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BICARA PANCASILA dari SEGI BISNIS
Abstrak
Tiada kegembiraan, selain mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang
telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiyuna
Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih juga kepada bapak Tahajudin Sudibyo, Drs
yang telah membimbing saya dari awal sampai akhir hingga terselesainya tugas ini.
Studi tentang Pancasila memang merupakan usaha yang tidak pernah habis-habisnya.
Hal ini tentu saja ada kaitanya dengan Pancasila sebagai obyek studi yang sangat menarik dan
dapat dipandang dari segala segi keilmuan. Salah satunya dari segi Politik, Sosial, Ekonomi,
dll. Maka dari itu, tugas ilmuwan di Indonesia adalah selalu membahas bagaimana Pancasila
dapat kita soroti dari kacamata klasik maupun kontemporer.
Banyak negara yang telah memberlakukan Undang-Undang Antimonopoli untuk
membantu menciptakan iklim usaha yang sehat dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan
nepotisme. Indonesia pun telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diharapkan dapat
memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku
usaha. Undang-undang ini juga secara tidak langsung akan memaksa pelaku usaha untuk
lebih efisien dalam mengelola usahanya agar ia dapat bertahan di pasar. Undang-undang ini
bukan merupakan ancaman bagi perusahaan-perusahaan besar yang telah mapan selama
mereka tidak melakukan praktik-praktik yang dilarang oleh undang-undang tersebut. Selain
mengikat para pelaku usaha, undang-undang ini juga mengikat pemerintah untuk tidak
mengeluarkan peraturan-peraturan yang cenderung memberikan kemudahan dan fasilitas
istimewa yang bersifat monopolistik bagi para pelaku usaha tertentu.

Latar Belakang Masalah
Seperti kita maklum, seiring dengan Era Reformasi, telah terjadi perubahan yang
mendasar dalam bidang hukum ekonomi dan bisnis, yang ditandai antara lain dengan lahirnya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat, yang di banyak negara disebut Undang-Undang Antimonopoli. Undangundang seperti ini sudah sejak lama dinantikan oleh pelaku usaha dalam rangka menciptakan
iklim usaha yang sehat dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. of Intent yang
telah dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan International Monetary Fund (IMF).
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah diatur sejumlah larangan praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya, dengan harapan dapat
memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku
usaha atau sekelompok pelaku usaha dalam berusaha. Dengan adanya larangan ini, pelaku
usaha atau sekelompok pelaku usaha dapar bersaing secara wajar dan sehat, serta tidak
merugikan masyarakat banyak dalam berusaha, sehingga pada gilirannya penguasaan pasar
yang terjadi timbul seeara kompetitif. Di samping itu dalam rangka menyosong era
perdagangan bebas, kita juga dituntut untuk menyiapkan dan mengharmonisasikan ramburambu hukum yang mengatur hubungan ekonomi dan bisnis antarbangsa seperti yang sudah
disepakati dalam Final Act Uruguay Round sebagai bagian dari pembentukan World Trade
Organization (WTO). Dengan demikian dunia internasional juga mempunyai andil dalam
mewujudkan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Rachmadi Usman, 2004:IX).

Rumusan Masalah
Dengan memperhatikan realita tersebut, agar dalam penulisan ini saya dapat
memperoleh hasil yang diinginkan, maka saya mengemukakan beberapa rumusan masalah.
Rumusan masalah itu adalah:
1. Pancasila sebagai sumber tertib hukum di Indonesia
2. Dasar hukum pengaturan hukum persaingan usaha

Pendekatan secara Yuridis
Sebetulnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis,
merindukan sebuah undang-undang yang secara komprehensif mengatur persaingan sehat.
Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat,
terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan ataupun priveleges kepada para
pelaku bisnis tertentu, sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, kroni, dan
nepotisme. Dikatakan secara komprehensif, karena sebenarnya secara pragmentaris, batasanbatasan yuridis terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak sehat atau curang dapat ditemukan
secara tersebar di berbagai hukum positif. Tetapi karena sifatnya yang sektoral, perundangundangan tersebut sangat tidak efektif untuk (secara konseptual) memenuhi berbagai
indikator sasaran yang ingin dicapai oleh undang-undang persaingan sehat tersebut (Muladi,
1998:35).
Pembahasan
Gagasan untuk menerapkan Undang-Undang Antimonopoli dan mengharamkan
kegiatan pengusaha yang curang telah dimulai sejak lima puluh tahun sebelum Masehi.
Peraturan Roma yang melarang tindakan pencaturan atau pengambilan keuntungan secara
berlebihan, dan tindakan bersama yang mempengaruhi perdagangan jagung. Demikian pula
Magna Charta yang ditetapkan tahun 1349 di Inggris telah pula mengembangkan prinsipprinsip yang ,berkaitan dengan restraint oftrade atau pengekangan dalam perdagangan yang
mengharamkan monopoli dan perjanjian- perjanjian yang mernbatasi kebebasan individual
untuk berkompetisi secara jujur (Insan Budi Maulana, 2000:7).
Ajaran Islam melalui Alquran telah memberikan banyak pedoman yang bersifat
umum mengarur perilaku-perilaku pengusaha dalam berusaha; ada yang secara jelas, ada pula
yang secara isyarat (Ahmad Azhar Basyir, 1981:34). Para pengusaha Islam dituntut unruk
bersikap jujur dan tidak curang dalam berusaha. Demikian pula pengusaha Islam dilarang

untuk menumpuk harta perdagangannya guna mendapatkan keuntungan besar. Dalam kaitan
ini Alquran menegaskan: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan Jika sama suka di antara kamu" (QS.4:29). Kemudian oleh Alquran ditegaskan: "Hai
kaum-Ku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan jangarilah kamu merugikan
manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi
dengan mernbuat kerusakan". Selanjutnya juga oleh Alquran ditegaskan: "Kecelakaan
besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran
dari orang lain mereka rninta dipenuhi dan apabila mereka .menakar atau menimbang untuk
orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya
mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri
menghadap Tuhan semesta alam". Demikian pula oleh Alquran ditegaskan: "dan orang-orang
yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka
beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih" (QS.9:34).
Itulah beberapa ayat Alquran yang telah menggariskan prinsip-prinsip dalam berusaha atau
berdagang, yang wajib ditaati oleh para pengusaha Islam. Harus diingat bahwa kegiatan
berusaha atau berdagang itu bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri saja,
melainkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh manusia yang hidup di muka bumi.
Saat ini, bagi negara Indonesia pengaturan persaingan usaha bersumber pada UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat, yang secara efektif berlaku pada 5 Maret 2000. Sesungguhnya keinginan untuk
mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dijumpai dalam
beberapa perundang-undangan yang ada. Praktik-praktik dagang yang curang (unfair trading
practices) dapat dituntur seeara pidana berdasarkan Pasal 382 bis Kitab Undang-undang
Hukum Pidana. Demikian pula pesaing yang dirugikan akibat praktik-praktik dagang yang
curang tersebut, dapat menuntut seeara perdata berdasarkan Pasal1365 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata. Dalam bidang industri juga diharapkan tidak terjadi industri yang
monopolistik dan tidak sehat, sebagaimana diamanat dalam Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1984 tentang Perindustrian. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun
1984 tersebut me nentukan bahwa pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan
pengembangan terhadap industri untuk mengembangkan persaingan yang baik dan sehat,
mencegah persaingan tidak jujur, mencegah pemusatan industri oleh satu kelompok atau
perseorangan, dan bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Berdasarkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1997 , pemakai merek tanpa izin dapat dituntut secara perdata
maupun pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas juga
memuat ketentuan yang melarang penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuaran
ekonomi pada suatu kelompok atau golongan tertentu melalui tindakan merger, konsolidasi,
dan akuisisi perseroan; hal ini dapat dilakukan asalkan memperhatikan kepentingan
perseroan, pernegang saham minoritas, dan karyawan perseroan, serta kepentingan
masyarakat, termasuk pihak ketiga yang berkepentingan dan persaingan bisnis yang sehat
dalam perseroan, mencegah monopoli dan monopsoni.
Kemudahan fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah kepada orang atau golongan
tertentu tidak banyak membawa hasil bagi kemajuan ekonomi nasional, malah menimbulkan
kepincangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Prinsip pemerataan dan “keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia” belum dapat dilaksanakan dengan baik. Persaingan domestik dalam
berusaha belum tercipta dengan baik. Hal ini disebabkan banyaknya kegiaran usaha yang
dijalankan secara monopolistik, yang mengakibatkan mereka tidak mampu bersaing dalam
kancah perdagangan dunia internasional. Untuk itu perlu ada pembaruan struktural, yang
salah satunya menghapus hambatan persaingan domestik dalam berusaha melalui deregulasi
ekonomi nasional.

Kesimpulan dan Saran
Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa sebelum ada Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, pengaruran larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masih
diatur secara parsial dan tersebar ke dalam berbagai perundang-undangan yang ada.
Realitanya, antara teori undang-undang dan praktik malah sama sekali bertolak belakang.
Selama kurun waktu sekitar 15 (lima belas) tahun terakhir, perekonomian Indonesia dipenuhi
tindakan-tindakan yang bersifat monopolistik dan tindakan-tindakan persaingan usaha yang
curang (un/air business practices), misalnya pembentukan Badan Penyangga dan Pemasaran
Cengkeh (BPPC) pada 1991 yang memberikan kewenangan tunggal untuk membeli cengkeh
dari para petani cengkeh dan kewenangan menjualnya kepada para produsen rokok; dan Tata
Niaga ]eruk ataupun PT Timor yang memperoleh banyak kemudahan fasilitas. Semua itu
dengan dalih untuk pembangunan nasional dan menciptakan efisiensi, serta kemampuan
bersaing walaupun realitanya tidak demikian. Hal itu terjadi karena kekuasaan rezim Orde
Baru terlalu kuat, baik di bi dang sosial, politik, ekonomi, dan hukum (Insan Budi Maulana,
2000: 1-2).
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