 

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-

langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan 

dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan 

Pengawasan Intern.  

 

Pasal 47 

Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan 

keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas 

Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

45 huruf b.  

 

Pasal 48 
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Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib 

menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya 

dalam Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya 

masing-masing.  

 

Bagian Kesebelas 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

Pasal 49 

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali jika 

ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.  

Pasal 50 

Perhitungan Tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan yang berlaku.  

Pasal 51 

Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perusahaan 

ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf k kepada 

Menteri Keuangan yang memuat sekurang-kurangnya:  

 

perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku 

yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku 

yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;  
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a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan serta 

hasil yang telah dicapai;  

b. kegiatan utama Perusahaan dan perubahan selama tahun 

buku;  

c. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang 

mempengaruhi kegiatan Perusahaan;  

d. nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan  

e. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan 

Pengawas.  

Pasal 52 

(1) Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota 

Direksi dan Dewan Pengawas serta disampaikan kepada 

Menteri Keuangan.  

(2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak 

menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), harus disebutkan alasannya secara tertulis.  

 

Pasal 53 

(1) Perhitungan Tahunan disampaikan oleh Direksi kepada 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk 

diperiksa.  

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 

dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan 

ketentuan bahwa hasil pemeriksaannya disetujui oleh 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.  

(3) Apabila Perusahaan mengerahkan dana masyarakat, 

pemeriksaan Perhitungan Tahunan dilakukan oleh 

Akuntan Publik.  
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(4) Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan atau Akuntan Publik sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan 

secara tertulis oleh Direksi kepada Menteri Keuangan, 

untuk disahkan.  

(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dipenuhi, pengesahan 

Perhitungan Tahunan tidak dapat dilakukan.  

(6) Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(4) diumumkan dalam surat kabar harian.  

 

Pasal 54 

(1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 

(4) membebaskan Direksi dari tanggung jawab terhadap 

segala sesuatunya yang termuat dalam Perhitungan 

Tahunan tersebut.  

(2) Dalam hal dokumen Perhitungan Tahunan yang diajukan 

dan disahkan tersebut ternyata tidak benar dan atau 

menyesatkan maka anggota Direksi dan Dewan Pengawas 

secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap 

pihak yang dirugikan.  

(3) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan dari 

tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena 

kesalahannya.  

Pasal 55 
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(1) Laporan berkala baik laporan triwulan, laporan semester 

maupun laporan lainnya tentang kinerja Perusahaan 

disampaikan kepada Dewan Pengawas.  

(2) Tembusan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan.  

 

Pasal 56 

 

Laporan Tahunan, Perhitungan Tahunan, laporan berkala dan 

laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam bagian ini, 

disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Bagian Kedua Belas 

Pegawai Perusahaan 

Pasal 57 

Pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, 

kedudukan, kepangkatan, jabatan, gaji/upah, kesejahteraan dan 

penghargaan kepada pegawai Perusahaan diatur dan ditetapkan 

oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. 

Bagian Ketiga Belas 

Penggunaan Laba 

Pasal 58 

(1) Setiap tahun buku, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah 

tertentu dari laba bersih untuk cadangan tujuan, penyusutan 

dan pengurangan lainnya yang wajar. 
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(2) 45% (empat puluh lima persen) dari sisa penyisihan laba 

bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipakai untuk: 

a. cadangan umum yang dilakukan sampai cadangan 

mencapai sekurang-kurangnya 2 (dua) kali lipat dari 

modal yang ditempatkan;  

b. sosial dan pendidikan;  

c. jasa produksi;  

d. sumbangan dana pensiun; dan  

e. sokongan dan sumbangan ganti rugi.  

 

(3)  Penetapan persentase pembagian laba bersih Perusahaan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih 

lanjut oleh Menteri Keuangan.  

 

Pasal 59 

(1) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) disetorkan 

sebagai Dana Pembangunan Semesta.  

(2) Dana Pembangunan Semesta yang menjadi hak Negara 

wajib disetorkan ke Bendahara Umum Negara segera 

setelah Laporan Tahunan disahkan sesuai ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.  

 

Bagian Keempat Belas 

Ketentuan Lain-lain 

Pasal 60 

Tata cara penjualan, pemindahtanganan atau pembebanan atas 

aktiva tetap Perusahaan serta penerimaan pinjaman jangka 

menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan 

cara apapun serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari 
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pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.  

 

Pasal 61 

Pengadaan barang dan jasa Perusahaan yang menggunakan dana 

langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara.  

 

Pasal 62 

(1) Selain organ Perusahaan, pihak lain manapun dilarang 

turut mencampuri pengurusan Perusahaan.  

(2) Organ Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

adalah Direksi dan Dewan Pengawas.  

(3) Departemen/instansi Pemerintah tidak dibenarkan 

membebani Perusahaan dengan segala bentuk 

pengeluaran.  

(4) Perusahaan tidak dibenarkan membiayai keperluan 

pengeluaran Departemen/instansi Pemerintah.  

Pasal 63 

(1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke 

Pengadilan Negeri agar Perusahaan dinyatakan pailit 

berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan.  

(2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau 

kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup 

untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka 
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setiap anggota Direksi secara tanggung renteng 

bertanggung jawab atas kerugian tersebut.  

(3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa 

kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak 

bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian 

tersebut.  

Pasal 64 

(1) Anggota Direksi dan semua pegawai Perusahaan yang 

karena tindakan-tindakan melawan hukum menimbulkan 

kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian 

tersebut.  

(2) Ketentuan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

terhadap anggota Direksi diatur oleh Menteri Keuangan, 

sedangkan terhadap pegawai Perusahaan diatur oleh 

Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

 

Pasal 65 

Semua surat dan surat berharga yang termasuk kelompok 

pembukuan dan administrasi Perusahaan disimpan di tempat 

Perusahaan atau tempat lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Pasal 66 

(1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidaturnya 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  
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(2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi, 

menjadi milik negara.  

(3) Likuidatur mempertanggungjawabkan likuidasi kepada 

Menteri Keuangan.  

(4) Menteri Keuangan memberi pembebasan tanggung jawab 

terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan 

likuidatur.  

 

Pasal 67 

Pimpinan satuan organisasi dalam Perusahaan bertanggung 

jawab melakukan pengawasan melekat dalam lingkungan 

tugasnya masing-masing.  

 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 68 

(1)  Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 

2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan 

Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan 

Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan 

Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara 

Badan Usaha Milik Negara, maka kewenangan Menteri 

Keuangan dalam Peraturan Pemerintah ini beralih kepada 

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, kecuali dalam 

hal:  
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a. penatausahaan penyertaan modal Negara pada 

Perusahaan Umum (PERUM);  

b.  pengusulan setiap penyertaan modal Negara ke dalam 

Perusahaan Umum (PERUM).  

(2)  Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara wajib terlebih 

dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, 

dalam hal memberikan persetujuan kepada Perusahaan 

untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini, yang mengakibatkan 

diperlukannya penambahan penyertaan modal Negara 

yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara ke dalam Perusahaan.  

 

Pasal 69 

Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara menjadi 

unsur dalam Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 34 Peraturan Pemerintah ini.  

 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 70 

(1)  Dengan dibubarkannya LPND BULOG sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, status dan hak kepegawaian 

Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG diselesaikan dengan 

mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 

1969 tentang Pensiun pegawai dan Pensiun janda/duda dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang 
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Pemberhentian karena Penyederhanaan Organisasi, dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

a. Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG yang pada 

tanggal 1 Maret 2003 telah mencapai usia sekurang-

kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta memilih 

bekerja pada Perusahaan, diberhentikan dengan 

hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 

Maret 2003 dengan hak pensiun bagi yang memiliki 

masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 

(sepuluh) tahun dan tanpa hak pensiun bagi yang 

belum memiliki masa kerja pensiun sekurang-

kurangnya 10 (sepuluh) tahun;  

b. Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG yang pada 

tanggal 1 Maret 2003 belum mencapai usia 50 (lima 

puluh) tahun dan memiliki masa kerja pensiun 

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun serta 

memilih bekerja pada Perusahaan, diperbantukan 

pada Perusahaan sampai usia 50 (lima puluh) tahun 

untuk kemudian diberhentikan dengan hormat 

sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;  

c. Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG yang pada 

tanggal 1 Maret 2003 belum mencapai usia 50 (lima 

puluh) tahun dan belum memiliki masa kerja pensiun 

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun serta 

memilih bekerja pada Perusahaan, diberhentikan 

dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa 

hak pensiun.  

(2) Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG yang berdasarkan 

ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf c, diberhentikan 

dengan hormat tanpa hak pensiun, masa kerjanya sebagai 
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Pegawai Negeri Sipil akan diperhitungkan oleh Perusahaan 

dan mendapat hak pensiun dari Perusahaan sesuai 

Peraturan Perusahaan pada saat yang bersangkutan 

mencapai Batas Usia Pensiun.  

(3) Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG yang memilih tetap 

sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak bekerja pada 

Perusahaan akan disalurkan ke Instansi yang memerlukan 

oleh Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Badan Kepegawaian Negara.  

(4) Proses penyelesaian status kepegawaian sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan dan ditetapkan 

oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

berdasarkan hasil pengkajian bersama dengan Departemen 

Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara.  

(5) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan ke 

Perusahaan ditangani oleh Badan Kepegawaian Negara.  

 

Pasal 71 

Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan berlaku di 

lingkungan LPND BULOG serta perikatan-perikatan hukum 

yang telah disepakati sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah 

ini tetap berlaku atau mengikat sampai ditetapkan peraturan 

penggantinya atau berakhirnya masa atau dibatalkannya 

perikatan tersebut.  

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 72 
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Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 
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diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  

 

Ditetapkan Di Jakarta, 

Pada Tanggal 20 Januari 2003 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd. 

 

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

 

 

Diundangkan Di Jakarta, 

Pada Tanggal 20 Januari 2003 

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd. 

BAMBANG KESOWO 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 

2003 NOMOR 8 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK 

INDONESIA 

NOMOR 61 TAHUN 2003 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 
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PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 

2003 

TENTANG PENDIRIAN 

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

  

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan usaha 

logistik pangan pokok nasional secara 

mandiri, baik yang bersifat pelayanan 

masyarakat maupun bersifat komersial, 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 

2003 yang berlaku sejak tanggal 20 Januari 

2003, didirikan Perusahaan Umum (PERUM) 

BULOG dan untuk selanjutnya LPND 

BULOG dinyatakan bubar; 

    b. bahwa dengan pendirian Perusahaan Umum 

(PERUM) BULOG tersebut, membawa 

implikasi terhadap perubahan organ serta 

status dan hak kepegawaian Pegawai Negeri 

Sipil LPND BULOG; 

    c. bahwa Direksi dan Dewan Pengawas 

Perusahaan Umum (PERUM) BULOG yang 

merupakan organ dari Perusahaan Umum 

(PERUM) BULOG, baru terbentuk pada 

tanggal 9 Mei 2003, sehingga dipandang perlu 

memberikan legalisasi bagi tindakan Kepala 

LPND BULOG dalam melakukan pengurusan 

Perusahaan Umum (PERUM) BULOG dari 

saat berdirinya Perusahaan Umum (PERUM) 

BULOG sampai dengan terbentuknya Direksi; 
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    d. bahwa dengan baru terbentuknya Direksi 

Perusahaan Umum (PERUM) BULOG pada 

tanggal 9 Mei 2003 tersebut, menyebabkan 

penyelesaian status dan hak kepegawaian 

Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG yang 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Tahun 2003 telah harus dilaksanakan paling 

lambat tanggal 1 Maret 2003, tidak dapat 

terpenuhi; 

    e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan 

huruf d, dipandang perlu mengubah Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang 

Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) 

BULOG; 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah 

dengan Perubahan Keempat Undang-Undang 

Dasar 1945;  

    2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang 

Pangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3656); 

    3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4286); 

    4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
 

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2003/..t/1945/UUDTAHUN~1945UUD.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2003/..t/1945/UUDTAHUN~1945UUD.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2003/..t/1945/UUDTAHUN~1945UUD.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2003/..t/1945/UUDTAHUN~1945UUD.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2003/17TAHUN~2003UU.htm
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2003/17TAHUN~2003UU.htm
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2003/19TAHUN~2003UU.htm
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2003/19TAHUN~2003UU.htm
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2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4297); 

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1998 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3732); 

    6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 

tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254); 

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 

tentang Pendirian Perusahaan Umum 

(PERUM) BULOG (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8); 

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 

2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas 

dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada 

Perusahaan Perseroan (PERSERO), 

Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan 

Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara 

Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305); 

    MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2003 

TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN 

UMUM (PERUM) BULOG. 

 

file:///C:/WEBJDIHukum/FullText/1998/13TAHUN~1998PP.htm
file:///C:/WEBJDIHukum/FullText/1998/13TAHUN~1998PP.htm
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2003/41TAHUN~2003PP.Htm
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2003/41TAHUN~2003PP.Htm
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  Pasal I 

  

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang 

Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) 

BULOG diubah sebagai berikut : 

  

  1

. 

Mengubah ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1), 

ayat (3), dan ayat (4), sehingga keseluruhan 

Pasal 70 berbunyi sebagai berikut : 

  “Pasal 70 

  

    (1) Dengan dibubarkannya LPND BULOG 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

status dan hak kepegawaian Pegawai 

Negeri Sipil LPND BULOG diselesaikan 

dengan mengacu pada ketentuan Undang-

undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang 

Pensiun Pegawai dan Pensiun janda/duda 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 1979 tentang Pemberhentian 

karena Penyederhanaan Organisasi, 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

  

      a. Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG 

yang pada tanggal 31 Desember 2003 

telah mencapai usia sekurang-

kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta 

memilih bekerja pada Perusahaan, 

diberhentikan dengan hormat sebagai 

Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 

Januari 2004 dengan hak pensiun bagi 

yang memiliki masa kerja pensiun 
 



310         Monopoli BULOG Pada Masa Orde Baru            

 

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun 

dan tanpa hak pensiun bagi yang belum 

memiliki masa kerja pensiun sekurang-

kurangnya 10 (sepuluh) tahun; 

  

      b. Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG 

yang pada tanggal 31 Desember 2003 

belum mencapai usia 50 (lima puluh) 

tahun dan memiliki masa kerja pensiun 

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun 

serta memilih bekerja pada Perusahaan, 

diperbantukan pada Perusahaan sampai 

usia 50 (lima puluh) tahun untuk 

kemudian diberhentikan dengan hormat 

sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan 

hak pensiun; 

  

      c. Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG 

yang pada tanggal 31 Desember 2003 

belum mencapai usia 50 (lima puluh) 

tahun dan belum memiliki masa kerja 

pensiun sekurang-kurangnya 10 

(sepuluh) tahun serta memilih bekerja 

pada Perusahaan, diberhentikan dengan 

hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil 

tanpa hak pensiun. 

  

    (2) Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG 

yang berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf 

a dan huruf c, diberhentikan dengan 

hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil 

tanpa hak pensiun, masa kerjanya sebagai 

Pegawai Negeri Sipil akan 

diperhitungkan oleh Perusahaan sebagai 

masa kerja pensiun pada saat yang 
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bersangkutan memenuhi syarat pensiun 
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berdasarkan Peraturan Perusahaan. 

  

    (3) Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG 

yang memilih tetap sebagai Pegawai 

Negeri Sipil dan tidak bekerja pada 

perusahaan dialihkan menjadi Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Badan 

Kepegawaian Negara untuk kemudian 

disalurkan ke instansi yang memerlukan. 

  

    (4) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan 

dalam rangka penyelesaian status 

kepegawaian ditetapkan oleh Badan 

Kepegawaian Negara dan Direksi 

Perusahaan, baik sendiri-sendiri maupun 

bersama-sama sesuai lingkup bidang 

tugasnya masing-masing.” 

  

  2

. 

Mengubah ketentuan dalam Pasal 71, 

sehingga keseluruhan Pasal 71 berbunyi 

sebagai berikut: 

  “Pasal 71 

  

    (1) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan 

dan berlaku di lingkungan LPND 

BULOG, tetap berlaku sampai ditetapkan 

peraturan penggantinya. 

  

    (2) Perikatan-perikatan hukum yang telah 

disepakati sebelum berlakunya Peraturan 

Pemerintah ini tetap mengikat sampai 

berakhirnya masa atau dibatalkannya 

perikatan tersebut. 
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    (3) Perbuatan-perbuatan hukum Kepala 

LPND BULOG yang dilakukan sebelum 

diangkatnya Direksi Perusahaan berlaku 

sebagai perbuatan hukum Direksi 

Perusahaan, kecuali perbuatan hukum 

yang dilakukan dalam rangka pembinaan 

Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG. 

  

    (4) Perbuatan-perbuatan hukum Direksi 

Perusahaan yang dilakukan berdasarkan 

peraturan-peraturan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), guna melakukan 

pembinaan Pegawai Negeri Sipil LPND 

BULOG selama masa transisi pengalihan 

Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, 

berlaku sebagai perbuatan hukum Kepala 

LPND BULOG. 

  
    (5) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang 

diperbantukan ke Perusahaan ditangani 

oleh Badan Kepegawaian Negara.” 

  
 

Pasal II 

  
  Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan, dan mempunyai daya 

laku surut sejak tanggal 20 Januari 2003. 

  

  Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan 

Pemerintah ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia.  
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Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 17 Desember 2003  

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

             

 

 

 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 1969 

TENTANG 

STRUKTUR ORGANISASI SERTA TUGAS POKOK 

DAN FUNGSI BADAN URUSAN LOGISTIK 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : 

bahwa struktur organisasi, tugas pokok serta fungsi Badan 

Urusan Logistik sebagaimana diatur dalam Keputusan Presidium 

Kabinet No.114/U/KEP/5/1967 perlu ditindjau kembali, agar 

dapat mentjapai hasilhasil jang lebih efisien dan efektif dalam 

pelaksanaan tugas-tugasnja untuk menjongsong, menundjang 

dan mensupport pelaksanaan REPELITA ; 

 

Mengingat : 
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1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 : 

2. Keputusan Presiden No. 183 Tahun 1968 ; 

 

M E M U T U S K A N : 

 

Dengan mentjabut Keputusan Presidium Kabinet AMPERA 

No.114/U/KEP/5/1967 tanggal 10 Mei 1967 tentang 

Pembentukan Badan Urusan Logistik. 

 

Menetapkan : 

 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI  SERTA TUGAS 

POKOK DAN FUNGSI BADAN URUSAN LOGISTIK 

 

 

BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 

Pasal 1 

 

BADAN URUSAN LOGISTIK, selandjutnja disingkat BULOG, 

adalah suatu Badan Pusat jang berkedudukan langsung dibawah 

dan bertanggung-djawab kepada Presiden. 

 

Pasal 2 

BULOG mempunjai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 

1.  Dalam bidang 9 (sembilan) bahan-pokok membantu 

terlaksananja usahausaha Pemerintah untuk menstabilkan 

harga-harga 9 (sembilan) bahan-pokok dengan tjara : 

a.  Mengkoordinir pelaksanaan kebidjaksanaan 

Pemerintah untuk mengamankan atau menjelamatkan 
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sesuatu keadaan dalam bidang logistik 9 (sembilan) 

bahan-pokok. 

b.  Mengikuti dengan seksama perkembangan keadaan 

dan harga-harga 9 (sembilan) bahan-pokok dalam 

rangka hubungannja masing-masing dan dalam rangka 

hubungannja dengan barang-barang lain serta 

menjampaikan saran-saran pertimbangan kepada 

Pemerintah untuk mentjapai stabilisasi harga jang 

mantap. 

 

2.  Dalam bidang beras : membantu terlaksananja usaha 

Pemerintah untuk meningkatkan produksi dan kelantjaran 

pemasaran beras, dengan tjara : 

a.  melakukan pengendalian dan pelaksanaan 

kebidjaksanaan Pemerintah dibidang : pengadaan, 

penjaluran kepada berbagai golongan jang 

memerlukan, dan penjediaan buffer stock. 

b.  turut membantu usaha-usaha Pemerintah dalam 

menggerakkan usahausaha Swasta dalam hal 

perdagangan dan meningkatkan fasilitas-fasilitas 

perdagangan beras, seperti pengolahan, pergudangan, 

standardisasi kwalitas dan lain-lain. 

 

3.  Dalam bidang pangan non-beras : melaksanakan semua 

keputusan Pemerintah jang dibebankan kepada BULOG 

untuk melakukan kegiatankegiatan koordinatip atau 

eksekutip dalam rangka tertjapainja kestabilan harga pangan 

umumnja. 

 

BAB II. 

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERDJA. 

Pasal 3 
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(1). BULOG terdiri atas unsur-unsur : 

1. Pimpinan 

2. Staf dan 

3. Pelaksana. 

(2). BULOG dipimpin oleh seorang Kepala jang dalam 

melaksanakan tugasnja sehari-hari bertanggung djawab 

kepada Presiden. 

(3). Unsur Staf terdiri atas : 

1. Deputy Pengadaan/Penjaluran, 

2. Deputy Administrasi/Keuangan, 

3. Sekretariat BULOG jang dipimpin oleh seorang 

Sekretaris BULOG. 

4. Inspektorat jang dipimpin oleh seorang Inspektur 

Umum, 

5. Staf Ahli, 

6. Biro Accounting. 

(4) Unsur Pelaksana terdiri atas : 

 

 Depot-depot Logistik jang ditempatkan di Daerah-daerah 

Tingkat I/Propinsi. 

 

Pasal 4 

Masing-masing Deputy dimaksud dalam pasal 3 ajat (3) ad 1 dan 

2 memimpin 

Biro-biro sebagai berikut : 

(1)   Deputy Pengadaan/Penjaluran memimpin : 

1. Biro Pengadaan ; 

2. Biro Pendjualan Distribusi ; 

3. Biro Ekspedisi Pergudangan ; 

4. Biro Urusan Harga dan Analisa Pasar. 
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(2) Deputy Administrasi/Keuangan memimpin : 

1. Biro Keuangan dan Pembiajaan ; 

2. Biro Verifikasi, Pemeriksaan Keuangan dan Barang ; 

3. Biro Claim dan Hukum ; 

4. Biro Umum dan Personalia. 

 

Pasal 5. 

(1)  Inspektur Umum dibantu oleh beberapa Inspektur. 

(2)  Staf Ahli terdiri atas tenaga-tenaga ahli dalam bidang 

tugas BULOG. 

 

Pasal 6. 

Untuk dapat melaksanakan tugasnja : 

(1)  Biro-biro dan Sekretariat dibagi dalam Bagian-bagian 

beserta kesatuan kerdja bawahan lainnja jang diperlukan; 

(2)  Depot-depot Logistik dibagi dalam Sub-sub Depot 

Logistik beserta kesatuan kerdja bawahan lainnja jang 

diperlukan ; 

jang akan diatur lebih landjut dengan keputusan Kepala 

BULOG. 

 

Pasal 7. 

Dalam mendjalankan tugasnja sehari-hari, para Deputy, 

Sekretaris, Inspektur Umum, Staf Ahli, Kepala Biro Accounting 

dan Para Kepala Depot Logistik bertanggung djawab kepada 

Kepala BULOG, sedangkan Kepala-kepala kesatuan kerdja 

lainnja setjara hierarchis bertanggung djawab kepada masing-

masing pimpinan jang membawahi kesatuan kerdja jang 

bersangkutan. 

 

Pasal 8. 
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 (1)  Kepala BULOG berwenang untuk menghubungi dan 

meminta bahan-bahan, kepada setiap badan dan instansi 

Pemerintah/Swasta jang bidang tugasnja bersangkutan 

dengan pengadaan/penjediaan dan penjaluran serta 

pemasaran bahan-bahan pokok pangan. 

 

(2)  Kepala BULOG berwenang untuk mengadakan 

hubungan hukum dengan fihak ketiga atas nama 

Pemerintah dalam rangka mengusahakan pengadaan/ 

penjediaan bahan-bahan pokok, sesuai dengan garis-garis 

kebidjaksanaan Pemerintah. 

 

 

BAB III 

K E P E G A W A I A N 

Pasal 9 

(1).  Pengangkatan/pemberhentian Kepala BULOG 

ditetapkan dengan keputusan Presiden. 

(2).  Para Deputy , Sekretaris , Inspektur Umum, Staf Ahli dan 

Kepala Biro Accounting diangkat/ diberhentikan oleh 

Presiden atas usul Kepala BULOG. 

(3).  Pengangkatan Kepala Biro, Inspektur, Kepala Depot 

Logistik, dan Kepala kepala kesatuan kerdja bawahan 

lainnja ditetapkan dengan keputusan Kepala 

 

BULOG. 

BAB IV 

BADAN URUSAN LOGISTIK DAERAH 

Pasal 10 

(1)  Disamping Depot-depot Logistik seperti dimaksud dalam 

pasal 3 ajat (4), ditiap Daerah Tingkat I dibentuk BADAN 

URUSAN LOGISTIK DAERAH, disingkat BULOGDA. 
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(2)  BULOGDA adalah aparat chusus dari Pemerintah Daerah 

Tingkat I jang berkedudukan langsung dibawah dan 

bertanggung djawab kepada Gubernur/Kepala Daerah 

jang bersangkutan. 

(3)  BULOGDA mempunjai tugas pokok membantu 

Gubernur/Kepala Daerah dalam memikirkan 

kepentingan-kepentingan Daerahnja masing-masing 

mengenai keperluan bahan-bahan pokok. 

(4)  Susunan dan personalia BULOGDA ditetapkan oleh 

Gubernur/Kepala Daerah jang bersangkutan, sesuai 

dengan kebutuhan. 

(5)  Hubungan antara BULOG dan BULOGDA merupakan 

hubungan fungsionil jang bersifat teknis-koordinatip jang 

akan diatur lebih landjut oleh BULOG dan Departemen 

Dalam Negeri. 

 

BAB V 

P E M B I A J A A N 

Pasal 11 

(1)  Segala biaja jang diperlukan untuk BULOG baik untuk 

keperluan administrasi maupun operasi di Pusat dan di 

Daerah-daerah diatur tersendiri berdasarkan peraturan 

perundang-undangan jang berlaku. 

(2)  Segala pengeluaran jang diperlukan untuk BULOGDA 

dibebankan kepada Anggaran Belandja Pemerintah 

Daerah Tingkat I jang bersangkutan. 

 

BAB VI. 

KETENTUAN - PENUTUP 

Pasal 12. 

Perintjian tugas dan tata kerdja BULOG akan diatur lebih landjut 

dengan keputusan Kepala BULOG. 
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Pasal 13 

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden inil 

akan ditetapkan lebih landjut dengan keputusan tersendiri. 

 

Pasal 14 

Semua peraturan/keputusan jang bertentangan dengan 

Keputusan Presiden ini, dinjatakan tidak berlaku lagi. 

 

Pasal 15. 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkannja. 

 

 

Ditetapkan di Djakarta. 

Pada tanggal, 22 Djanuari 1969. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

S O E H A R T O. 

DJENDERAL TNI. 
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TENTANG PENULIS 

 

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., MH., Lahir di Makassar 

pada tanggal 19 November  1959. Menempuh pendidikan ilmu 

hukum mulai Strata 1 sampai Doktor di Universitas Indonesia. 

Pada tahun 1990, meraih gelar Sarjana Hukum (S-1) pada 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia.  Gelar Magister Hukum 

(S-2) diraih pada tahun 1998 pada Program Studi Ilmu Hukum 

Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Meraih Doktor 

Ilmu Hukum  (S-3) di Universitas Indonesia pada tahun 2003.  

Dalam dunia pendidikan dan pembaruan hukum, Penulis 

dikenal sebagai dosen dan advokat serta pernah menjadi Asisten 

Ahli Hakim Konstitusi (2003- 2006) dan anggota Komisi 

Konstitusi(2003- 2006). 

Sebagai pengajar, lawyer, dan penggiat Hak Asasi 

Manusia, Penulis aktif di berbagai organisasi, aktifitas 

investigasi, serta  riset, analisis, dan penulisan hukum.  

Pengalaman organisasi yang pernah diikuti antara lain: Tahun 

1994-2000 menjadi Anggota Persatuan Wartawan Indonesia 

(PWI), Cabang Jakarta, Tahun 1999-2004, Ketua Bidang Hukum 

dan HAM ICMI, Sejak 1999,Anggota Koalisi Internasional 

untuk Pengadilan (Coalition for International Criminal Court) di 

New York USA; Januari 2001-Mei 2002, Koordinator Badan 

Pekerja Judicial Watch Jakarta; Tahun 2002- 2004 menjabat 

Ketua Judicial Watch Indonesia Jakarta. 
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Awal karier A. Muhammad Asrun, dimulai sebagai 

peneliti di berbagai lembaga (dalam dan luar negeri) yang 

kemudian menjadikannya sebagai dosen hingga saat ini. Sebagai 

dosen,  A. Muhammad Asrun, mengajar di beberapa fakultas 

hukum, antara lain: 

1.  Tahun 2011  - sekarang, Dosen Universitas Pakuan 

Bogor/Ketua Program Studi Ilmu Hukum (S-2) Program 

Pasca Universitas Pakuan Bogor. 

2.  Tahun 2009 – sekarang,  Dosen Yayasan  Univ.  Islam 

Assayfiiyah  : mengajar Ilmu Negara. 

3.  Tahun 2004- sekarang,  Dosen Yayasan   Univ.  Indonusa 

Esa Unggul: mengajar Ilmu Negara, Ilmu Perundang-

undangan, Hukum Administrasi Negara. 

4.  Tahun 2003- 2009, dosen Fakultas Hukum UniversitasSahid 

: mengajar Pengantar Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum. 

5.  Sejak September 2002, dosen Perguruan  Tinggi Ilmu 

Kepolisian: mengajar Hukum Tata Negara   

6.  September 2001-Juli 2006, asisten dosen Teori Hukum pada  

Program  Magister Kenotariatan FH Universitas Indonesia. 

7. Sejak September 1998, dosen luar biasa FH Universitas 

Indonesia: mengajar matakuliah HAM, Kekuasaan 

Kehakiman, Kewarganegaraan, Perbandingan HTN, Kapita 

Selekta HTN, dan Hukum Tata Negara 

   

Keahlian investigasi, analisis dan penulisan hukum, 

politik, sosial, dan ekonomi, tidak hanya saat menjadi Peneliti 

(dosen).  A. Muhammad Asrun, pernah menjadi Jurnalis 
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Internasional. Berbagai aktifitas jurnalistik yang dijalani, antara 

lain : 

 Tahun 1987-1991 dan 1996-2004, Redaktur Pelaksana 

Majalah Hukum dan  Pembangunan, FH Universitas 

Indonesia. 

 1990-1991, reporter Harian Jawa Pos, Biro Jakarta : menulis 

berita-berita tentang ekonomi, sosial, dan politik 

 1991-1992, koresponden Kantor Berita Jepang Kyodo : 

menulis berita-berita tentang ekonomi, social, hubungan 

Indonesia dan Jepang, politik, termasuk konflik East Timor 

pra-referendum kemerdekaan Agustus 2002 

 1992-1994, redaktur pelaksana Jurnal Hukum Lingkungan 

Hidup Indonesia (ICEL) 

 1994-1996, koresponden Kantor Berita Amerika Associated 

Press. 

 1996-2000, sebagai kontributor beberapa media  

internasional, seperti: 

 Surat Kabar Asia Times (Bangkok),  

 Nippon TV (Tokyo) 

 Surat Kabar Financial Post (Toronto),  

 Kantor Berita Italia ANSA,  

 Kantor Berita Inter Press Service (New York),  

 Kantor Berita Bloomberg (New York) 

Selain dikenal sebagai dosen, A. Muhammad Asrun juga 

dikenal sebagai advokat. Pengalaman advokasi, litigasi dan 

konsultasi hukum, antara lain: 
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Sengketa Pemilu Presiden-Wakil Presiden 

1. Tahun 2009, menjadi kuasa hukum Pasangan Calon Presiden 

dan Wakil Presiden H.M. Jusuf Kalla -  H.Wiranto, S.H. 

(klien) Melawan KPU  dalam sengketa Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Priseden 2009 di MK. 

2. Tahun 2014, menjadi kuasa hukum Pasangan Calon Presiden 

dan Wakil Presiden Joko Widodo - M. Jusuf Kall dalam 

sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Priseden 

2014 di MK. 

 

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: 

1. Tahun 2006, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, 

antara Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Depok 

melawan Presiden, Menteri Dalam Negeri, KPU Depok 

(Klien, Calon Walikota Depok Nurmahmudi Ismail, sebagai 

Pihak Terkait);  

2. Tahun 2007, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara 

Bupati Bekasi (klien) melawan Presiden, Menteri Dalam 

Negeri, Gubernur Jawa Barat di MK. Putusan : NO (Gugatan 

tidak dapat diterima, karena kurang pihak) 

3. Tahun 2010, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara 

(SKLN), atas nama Ir. H. Abdullah Tuasikal,MSi dan Asis 
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Mahulette, S.H (klien)  Melawan Menteri Dalam Negeri R.I. 

di Mahkamah Konstitusi. 

4. Tahun 2011, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara 

(SKLN), atas nama  Andi Harahap,S.Sos dan Nanang Ali, 

S.E. (klien)  Melawan Menteri Kehutanan R.I. di MK. 

 

Pengujian Undang-Undang di MK, antara lain: 

1. Tahun 2006-2008, mewakili PB PGRI dalam uji UU APBN 

terhadap Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Putusan MK: 

mengabulkan permohonan pengujian UU APBN Dengan 

menyatakan anggaran di bawah 20% dari APBN/APBD 

Melanggar UUD 1945. 

2. Tahun 2009, uji materi Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat 

(1) huruf g UU No. 10 Tahun 2008 oleh Zulfikli Djakfar 

(Pihak terkait, klien) Terhadap UUD 1945. 

3. Tahun 2009, uji materi Pasal 245 ayat (2), ayat (3), ayat (5) 

dan Pasal 282 dan Pasal 307 UU No.10 Tahun 2008 oleh 

AROPI. 

4. Tahun 2009, uji materi Pasal 15 ayat (3) UU No.37 Tahun 

2004 oleh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI). 

5. Tahun 2009, uji materi Pasal 16 ayat (1) UU No.37 Tahun 

2004 oleh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia. 

6. Tahun 2010, uji materi Pasal 31 ayat (1) berikut 

penjelasannya UU No. 32 Tahun 2004 oleh Hi. 

Satono,S.H,S.P.(Bupati Lampung Timur). 
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7. Tahun 2010, uji materi Pasal 1 ayat (22), Pasal 88 ayat (3) 

huruf a, Pasal 90 ayat (2), Pasal 162 ayat(1) dan Pasal 171 

UU No.13 Tahun 2003 oleh Federasi Ikatan Serikat Buruh 

Indonesia (FISBI). 

8. Tahun 2010, uji materi Pasal 90  ayat (3) huruf g UU No. 17 

Tahun 2008 yang diajukan oleh Bambang K. Rahwardi, H. 

Arlen Sitompul dan H.M.Fuadi. 

9. Tahun 2011, Pengujian Pasal 90 ayat (3) huruf g UU No. 17 

Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap UUD NRI Tahun 

1945. 

10. Tahun 2011, Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2002 terhadap 

UUD 1945. 

11. Tahun 2012, Permohonan Pengujian Pasal 33 ayat (1) UU 

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 

244 dan Pasal 259 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana dan terhadap UUD NRI Tahun 1945. 

12. Tahun 2012, Pengujian UU Nomor 31 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan 

Riau terhadap UUD 1945. 

13. Tahun 2012, Pengujian Pasal 7A ayat (1) UU No. 8 Tahun 

2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945. 

 

Sengketa Hasil Pilkada di MA dan MK, antara lain: 

1. Tahun 2006, Gugatan Sengketa Pilkada Bupati Kampar, 

Provinsi Riau Antara Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati 
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Kampar (Jefry Noer-H.Masnur) melawan KPUD Kampar di 

Pengadilan Tinggi Pekanbaru.  

2. Tahun 2007, Gugatan Hasil Pilkada Pemilu Gubernur-Wakil 

Gubernur Provinsi Sulawesi Barat antara Pasangan Calon 

Gubernur-Wakil Gubernur Salim Mengga (klien) melawan 

KPU Sulawesi Selatan di Mahkamah Agung. Putusan: 

memenangkan gugatan Klien: hitung ulang suara di 3 

Kecamatan  yang merupakan Putusan pertama MA untuk 

hitung ulang dalam perkara Pilkada. 

3. Tahun 2007, Gugatan Hasil Pilkada Gubernur-Wakil 

Gubernur Provinsi Maluku Utara, antara Pasangan 

Gubernur-Wakil Gubernur (Drs. Thaib Armayin-KH Gani 

Kasuba Lc, klien) melawan KPU Di Mahkamah 

Agung.Putusan: mengabulkan gugatan dengan 

membatalkan Putusan KPU 

4. Tahun 2008, Gugatan Hasil Pilkada Gubenur-Wakil 

Gubernur Provinsi Riau, antara pasangan Calon Gubernur-

Wakil Gubernur Drs. Tamsir Rahman cs melawan KPU Riau 

di Mahkamah Agung. Putusan MA: menolak gugatan klien. 

5. Tahun 2009, sengketa hasil Pilkada Gubernur-Wakil 

Gubernur Provinsi Jawa Timur oleh Khofifah Indar 

Parawansa-Mudjiono (klien) Melawan KPU Provinsi Jawa 

Timur. 

6. Tahun 2009, sengketa hasil Pilkada Kabupatan Bengkulu 

Selatan oleh Pasangan Calon Bupati-Wakil BupatiReskan 

Effendi-Rohidin (klien) melawan KPU Kabupaten 

Bengkulu Selatan di MK.Putusan MK: mengabulkan 
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gugatan klien dengan membatalkan Putusan KPU Bengkulu 

Selatan. 

7. Tahun 2009, sengketa hasil Pilkada dikota Batam Provinsi 

Kepulauan Riau atas nama H.M. Nur.Syafriadi,ST,MSi 

(klien) Melawan KPU Provinsi Kepulauan Riau di MK. 

Putusan MK: mengabulkan gugatan klien. 

8. Tahun 2009, sengketa hasil Pilkada Provinsi DKI Jakarta 

atas nama Hj. Megawati Soekarnoputri dan Ir.Pramono 

Anung,W.MM (klien) Melawan KPU. 

9. Tahun 2009, sengketa hasil Pilkada Kota Lhokseumawe 2 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  atas nama Drs. Tgk. 

Harmen Nuriqmar dan Tgk. Muhibussabri AW (klien) 

Melawan KPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

10. Tahun 2010, sengketa hasil Pilkada Kota Medan atas nama 

Prof. DR.M.Arif Nasution,MA dan H.Supratikno,WS 

(klien)  Melawan KPU Kota Medan. 

11. Tahun 2010, sengketa hasil Pilkada Kota Ternate Provinsi 

Maluku Utara atas nama Drs. H. Muhammad Iqbal Ruray, 

MBA dan Dr. Vaya Amelia Armaiyn, S.E,M.Si 

(klien)  Melawan KPU Kota Ternate. 

12. Tahun 2010, sengketa hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara atas 

nama Ir.Frans Manery, dan Drs. Rusdi Djoge,M.Si, Muchlis 

Tapi-Tapi, S.Ag dan Drs. Hapri Bolango, Eduar Loasari dan 

Muhammad Mifta Baay,S.IP (klien)  Melawan KPU 

Kabupaten Halmahera Utara. 

13. Tahun 2010, sengketa hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara atas 
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nama Ir.Frans Manery, dan Drs. Rusdi Djoge,M.Si, Muchlis 

Tapi-Tapi, S.Ag dan Drs. Hapri Bolango, Eduar Loasari dan 

Muhammad Mifta Baay,S.IP (klien)  Melawan KPU 

Kabupaten Halmahera Utara. 

14. Tahun 2010, sengketa hasil Pilkada Kabupaten Halmahera 

Selatan Provinsi Maluku Utara atas nama Mochdar Arif,SH., 

M.Si dan H.Ibrahim.M.Saleh,  Ahmad E. Rumalutur, 

S.E.dan Salim Hi.Hsan (klien)  Melawan KPU Kabupaten 

Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. 

15. Tahun 2011, sengketa hasil Pilkada Kabupaten Karimun atas 

nama Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si dan H.Aunur 

Rafiq, S.Sos.,M.Si (klien)  Melawan KPU Kabupaten 

Karimun, Provinsi Riau. 

16. Tahun 2011, sengketa hasil Pilkada Kabupaten Karimun atas 

nama Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si dan H.Aunur 

Rafiq, S.Sos.,M.Si (klien)  Melawan KPU Kabupaten 

Karimun, Provinsi Riau. 

17. Tahun 2011, Sengketa Pemilu Bupati Mesuji Provinsi 

Lampung. 

18. Tahun 2011, Sengketa Pemilu Gubernur Papua Barat. 

19. Tahun 2011, Sengketa Pemilu Gubernur Sulawesi Barat. 

20. Tahun 2011, Sengketa Pemilu Bupati Kabupaten Mappi 

Provinsi Papua. 

21. Tahun 2011, Sengketa Pemilu Gubernur Provinsi Banten. 

22. Tahun 2012, Sengketa Pemilu Gubernur Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. 

 

Perkara di MA dan Peradilan di Bawahnya, antara lain: 
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1. Mewaklii Presiden RI (sebagai kuasa subtitusi Menteri 

Kominfo Dan Menteri Hukum dan HAM) dalam gugatan uji 

materiil Peraturan Pemerintah di bidang Penyiaran yang 

diajukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia di Mahkamah 

Agung.Putusan MA: menolak gugatan lawan. 

2. Tahun 2006, Gugatan Kasasi PT Nellco (klien) melawan dua 

pemegang saham lainnya di Mahkamah Agung.  Putusan: 

memenangkan gugatan klien. 

3. Tahun 2006, Gugatan Perdata antara Calon Bupati Lingga 

(Klien) Melawan KPUD Kabupaten Lingga, Provinsi 

Kepulauan Riau Di PN Tanjung Pinang, Kepri. Hasil: 

Berdamai. 

4. Tahun 2009, gugatan Tata Usaha Negara oleh PT Patiware 

Perintis Makmur (klien) melawan Walikota Singkawang di 

PTUN Pontianak. Putusan PTUN Pontianak: memenangkan 

gugatan klien. 

5. Tahun 2010, gugatan Pidana di Pengadilan Negeri Bengkulu 
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