
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Hukum Persaingan Usaha 

 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Persaingan Usaha 

 

Persaingan usaha dan Monopoli adalah dua hal yang sangat penting dalam 

konteks dunia usaha, sebuah praktek monopoli akan menjadi sebuah masalah 

dalam dunia usaha sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang 

berimplikasi pada tidak kompetitifnya pasar sehingga akan mengakibatkan daya 

saing pelaku usaha semakin lemah. 

 

Monopoli dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai “A Privilage or 

peculiar advantage vested in one or more person or companies, 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”
2
Pengertian dalam Black’s Law Dictionary ini lebih ditekankan pada 

adanya suatu hak istimewa yang menghapuskan persaingan bebas, hal ini tentu 

saja akan menimbulkan penguasaan pasar oleh satu atau sekelompok pelaku 

usaha. 

 

                                                           
2
Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, cet 6, (St. Paul Minn, USA: West 

Publishing Co, 1990), hlm. 217. 
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Bila dilihat dari sudut pandang ekonomi, istilah monopoli dapat diartikan sebagai 

persaingan yang sekedar menyangkut domisili atas pasar barang dan jasa tertentu 

yang spesifik, yang karena dominasinya dapat mengontrol volume penjualan dan 

harga sesuai dengan kepentingan bisnisnya sendiri.
3
 

 

Dari defenisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum persaingan usaha 

adalah suatu aturan yang mengatur setiap kegiatan usaha yang dijalankan oleh 

pelaku usaha yang bertujuan memperlihatkan keunggulan masing-masing dalam 

suatu lingkup perdagangan untuk memperoleh keuntungan dan mencapai tujuan 

tertentu dan jika pelaku usaha melanggar aturan tersebut maka akan mendapatkan 

sanksi. 

 

Apabila diuraikan, unsur-unsur persaingan usaha dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Beberapa orang pengusaha (pelaku usaha); 

b. Dalam lingkup bidang usaha yang sama; 

c. Bersama-sama menjalankan perusahaan (kegiatan usaha); 

d. Dalam daerah pemasaran yang sama; 

e. Masing-masing berusaha keras untuk unggul dan melebihi pelaku usaha 

lainnya; 

f. Untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.
4
 

 

UU No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan defenisi hukum persaingan usaha secara 

jelas, tetapi undang-undang ini lebih memfokuskan kepada persaingan usaha tidak 

                                                           
3
 Elyta Ras Ginting, 2001, Hukum Anti Monopoli Indonesia, cet 1, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm.19. 
4
Abdulkadir Muhammad dalam Temmy Fitriah Alfiany, 2010, [Skripsi] Penerapan 

Pendekatan Per se Illegal dan Rule of Reason dalam Putusan KPPU, Fakultas Hukum Universitas 

Lampung, Lampung. 
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sehat. UU No. 5 Tahun 1999 memberikan tiga indikator untuk menyatakan 

terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu: 

a. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur; 

b. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum; 

c. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya 

persaingan di antara pelaku usaha.
5
 

 

Persaingan yang wajar dengan mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku 

disebut dengan persaingan sehat dan memberikan dampak yang positif bagi pihak-

pihak yang bersaing atau ada motivasi untuk lebih baik. Namun bila persaingan 

sudah tidak sehat, maka persaingan akan memberikan dampak yang negatif bagi 

para pelaku usaha. Persaingan usaha yang dilakukan secar tidak jujur dapat dilihat 

dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lain. Misalnya, dalam 

persaingan tender, para pelaku usaha telah melakukan konspirasi usaha dengan 

panitia lelang untuk dapat memenangkan sebuah tender sehingga mengakibatkan 

pelaku usaha lainnya tidak mendapatkan kesempatan untuk memenangkan tender 

tersebut. 

 

Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum dapat dilihat dari 

cara pelaku usaha untuk bersaing dengan pelaku usaha lain dengan melanggar 

ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan 

yang telah disepakati bersama oleh para pelaku usaha. Persaingan usaha yang 

dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha 

melihat kondisi pasar yang tidak sehat. Dalam pasar ini mungkin tidak terdapat 

                                                           
5
Mustafa Kamal Rokan, 2012, Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya di 

Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 17. 
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kerugian pada pesaing lain dan para pelaku usaha juga tidak mengalami kesulitan. 

Namun, perjanjian yang dilakukan pelaku usaha menjadikan pasar bersaing secara 

tidak kompetitif.  

 

Menciptakan kondisi persaingan yang kondusif adalah salah satu target dari 

pemerintah, hal ini akan menjamin adanya kesamaan kesempatan menjalankan 

suatu kegiatan usaha tanpa adanya diskriminaasi antara pelaku usaha besar dan 

pelaku usaha kecil.
6
 Untuk mewujudkan hal ini, perlu adanya aturan hukum yang 

akan menata terselenggaranya proses dan kegiatan persaingan usaha di Indonesia. 

Aturan-aturan hukum persaingan usaha tersebut adalah: 

a. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga pembentuk 

undang-undang yang mengatur persaingan usaha di Indonesia yaitu peraturan 

yang dibentuk oleh KPPU meliputi: 

(1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat; 

(2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan 

Perkara; 

(3) Keputusan KPPU Nomor 22/KPPU/KEP/I/2009 tentang Kode Etik 

Anggota KPPU. 

b. Perjanjian atau Kontrak, yaitu harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian 

sebagaimana diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Perjanjian dengan klausula-klausula yang tidak memenuhi syarat sah 

                                                           
6
 Memahami Hukum Persaingan Usaha dalam Kerangka Regulasi dan Praktek Beracara. 

Pelatihan Hukumonline. 23 Mei 2014 diakses dari 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt537ecb99830f4/memahami-hukum-persaingan-usaha-

dalam-kerangka-regulasi-dan-praktek-beracara-angkatan-ii 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt537ecb99830f4/memahami-hukum-persaingan-usaha-dalam-kerangka-regulasi-dan-praktik-beracara-angkatan-ii
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt537ecb99830f4/memahami-hukum-persaingan-usaha-dalam-kerangka-regulasi-dan-praktik-beracara-angkatan-ii
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perjanjian atau melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku tidak dapat 

dijadikan sebagai dasar hukum dan bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi. 

c. Yurisprudensi, yaitu putusan hakim terdahulu yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum keberatan yang berkaitan 

dengan hukum persaingan usaha, seperti putusan KPPU. 

d. Kebiasaan yang berkembang di dalam dunia bisnis, seperti pembuatan MoU 

yang merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh para pelaku usaha dan 

mengikat layaknya undang-undang bagi pihak yang membuatnya. 

 

Dengan adanya pengaturan dalam persaingan usaha ini diharapkan dapat 

mewujudkan keadilan, bukan hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi konsumen 

produk yang dihasilkan para pelaku usaha tersebut.
7
 Kebijaksanaan menegakkan  

persaingan yang wajar dan sehat dalam dunia usaha antara lain ditujukan untuk 

menjamin persaingan pasar yang inherent dengan pencapaian efisien ekonomi di 

semua bidang kegiatan usaha dan perdagangan, menjamin kesejahteraan 

konsumen serta melindungi kepentingan konsumen
8
 serta membuka peluang 

paasar yang seluas-luasnya dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan 

ekonomi pada kelompok tertentu.
9
 

 

 

 

 

                                                           
7
 Munir Fuady, 2002, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Buku ketiga, PT.Citra 

Aditya Bakti, Bandung, hlm. 372. 
8
 R.B Suhartono, Konglomerasi dan Relevansi UU Antitrust/UU Antimonopoli di 

Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 4, Tahun 1998, hlm. 16 
9
 Normin S Pakpahan, Pokok-Pokok Pikiran Kerangka Kerja Acuan Pembuatan RUU 

tentang Persaingan , Jurnal Hukum Bisnis, Volume 4, Tahun 1998, hlm. 26. 
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2. Lingkup Hukum Persaingan Usaha 

 

Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa persaingan usaha 

tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan 

produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan tidak 

jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan usaha 

tidak sehat dalam prakteknya dapat terjadi dari beberapa bentuk yang dilakukan 

oleh pelaku usaha. UU No. 5 Tahun 1999 secara khusus mengatur bentuk-bentuk 

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang, yaitu meliputi 

perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan. 

 

a. Perjanjian yang Dilarang 

Perjanjian yang dilarang diatur dalam Bab III Pasal 4 – 16 UU No. 5 Tahun 1999. 

Pengertian perjanjian tercantum dalam pasal 1 Ayat 7 UU No. 5 Tahun 1999 yang 

menentukan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha 

untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama 

apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Mengenai apa yang dimaksud dengan 

perjanjian dalam undang-undang ini tidak berbeda dengan pengertian perjanjian 

paada umumnya, yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang menentukan : Suatu persetujuan adalah suatu 

perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain 

atau lebih. Arti kata “dilarang” dapat didefenisikan sebagai adanya perintah 

supaya jangan melakukan sesuatu. 

 

Perjanjian yang dilarang dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan 

oleh individu atau kelompok atau pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap 
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satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak 

tertulis yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang. Adapun 

bentuk perjanjian yang dilarang menurut UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai 

berikut: 

(1) Oligopoli, adalah sebagai suatu keadaan dimana pelaku usaha membuat 

perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan 

penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa untuk kepentingan 

pelaku usaha. Secara sederhana, Rumusan Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999 

dapat diartikan  sebagai monopoli oleh beberapa pelaku usaha, ”monopoly by 

a few”, dapat juga diartikan kondisi ekonomi dimana hanya ada beberapa 

perusahaan menjual barang yang sama atau produk yang standar, “Economic 

condition where only a few companies sell substantialy similiar or 

standardized products.
10

 

(2) Penetapan harga, yaitu pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang 

harus dibayar oleh konsumen. Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 UU No. 5 Tahun 

1999 merumuskan ada 4 (empat) jenis perjanjian penetapan harga yang 

dilarang, yaitu: 

a. Penetapan harga antarpelaku usaha; 

b. Penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan atau jasa yang sama; 

c. Penetapan harga dibawah harga pasar dengan pelaku usaha lain; 

d. Penetapan harga jual kembali.
11

 

                                                           
10

 Johnny Ibrahim, 2006, Hukum persaingan Usaha, Bayu Media, Malang, hlm. 229. 
11

 Suyud Margono, 2009, Hukum Anti Monopoli, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 84. 
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(3) Pembagian wilayah dalam Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha 

membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk 

membagi wilayah pemasaran barang dan atau jasa. Agar dapat diterapkan 

larangan terhadap pelaku usaha yang melakukan perjanjian pembagian 

wilayah, harus memenuhi beberapa unsur, yakni: 

a. Dibuatnya suatu perjanjian baik bersifat horizontal maupun vertikal; 

b. Perjanjian tersebut dibuat dengan pelaku usaha pesaing; 

c. Bertujuan untuk membagi wilayah pemekaran atau alokasi pembagian     

pasar; 

d. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat.
12

 

(4) Pemboikotan, yaitu pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha 

yang sama (Pasal 10 Ayat (1) dan (2)). Ada dua maacam perjanjian yang 

dilarang oleh pasal 10, yaitu: 

a. Perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain (pihak ketiga) untuk 

melakukan usaha yang sama; 

b. Perjanjian untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku 

usaha lain (pihak ketiga) jika merugikan atau dapat diduga akan 

merugikan pelaku usaha lain tersebut dan membatasi pelaku usaha lain 

dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar yang 

bersangkutan.
13

 

                                                           
12

 Ibid, hlm. 91. 
13

Susanti Adi Nugroho, 2001, Pengaturan Huikum Persaingan Usaha di Indonesia, 

Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung, Jakarta, hlm. 40. 
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(5) Kartel, adalah pelaku usaha membuat perjanjian, dengan pelaku usaha 

pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur 

produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa (Pasal 11). 

(6) Trust, adalah pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain 

untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau 

perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan 

kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya 

untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa 

(Pasal 12). 

(7) Oligopsoni, adalah pelaku usaha melakukan perjanjian untuk menciptakan 

keadaan pasar ekonomi yang permintaanya dikuasai oleh pelaku usaha tertentu 

yang melakukan perjanjian (Pasal 13 Ayat (1) dan (2)). 

(8) Integrasi Vertikal, yaitu pelaku usaha 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 tersebut merupakan hasil pengolahan dan proses 

lanjutan (Pasal 14). 

(9) Perjanjian tertutup, yaitu pelaku usaha yang melakukan perjanjian rahasia dan 

atau tertutup dengan pelaku usaha manapun untuk praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat (Pasal 15). 

(10) Perjanjian dengan pihak luar negeri, adalah pelaku usaha melakukan 

perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan-ketentuan tidak 

wajar atau dapat menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat (Pasal 16). 
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b. Kegiatan yang dilarang 

UU No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan defenisi mengenai kegiatan, namun 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kegiatan dapat diartikan sebagai 

aktivitas, usaha yang dilakukan. Bila dikaitkan dengan hukum persaingan usaha, 

kegiatan yang dilarang dapat didefenisikan sebagai aktivitas atau usaha yang 

dilakukan oleh satu pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha yang dilakukan 

secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mana usaha, dan aktivitas tersebut 

melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999. 

 

Adapun bentuk kegiatan yang dilarang menurut UU No. 5 Tahun 1999 adalah 

sebagai berikut: 

(1) Monopoli, yaitu pelaku usaha melakukan penguasaan atas produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa oleh pelaku usaha (Pasal 17 Ayat (1) dan (2)). 

(2) Monopsoni, yaitu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan dengan 

menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar yang 

bersangkutan (Pasal 18 Ayat (1) dan (2)). 

(3) Penguasaan pasar, yaitu pelaku usaha melakukan satu atau beberapa kegiatan 

dengan meniadakan pelaku usaha lain untuk melakukan hal yang sama di 

pasar yang bersangkutan (Pasal 19 samapi dengan Pasal 21). 

(4) Persekongkolan, yaitu pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mengatur dan atau menentukan tender, mendapatkan informasi kegiatan usaha 

kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan 

dan menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku 

usaha pesaingnya dengan maksud barang atau jasa yang ditwarkan atau 
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dipasok dalam pasar yang bersangkutan menjadi berkurang jumlah, kualitas 

dan ketepatan waktu yang dipersyaratkan (Pasal 22 sampai dengan Pasal 24). 

 

c. Posisi Dominan 

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 (Pasal 1 angka (4)). 

 

Adapun bentuk posisi dominan yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 adalah: 

(1) Jabatan rangkap, yaitu seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau 

komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu bersamaan menduduki jabatan 

direksi atau komisaris pada perusahaan lain yang berada dalam pasar 

bersangkutan yang sama dan memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan 

atau jenis usaha (Pasal 26). 

(2) Pemilikan saham, yaitu pelaku usaha memiliki saham mayoritas pada 

beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang 

yang sama, pasar bersangkutan yang sama yang mengakibatkan penguasaan 

hingga 75% pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu (Pasal 27). 

(3) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yaitu pelaku usaha melakukan 

penggabungan atau peleburan badan usaha yang berakibat pada nilai aset dan 

atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 
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B. Penetapan Harga 

 

UU No. 5 Tahun 1999 melarang perjanjian antarprodusen, dimana produsen 

menetapkan harga yang harus dibayar oleh pembeli untuk barang dan atau jasa 

yang diperdagangkan di pasar bersangkutan yang sama dari segi faktual dan 

geografis. Perjanjian harga akan menjadikan harga menjadi tinggi, bukan harga 

pasar. Karenanya penetapan harga merupakan tindakan yang mencederai 

persaingan. Tindakan tersebut akan merugikan konsumen dengan bentuk harga 

yang lebih tinggi dan jumlah barang yang lebih sedikit tersedia,
14

 

 

Undang-undang ini menjelaskan bahwa perjanjian yang dilarang mempunyai 

beberapa bentuk seperti oligopoly, penetapan harga, pemboikotan, kartel, Trust, 

oligopsoni, integrasi vertical, perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar 

negeri. Teori mengenai penetapan harga ini sangat penting dikarenakan berkaitan 

dengan studi putusan yang akan diteliti, yaitu mengenai putusan KPPU Nomor 

11/KPPU-L/2013 mengenai Jasa Pemasangan Instalasi Listrik di Wilayah 

Kabupaten Nunukan. Munir Fuady berpendapat bahwa penetapan harga adalah 

usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan 

harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau 

pelanggannya. 

 

Penetapan harga (price fixing) antarpelaku usaha dilarang oleh Pasal 5 Ayat (1) 

UU No. 5 Tahun 1999. 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. 

                                                           
14

 Mustafa Kamal Rokan, Op.Cit. hlm. 96 
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Harga yang dimaksudkan dalam rumusan pasal ini adalah pembayaran untuk 

barang dan atau jasa yang tidak hanya meliputi biaya pokok, tetapi juga mencakup 

biaya tambahan seperti diskon atau penundaan pembayaran. Hal ini menegaskan 

bahwa setiap pelaku usaha bebas menetapkan sendiri harga penjualannya tanpa 

adanya hambatan dari pihak lain yang melakukan perjanjian yang nantinya akan 

menghilangkan persaingan dalam berusaha. Pasal 1 angka (10) UU No. 5 Tahun 

1999 memberikan batasan terhadap pasar bersangkutan yaitu pasar yang berkaitan 

dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang 

dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substansi dari barang dan atau jasa 

tersebut. 

 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, telah 

dengan jelas melarang pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian dengan pelaku 

usaha pesaingnya guna menetapkan suatu harga tertentu atas suatu barang dan 

atau jasa yang akan diperdagangkan pada pasar yang bersangkutan. Hal ini 

dikarenakan penetapan harga secara bersama-sama di kalangan pelaku usaha 

selanjutnya dapat menyebabkan tidak berlakunya hukum pasar mengenai harga 

yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan. Akan tetapi, undang-

undang ini memberikan pengecualian terhadap larangan membuat perjanjian 

tentang penetapan antar pelaku usaha ini, yaitu apabila perjanjian penetapan harga 

tersebut dilakukan dalam hal: 

1. Dalam bentuk joint venture. 

2. Perjanjian harga yang diizinkan, yang didasarkan pada undang-undang. 

Penentuan harga jenis ini merupakan penentuan harga yang dilakukan oleh 

pemerintah. 
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3. Perjanjian harga langsung.
15

 

 

C. Persekongkolan Tender 

 

Pelaku usaha tidak dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lain yang terkait 

secara langsung atau tidak langsung dengan peserta proyek, penyelenggara tender, 

dan/atau di antara mereka sendiri untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang 

tender. Teori ini penting karena berkaitan dengan studi putusan yang akan diteliti, 

yaitu Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2013 mengenai Tender Pengadaan 30 

Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa 

Tenggara Timur Tahun 2010. Menurut Kamus Hukum, Persekongkolan adalah 

suatu kerjasama antara satu pihak atau lebih yang secara bersama-sama 

melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pasal 1 Ayat (8) UU No. 5 Tahun 

1999 juga mendefenisikan persekongkolan atau konspirasi usaha adalah 

kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan 

maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha lain 

dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku 

usaha yang bersekongkol. 

 

Persekongkolan termasuk dalam bentuk kegiatan yang dilarang oleh UU No. 5 

Tahun 1999 yang diatur dalam Pasal 22, 23 dan 24. Pasal tersebut menentukan: 

1. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan 

atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat. 
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2. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan 

informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklarifikasi sebagai rahasia 

perusahaan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak 

sehat. 

3. 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 dan dipasok di 

pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas maupun 

ketepatan waktu yang dipersyaratkan. 

 

Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu 

persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan persekongkolan 

gabungan horizontal dan vertikal. 

1. Persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara 

pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau 

penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan 

sebagai persekongkolan dengan menetapkan persaingan di antara peserta 

tender. 

2. Persekongkolan vertikal merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah 

satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan atau jasa dengan 

panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan atau jasa ataupun 

pemilik atau pemberi pekerjaan. 

3. Persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia 

tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan atau jasa atau pemilk atau 

pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan atau jasa. 
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Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak lebih yang terkait 

dalam proses tender. Salah satu bentuk tender ini adalah tender fiktif karena 

baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun sesama para pelaku usaha 

melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup. 

 

Adapun unsur yang harus terpenuhi suatu kegiatan tersebut dikatakan sebagai 

persekongkolan dalam tender adalah sebagai berikut: 

1. Unsur pelaku usaha. 

2. Unsur bersekongkol yaitu adanya kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha 

dengan pihak lain atau inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya 

memenangkan peserta tender tertentu. 

3. Unsur pihak lain yaitu para pihak yang terlibat dalam proses tender yang 

melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender 

maupun subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut. 

4. Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender. 

 

D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

 

1. Tugas dan Wewenang KPPU 

 

Untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 30 telah menentukan 

dibentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU adalah suatu lembaga 

independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak 

lain, yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam menjalankan fungsinya, 

KPPU diberikan tugas dan wewenang yang diatur di dalam Undang-Undang. 
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Tugas KPPU diperinci dalam ketentuan Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 yang 

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 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 KPPU 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 Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999; 

g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden 

dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

 

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, KPPU memiliki sejumlah kewenangan, 

sebagaimana dimuat secara rinci pada ketentuan Pasal 36 sampai dengan Pasal 47 

UU No. 5 Tahun 1999. Kewenangan yang dimiliki oleh KPPU meliputi kegiatan-

kegiatan sebagai berikut: 
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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 pemeriksanan terhadap kasus dugaan 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh 

masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh KPPU 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 UU No. 5 Tahun 1999; 

f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang 

dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; 

g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi 

ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan f pasal ini, yang 

tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU; 

h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan 

penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; 

i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain 

guna penyelidikan dan atau pemeriksaan; 
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j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku 

usaha lain atau masyarakat; 

k. Memberitahukan putusan KPPU 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 UU No. 5 Tahun 1999. 

 

2. Tata Cara Penanganan Perkara oleh KPPU 

 

Sebagai lembaga pengawas, KPPU berwenang menangani perkara persaingan 

usaha. Penanganan perkara persaingan usaha oleh KPPU tersebut dapat secara 

proaktif atau setelah menerima pengaduan atau laporan tertulis dari masyarakat. 

Adapun tata cara penanganan perkara yang dilakukan oleh KPPU berdasarkan 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 (selanjutnya 

disebut Perkom No. 1 Tahun 2010) adalah sebagai berikut: 

 

a. Penyampaian Laporan Perkara Persaingan Usaha 

Pasal 11 Perkom No. 1 Tahun 2010 mengatur mengenai ketentuan penyampaian 

laporan dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Setiap orang yang 

mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap UU 

No. 5 Tahun 1999 dapat melaporkan kepada KPPU. Laporan mana ditujukan 

kepada ketua KPPU dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Bentuk laporan yang disampaikan secara tertulis dengan ketentuan: 

(1) Menyertakan secara lengkap identitas pelapor, terlapor dan saksi; 

(2) Menerangkan secara jelas mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya 

pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999; 
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(3) Menyampaikan alat bukti dugaan pelanggaran; 

(4) Menyampaikan salinan identitas diri pelapor; 

(5) Menandatangani laporan.
16

 

 

b. Klarifikasi Laporan Perkara Persaingan Usaha 

Pasal 12 Perkom No. 1 Tahun 2010 menerangkan bahwa unit kerja yang 

menangani laporan melakukan klarifikasi terhadap setiap laporan perkara 

persaingan usaha yang telah disampaikan pelapor, klarifikasi ini dilakukan untuk: 

(1) Memeriksa kelengkapan administrasi laporan; 

(2) Memeriksa kebenaran lokasi alamat pelapor; 

(3) Memeriksa kebenaran identitas terlapor; 

(4) Memeriksa kebenaran alamat saksi; 

(5) Memeriksa kesesuaian dugaan pelanggaaran UU No. 5 Tahun 1999 dengan 

pasal yang dilanggar serta alat bukti yang diserahkan oleh pelapor; 

(6) Menilai kompetensi absolut terhadap laporan.
17

 

 

Hasil klarifikasi atas laporan perkara persaingan usaha tersebut memuat 

menyatakan laporan merupakan kompetensi absolut KPPU, menyatakan laporan 

lengkap secara administrasi, menyatakan secara jelas dugaan pelanggaran UU No. 

5 Tahun 1999, menghentikan proses penanganan laporan atau merekomendasikan 

kepada atasan langsung untuk dilakukan penyelidikan. 

 

Di pasal berikutnya, Perkom ini menentukan bahwa setelah hasil klarifikasi 

terhadap laporan perkara persaingan usaha dengan kerugian dilaporkan oleh unit 
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kerja yang menangani laporan kepada KPPU dalam rapat komisi untuk mendapat 

persetujuan menjadi laporan dugaan pelanggaran dalam pemeriksaan 

pendahuluan. Jangka waktu melakukan klarifikasi atas laporan persaingan usaha, 

dalam hal ditemukan laporan perkara persaingan usaha yang belum memenuhi 

ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka unit kerja yang menangani 

laporan tersebut memberitahukan dan mengembalikan kepada pelapor paling lama 

10 (sepuluh) hari sejak diterimanya laporan. 

 

c. Penyelidikan Perkara Persaingan Usaha 

Pasal 29 samapi dengan pasal 38 Perkom No. 1 Tahun 2010 mengatur lebih lanjut 

mengenai tata cara penyelidikan, surat panggilan dan hasil penyelidikan perkara 

persaingan usaha. Unit kerja yang membidangi investigasi menugaskan 

investigator untuk melakukan penyelidikan terhadap hasil klarifikasi, laporan hasil 

kajian, laporan hasil penelitian dan laporan hasil pengawasan. Khusus terhadap 

laporan dengan ganti kerugian, tidak dilakukan penyelidikan dan setelah disetujui 

oleh rapat KPPU dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Yang bertindak sebagai 

investigator adalah pegawai sekretariat KPPU yang ditugaskan oleh KPPU untuk 

melakukan kegiatan penyelidikan atau membacakan laporan dugaan pelanggaran 

pada pemeriksaan pendahuluan, mengajukan alat bukti dan menyampaikan 

kesimpulan pada pemeriksaan lanjutan. 

 

Mengenai kewajiban pelapor, terlapor, pelaku usaha, pihak lain, saksi dan saksi 

ahli dalam rangka penyelidikan perkara persaingan usaha, diatur dalam Pasal 32 

sampai dengan Pasal 34 Perkom No. 1 Tahun 2010, yaitu: 
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(1) Memenuhi panggilan unit kerja yang membidangi investigasi dalam rangka 

penyelidikan. 

(2) Menyerahkan surat dan atau dokumen yang diperlukan dalam penyelidikan 

kepada investigator. 

(3) Menandatangani berita acara penyelidikan.
18

 

 

Apabila pelapor, terlapor, pelaku usaha, pihak lain, saksi dan saksi ahli tidak 

bersedia hadir, maka berdasarkan Pasal 35 Perkom No. 1 Tahun 2010, KPPU 

dapat meminta bantuan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) 

untuk menghadirkan terlapor. Apabila telah dipanggil tetapi tidak bersedia 

menyerahkan surat dan atau dokumen yang dibutuhkan dalam penyelidikan, maka 

KPPU melakukan kerjasama dengan penyidik Polri untuk melakukan 

penggeledahan dan atau penyitaan surat dan atau dokumen . Surat panggilan 

dalam rangka penyelidikan perkara persaingan usaha paling sedikit memuat nama 

pemanggil, tanggal pemanggilan, nama jelas pihak yang dipanggil, alamat jelas 

pihak yang dipanggil, status pihak yang dipanggil, alasan pemanggilan, tempat 

persidangan, tanggal dan waktu persidangan. 

 

Unit kerja yang menangani investigasi kemudian melihat kejelasan dan 

kelengkapan dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999. Penilaian tentang 

kelengkapan dan kejelasan laporan dibuat oleh unit yang menangani investigasi 

dalam bentuk laporan hasil penyelidikan. Mengenai jangka waktu penyelidikan 

ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyelidikan, unit 
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kerja yang membidangi investigasi wajib menyampaikan perkembangan hasil 

penyelidikan kepada KPPU. 

 

d. Pemberkasan Perkara Persaingan Usaha 

Unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara melakukan 

penilaian layak atau tidak layaknya laporan hasil penyelidikan untuk dilakukan 

gelar laporan. Lapran hasil penyelidikan yang dinilai layak untuk dilakukan gelar 

laporan, disusun dalam rancangan laporan dugaan pelanggaran. Sementara itu, 

terhadap laporan hasil penyelidikan yang dinilai tidak layak untuk dilakukan gelar 

laporan, akan dikembalikan kepada unit kerja yang menangani investigasi untuk 

diperbaiki beserta alasan dan saran perbaikan. Setelah penilaian hasil laporan 

penyelidikan dilakukan tahap berikutnya penetapan laporan dugaan pelanggaran 

yang didahului dengan gelar laporan. 

 

Gelar laporan ini diadakan untuk memberikan penjelasan substansial rancangan 

laporan dugaan pelanggaran yang dibuat dan disampaikan oleh unit kerja yang 

menangani pemberkasan dan penanganan perkara dalam rapat komisi. Setelah 

mendengarkan penjelasan rancangan laporan dugaan pelanggaran tersebut, 

kemudian rapat komisi akan menyempurnakan atau menyetujui rancangan laporan 

dugaan pelanggaran menajadi laporan dugaan pelanggaran. Berikutnya 

berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang telah disetujui dalam rapat komis 

tersebut, ketua KPPU akan menetapkan melakukan pemeriksaan pendahuluan, 

yang disampaikan pula kepada pelapor dan terlapor. Jangka waktu pemberkasan 

laporan hasil penyelidikan dalam hal laporan hasil penyelidikan dianggap belum 

lengkap dan jelas, paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima oleh unit kerja 
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yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara, harus dikembalikan untuk 

dilakukan perbaikan. Sebaliknya apabila dalam 14 (empat belas) hari tidak 

dikembalikan, maka laporan hasil penyelidikan dinyatakan lengkap dan jelas. 

Gelar laporan akan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal laporan 

hasil penyelidikan dinyatakan lengkap dan jelas.
19

 

 

e. Persidangan Majelis Komisi 

Jumlah keanggotaan Majelis Komisi yang akan melakukaan pemerikasaan 

pendahuluan dan atau pemeriksaan lanjutan perkara persaingan usaha ditetapkan 

dalam Pasal 42 Perkom No. 1 Tahun 2010 yakni Majelis Komisi terdiri atas 

paling sedikit 3 (tiga) anggota KPPU yang salah satunya menjadi Ketua Majelis 

Komisi. Majelis Komisi dibantu oleh panitera. Ketua KPPU menugaskan panitera 

yang akan membantu Majelis Komisi dengan surat tugas. Sebagai panitera adalah 

pegawai sekretariat KPPU yang bertugas membuat Berita Acara Persidangan dan 

membantu Majelis Komisi dalam persidangan, penyusunan laporan hasil 

pemeriksaan pendahuluan, dan penyusunan putusan KPPU. 

 

Pada dasarnya sifat persidangan Majelis Komisi bersifat terbuka untuk umum. 

Namun dalam hal tertentu, dapat saja atas usul terlapor atau pelapor persidangan 

Majelis Komisi bersifat tertutup untuk umum karena menyangkut rahasia 

perusahaan. Dengan demikian, persidangan Majelis Komisi dalam rangka 

pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan dapat dilakukan secara 

tertutup untuk umum sepanjang diinformasikan dan diserahkan menyangkut 

rahasia dan dokumen perusahaan. 
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Ketentuan mengenai tempat sidang Majelis Komisi, diatur di dalam Pasal 44 

Perkom No. 1 Tahun 2010 yaitu dilakukan di ruang pemeriksaan di kantor pusat 

KPPU atau di kantor perwakilan daerah KPPU atau tempat lain yang telah 

ditentukan oleh Majelis Komisi yang dihadiri oleh paling sedikit 1 (satu) orang 

anggota Majelis Komisi dengan persetujuan ketua KPPU. Setelah pemeriksaan 

pendahuluan selesai dilakukan, Majelis Komisi dibantu oleh panitera yang 

bersangkutan menyusun laporan hasil pemeriksaan pendahuluan yang memuat: 

(1) Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor. 

(2) Tanggapan terlapor terhadap dugaan pelanggaran. 

(3) Nama saksi, nama ahli dan atau surat dan atau dokumen yang diajukan oleh 

terlapor dan investigator. 

(4) Rekomendasi perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.
20

 

 

Selanjutnya Majelis Komisi menyampaikan laporan hasil pemeriksaan 

pendahuluan tersebut dalam rapat komisi. Seandainya rapat komisi memutuskan 

untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, maka ketua KPPU menetapkan 

pemeriksaan lanjutan. Mengenai ketentuan jangka waktu pemeriksaan 

pendahuluan ditetapkan dalam Pasal 49 Ayat (2) Perkom No. 1 Tahun 2010 

bahwa pemeriksaan pendahuluan wajib telah selesai dilakukan dalam jangka 

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemeriksaan pendahuluan 

dimulai. 

 

Tahapan pemeriksaan sidang Majelis Komisi berikutnya adalah pemeriksan 

lanjutan perkara persaingan usaha yang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) 
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hari setelah pelaksanaan tahap pemeriksaan pendahuluan. Majelis Komisi yang 

sama menentukan jadwal pemeriksaan lanjutan dan memeriksa alat bukti yang 

diajukan oleh investigator, pelapor, dan terlapor. Dalam rangka melakukan 

pemeriksaan lanjutan, ketua Majelis Komisi juga memanggil saksi, ahli bahasa, 

ahli pemerintah untuk hadir dalam pemeriksaan lanjutan dengan surat panggilan 

yang patut. Sebelum berakhirnya pemeriksaan lanjutan, Majelis Komisi 

memberikan kesempatan kepada investigator, pelapor dan terlapor untuk 

menyampaikan kesimpulan tertulis dan atau paparan hasil persidangan kepada 

Majelis Komisi. 

 

Ketentuan pemeriksaan saksi ditetapkan dalam Pasal 52 Perkom No. 1 Tahun 

2010 bahwa saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang dan diambil 

sumpah atau janji dan didengar keterangannya dalam persidangan dengan dihadiri 

oleh terlapor dan atau pelapor. Majelis Komisi dapat mengajukan pertanyaan 

kepada saksi pada saat pemeriksaan lanjutan. Setelah Majelis Komisi selesai 

dengan pertanyaan-pertanyannya, investigator, pelapor dan atau terlapor dapat 

mengajukan pertanyaan kepada saksi. Apabila pertanyaan yang diajukan kepada 

saksi menurut pertimbangan maajelis komisi tidak ada kaitannya dengan perkara, 

pertanyaan itu ditolak. Ketua Majelis Komisi dapat menunjuk seorang atau 

beberapa orang ahli, baik atas permintaan investigator, pelapor dan atau terlapor 

atau karena jabatannya. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang 

terkait dengan dugaan pelanggaran dan memeberikan pendapat guna kepentingan 

pemeriksaan. Mengenai ketentuan jangka waktu pemeriksaan lanjutan, ditetapkan 

paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan 

lanjutan, dengan ketentuan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) 
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hari. Artinya selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari, Majelis Komisi sudah 

harus dapat menyelesaikan melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat-

alat bukti yang menjadi dasar dugaan pelanggaran persaingan usaha. Namun 

bilamana diperlukan dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari untuk melanjutkan 

pemeriksaan lanjutan yang belum selesai dilakukan. 

 

f. Putusan Komisi 

Setelah melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran persaingan usaha, KPPU 

akan melakukan musyawarah Majelis Komisi dalam rangka pengambilan putusan 

komisi. Musyawarah maajelis komisi diadakan untuk menilai, menganalisis, 

menyimpulkan dan memutuskan perkara persaingan usaha berdasarkan alat bukti 

yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap UU 

No. 5 Tahun 1999 yang terungkap dalam sidang Majelis Komisi yang selanjutnya 

hasil musyawarah Majelis Komisi dimaksud dituangkan dalam bentuk putusan 

komisi. 

 

Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran, Majelis Komisi dalam putusan komisi 

menyatakaan terlapor telah melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 dan 

menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999. 

Selain itu, dalam putusan komisi, Majelis Komisi dapat memberikan saran dan 

pertimbangan kepada pemerintah terkait dengan perkara yang ditangani. Untuk 

pelaksanaan musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi dibantu oleh panitera. 

Setelah selesai melakukan musyawarah Majelis Komisi, hasilnya dituangkan 

dalam sebuah putusan komisi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Perkom No. 1 
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Tahun 2010, susunan putusan komisi setidaknya harus memuat hal-hal sebagi 

berikut: 

(1) Nama terlapor; 

(2) Tempat domisili usaha dari terlapor; 

(3) Nama pelapor dalam hal pelapor mengajukan ganti rugi; 

(4) Alamat pelapor dalam hal pelapor mengajukan ganti rugi; 

(5) Ringkasan laporan dugaan pelanggaran, hasil pengawasan pelaku usaha atau 

hasil kajian; 

(6) Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi 

dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa; 

(7) Pasal-Pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang diduga dilanggar oleh terlapor; 

(8) Analisis terhadap penerapan pasal-pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang 

diduga dilanggar oleh terlapor; 

(9) Analisis pengecualian terhadap UU No. 5 Tahun 1999 apabila 

dipermasalahkan; 

(10) Saran dan pertimbangan kepada pemerintah apabila ada; 

(11) Amar putusan; 

(12) Hari dan tanggal pengambilan putusan; 

(13) Hari dan tanggal pengucapan putusan; 

(14) Nama ketua dan anggota Majelis Komisi yang memutus; 

(15) Nama panitera.
21

 

 

Segera setelah Majelis Komisi membacakan keputusan KPPU, panitera 

menyampaikan petikan putusan KPPU berikut salinan putusan komisi kepada 
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terlapor. Dalam hal terlapor menolak menerima petikan putusan KPPU berikut 

salinannya atau tidak lagi diketahui alamt jelasnya, sehingga petikan tersebut tidak 

dapat diserahkan kepada terlapor, maka panitera akan membuat berita acara yang 

memuat keterangan terlapor menolak menerima petikan putusan tersebut atau 

tidak lagi diketahui alamat jelasnya. Setelah dibuat berita acara, panitera 

mengirimkan pemberitahuan kepada terlapor bahwa terlapor dianggap telah 

menerima pemberitahuan petikan putusan berikut salinan putusan KPPU terhitung 

sejak tanggal tersedianya salinan putusan KPPU dimaksud di website KPPU. 

Ketentuan ini tetap berlaku bagi terlapor yang tidak lagi jelas alamatnya dan 

pemberitahuan tersebut dikirimkan ke alamat terakhir yang diketahui. 

 

E. Pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha 

 

1. Pendekatan Per se Illegal 

 

Pendekatan per se illegal  disebut juga per se rules, per se, per se doctrine dan 

juga per se violation. Tri Anggraini berpendapat bahwa pendekatan per se illegal 

maupun rule of reason telah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan 

tertentu dari pelaku bisnis melanggar Undang-Undang Antimonopoli. Rule of 

reason adalah pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha 

untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, 

guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat 

atau mendukung persaingan. Sebaliknya, per se illegal menyatakan setiap 
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perjanjian atau kegiatan usaha tertentu adalah illegal, tanpa pembuktian lebih 

lanjut atas dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian atau kegiatan tersebut.
22

 

 

Larangan-larangan yang bersifat per se adalah larangan yang bersifat jelas, tegas, 

dan mutlak dalam rangka memberi kepastian bagi para pelaku usaha. Larangan ini 

bersifat tegas dan mutlak disebabkan perilaku yang sangat mungkin merusak 

persaingan sehingga tidak perlu lagi melakukan pembuktian akibat perbuatan 

tersebut. Tegasnya, pendekatan per se melihat perilaku atau tindakan yang 

dilakukan adalah bertentangan dengan hukum.
23

 Per se illegal adalah sebuah 

pendekatan dimana suatu perjanjian atau kegiatan usaha dilarang karena dampak 

dari perjanjian tersebut telah dianggap jelas dan pasti mengurangi atau 

menghilangkan persaingan. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini pelaku usaha 

pelapor tidak perlu membuktikan adanya dampak suatu perjanjian yang dibuat 

oleh pelaku usaha pesaingnya. Bukti yang diperlukan adalah bahwa perjanjian 

yang dimaksud telah benar adanya atau bahwa kegiatan bisnis dimaksud telah 

benar-benar dilakukan oleh pelaku usaha pesaingnya.
24

 

 

Pendekatan per se illegal  harus memenuhi dua syarat, yakni pertama, harus 

ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” daripada situasi pasar, karena keputusan 

melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya 

mengenai akibat dan hal-hal melingkupinya. Hal ini adalah adil jika perbuatan 

illegal tersebut merupakan tindakan sengaja oleh perusahaan yang seharusnya 
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 Tri Anggraini, Penerapan Pendekatan “Rule of Reason” dan “Per se Illegal” dalam 

Hukum Persaingan, Jurnal Hukum Bisnis Vol 24 No 2 Tahun 2005, hlm. 5 
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 Mustafa Kamal Rokan, Op.cit, hlm, 72. 
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 Syamsul Ma’arif, Perjanjian Penetapan Harga dalam Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Proceedings Rangkaian 

Lokakarya Terbuka Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. UU No. 5 Tahun 
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dapat dihindari. Kedua, adanya identifikasi secara cepat dan mudah mengenai 

praktek atau bataasan perilaku yang terlarang. Dengan kata lain, penilaian atas 

tindakan dari perilaku baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat 

ditentukan dengan mudah. Meskipun demikian, diakui bahwa terdapat perilaku 

yang terletak dalam batas-batas yang tidak jelas antara perilaku terlarang dan 

perilaku yang sah. Sebab penerapan per se illegal yang berlebihan dapat 

menjangkau perbuatan yang sebenarnya tidak merugikan bahkan mendorong 

persaingan.
25

 

 

Pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain 

pertama, terjadinya kepastian hukum terhadap suatu persoalan hukum 

antimonopoli yang muncul. Ketika terjadi penetapan harga (price fixing), boycott, 

horizontal market division, dan tying arrangement dilakukan pelaku usaha, maka 

hakim dapat menggunakan pendekatan ini secara langsung. Kedua, jika suatu 

perjanjian atau perbuatan yang dilakukan yang hampir pasti merusak dan 

merugikan persaingan, maka untuk apa lagi bersusah payah melakukan 

pembuktian, tidak hanya memakan waktu, namun juga biaya yang mahal. Ketiga 

pendekatan per se lebih memudahkan hakim memutus perkara persaingan usaha. 

Namun kelemahannya, melakukan penerapan pendekatan per se secara berlebihan 

dapat menjangkau perbuatan yang mungkin tidak merugikan atau bahkan 

mendorong persaingan menjadi salah secara hukum. Sebab, terkadang pendekatan 

ini tidak selalu akurat menghasilkan pandangan apakah suatu tindakan pelaku 

usaha benar-benar tidak efisien dan merugikan konsumen.
26
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 Carl Kaysen dan Donald F Turner, dikutip dari Anggraini, Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jakarta, Pascasarjana UI, 2003, hlm. 92-93. 
26

 Mustafa Kamal Rokan, Op.cit, hlm, 74. 
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2. Pendekatan Rule of Reason 

 

Pendekatan Rule of Reason adalah kebalikan dari pendekatan per se illegal. 

Dalam pendekatan ini, hukuman terhadap perbuatan yang dituduhkan melanggar 

hukum persaingan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus. 

Karenanya, perbuatan yang dituduhkan tersebut harus diteliti lebih dahulu. 

Dengan kata lain, pendekatan rule of reason mengharuskan pembuktian, 

mengevaluasi mengenai akibat perjanjian, kegiatan atau posisi dominan tertentu 

guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut menghambat atau 

mendukung persaingan.
27

 Dalam melakukan pembuktian harus melihat seberapa 

jauh tindakan yang merupakan antipersaingan tersebut berakibat kepada 

pengekangan persaingan di pasar. Dalam pendekatan rule of reason sebuah 

tindakan tidak secara otomatis dilarang, meskipun perbuatan yang dituduhkan 

tersebut kenyataannya terbukti telah dilakukan. Dengan demikian, pendekatan ini 

memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang 

dan juga interpretasi pasar. 

 

Dalam pendekatan hukum persaingan usaha ini, peran hakim sangatlah 

menentukan untuk memutuskan apakah sebuah perkara termasuk ke dalam per se 

illegal atau rule of reason. Secara umum, pandangan dasar putusan hakim 

berdasarkan pada tiga hal, yakni lebih menekankan pada efisiensi ekonomi, 

perlindungan kepada pengusaha kecil, atau perlindungan terhadap konsumen. 

Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan pendekatan rule of 

reason. Adapun kelebihan adalah menggunakan anlisis ekonomi untuk mencapai 
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efisiensi guna mengetahui dengan pasti apakah suatu tindakan pelaku usaha 

memiliki implikasi kepada persaingan. Sehingga dengan akurat menetapkan suatu 

tindakan pelaku usaha efisien atau tidak. Namun, di sisi lain, pendekatan ini 

membutuhkan waktu yang panjang dalam rangka membuktikan perjanjian, 

kegiatan, dan posisi yang tidak sehat dan menghambat persaingan usaha. 

Pendekatan ini menjadikan kepastian hukum lama didapatkan. Lebih dari itu, 

terkadang metode ini tidak sama hasil penelitian untuk suatu tindakan yang sama 

disebabkan tidak samanya akibat yang timbul dari tindakan pelaku usaha 

tersebut.
28

 

 

F. Kerangka Pikir 
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Keterangan : 

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat merupakan salah satu instrumen hukum Indonesia yang mengatur  

kegiatan persaingan dalam usaha. Dugaan pelanggaran atas UU No.5 Tahun 1999 

yang ditangani oleh KPPU berawal dari laporan dari masyarakat maupun atas 

inisiatif sendiri dari KPPU. Selanjutnya KPPU akan menentukan dan memutus 

setiap dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan tata cara penanganan perkara 

yang diatur dalam Perkom No. 1 Tahun 2010. Sebelum Majelis Komisi 

memutuskan bahwa dugaan pelanggaran tersebut adalah melanggar pasal dalam 

UU No. 5 Tahun 1999, maka KPPU akan menggunakan pendekatan sebagaimana 

dirumuskan dalam pasal dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada terlapor. 

Pasal-pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 dirumuskan dengan dua pendekatan 

yaitu pendekatan per se illegal  dan rule of reason. 

 

Penelitian ini akan mengkaji dan membahas mengenai penerapan pendekatan per 

se illegal dan rule of reason yang digunakan oleh KPPU untuk memutus 

pelanggaran hukum persaingan usaha sebagaimana dimuat dalam Putusan KPPU 

Nomor 03/KPPU-L/2013 dan Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2013. 

 


