
 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Larangan yang bersifat per se illegal adalah larangan yang bersifat mutlak 

dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha. Penerapan 

pendekatan per se illegal yang dilakukan oleh KPPU dalam putusan Nomor 

11/KPPU-L/2013 mengacu pada rumusan pasal yang dilanggar yaitu Pasal 5 

UU No. 5 Tahun 1999 mengenai penetapan harga. Dalam putusan ini, Majelis 

Komisi menetapkan para Terlapor yaitu 13 (Tiga belas) pelaku usaha dan 2 

(Dua) Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal (AKLI) terbukti telah 

melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu telah menyepakati biaya jasa 

instalasi listrik untuk pemasangan baru pra-bayar 2a (450VA) cukup untuk 

dijadikan bukti awal untuk menentukan para Terlapor melanggar Pasal 5 UU 

No. 5 Tahun 1999. sehingga para Terlapor sudah dianggap telah melakukan 

perbuatan yang dilarang tanpa harus melihat efek yang ditimbulkan. 

 

2. Penerapan pendekatan rule of reason dalam putusan Nomor 03/KPPU-L/2013 

yang dilakukan oleh KPPU mengacu pada pendekatan yang termuat dalam 

rumusan pasal yang dilanggar yaitu Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 mengenai 

persekongkolan tender. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan rule of 
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reasonn sesuai dengan rumusan pasal yang dilanggar. Sebelum memutus 

perkara, Majelis Komisi terlebih dahulu melakukan pembuktian lebih lanjut 

dan uji dampak terhadap kegiatan persekongkolan yang dilakukan oleh para 

Terlapor. Pembuktian ini dilakukan dengan cara membuktikan terpenuhinya 

semua unsur pelanggaran sebagaimana termuat dalam Pasal 22 UU No. 5 

Tahun 1999. Majelis Komisi telah melakukan uji dampak terhadap kegiatan 

persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor. Dampak yang 

terjadi akibat adanya persekongkolan tender ini adalah pelaku usaha lain tidak 

memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dalam tender dikarenakan 

persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor telah menimbulkan 

persaingan semu diantara para pelaku usaha. Adanya uji dampak ini 

menunjukkan bahwa dalam memutus suatu perkara persaingan usaha, KPPU 

telah menerapkan pendekatan rule of reason sebagai bukti terjadinya 

pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. 


