
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Persaingan Usaha

1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Hukum Persaingan Usaha terdiri dari kata hukum dan persaingan usaha. Bila

dikehendaki persaingan usaha dapat dipecah lagi menjadi kata persaingan dan

usaha. Hukum merupakan pengatur dan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat

(levensvoorschriten) sehingga hukum selalu sesuai dengan situasi dan kondisi

masyarakat itu sendiri.13 Menurut Borst hukum ialah keseluruhan peraturan bagi

kelakuan atau perbuatan manusia didalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat

dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.14 Utrecht dan Van

Apeldoorn beranggapan bahwa untuk memberikan suatu definisi yang tepat

tentang hukum adalah tidak mungkin. Hukum mengatur hubungan didalam

masyarakat antara orang dengan orang atau antara anggota masyarakat yang lain.

Bentuk hubungannya dapat lebih terinci lagi dalam bermacam-macam bentuk

seperti perkawinan, tempat kediaman, perjanjian-perjanjian, dan lain sebagainya.15

Persaingan merupakan suatu perjuangan yang dilakukan oleh seseorang atau

kelompok orang tertentu (kelompok sosial), agar memperoleh kemenangan atau

13 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. VIII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm.23.
14 Ibid, Hlm. 27.
15 Ibid, Hlm. 24.
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hasil secara kompetitif, tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik dipihak

lawannya,16 memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh

perseorangan (perusahaan, negara) pada bidang perdagangan, produksi, maupun

persenjataan.17 Usaha dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai upaya

manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu, usaha atau

dapat juga disebut suatu perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang melakukan

kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan,

baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk

badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan dan

berkedudukan di suatu daerah dalam suatu negara.18

Persaingan usaha adalah kondisi dimana terdapat dua pihak (pelaku usaha)  atau

lebih berusaha untuk saling mengungguli dalam mencapai tujuan yang sama

dalam suatu usaha tertentu.19 Pengertian dari hukum persaingan usaha adalah

hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan perusahaan atau pelaku

usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi

atas motif-motif ekonomi.20 Pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu

dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana

pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk

16 http://www.pengertiandefinisi.com/2011/10/pengertian-persaingan.html, Diunduh 27
November 2012.

17 http://www.artikata.com/arti-376318-persaingan.html, Diunduh 27 November 2012.
18 http://carapedia.com/pengertian_definisi_usaha_info2644.html, Diunduh 27 November

2012.
19 Rilda Murniati, Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha oleh

KPPU, Dalam buku Hukum Bangun Teori dan Telaah dalam Implementasi, (Bandar Lampung:
Universitas Lampung, 2009), Hlm. 444.

20 Andi Fahmi Lubis, et.all, Loc.Cit, Hlm. 21.
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mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu

yang didirikannya.21

Dilihat dari segi ekonomi, pengertian persaingan atau competition adalah:22

a. Merupakan suatu bentuk struktur pasar, dimana jumlah perusahaan yang

menyediakan barang di pasar menjadi indikator dalam menilai bentuk pasar

seperti persaingan sempurna (perfect competition), Oligopoli (adanya

beberapa pesaing besar).

b. Suatu proses dimana perusahaan saling berlomba dan berusaha untuk merebut

konsumen atau pelanggan untuk dapat menyerap produk barang dan jasa yang

mereka hasilkan, dengan cara:

(1) Menekan harga (price competition);

(2) Persaingan bukan terhadap harga (non price competition) melalui

deferensial produk, pengembangan HAKI, promosi/iklan, pelayanan purna

jual;

(3) Berusaha untuk lebih efesien (low cost production).

2. Dasar Hukum Persaingan Usaha

Kegiatan perekonomian nasional dalam pengaturannya diatur dalam Pasal 33

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dimana ekonomi diatur oleh kerjasama

berdasarkan prinsip gotong royong. Secara tidak langsung dalam Pasal 33 UUD

21 Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha, (Sidoarjo: Laras, 2007), Hlm.
57.

22 Ibid.
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1945 termuat pemikiran demokrasi ekonomi,23 dimana demokrasi memiliki ciri

khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat

untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdi kepada kesejahteraan

seluruh rakyat.

Pemikiran demokrasi ekonomi perlu diwujudkan dalam menciptakan kegiatan

ekonomi yang sehat, maka perlu disusun undang-undang tentang larangan praktik

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan

aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha

didalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Ketentuan

larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia terdapat

dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 No. 33 pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif 1 (satu)

tahun sejak diundangkan.24

Sebelum UU No. 5 Tahun 1999 berlaku secara efektif dan menjadi dasar hukum

persaingan usaha, telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai persaingan usaha. Pengaturannya terdapat dalam sejumlah

peraturan perundang-undangan yang tersebar secara terpisah (sporadis) satu sama

lain.25 Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut:26

23 Binoto Nadapdap, Hukum Acara Persaingan Usaha, (Jakarta: Jala Permata Aksara,
2009), Hlm. 6.

24 Ningrum Natasya Sirait, et.all, Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha, (Jakarta: PT
Gramedia, 2010), Hlm 1.

25 Binoto Nadapdap. Op.Cit. Hlm. 7.
26 Ibid
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a. Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Pasal 1365 KUHPerdata

c. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria

d. Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 jo

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

e. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

f. Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1997

tentang Merek

g. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

h. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

i. Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

j. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan

dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

k. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum

Keberadaan UU No. 5 Tahun 1999 sebagai dasar hukum persaingan usaha  juga

dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksana dan peraturan terkait lainnya baik

yang dikeluarkan oleh KPPU dalam bentuk Peraturan Komisi (Perkom), Pedoman

KPPU, Surat Keputusan (SK) dan Surat Edaran (SE), maupun yang dikeluarkan

oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma).27

27 Ningrum Natasya Sirait, et. All. Op.Cit.
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3. Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha

Penerapan hukum persaingan usaha bertujuan untuk menghindari timbulnya

persaingan usaha tidak sehat. Pasal 1 angka (6) UU No. 5 Tahun 1999

menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku

usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa

yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat

persaingan usaha. Pengertian persaingan usaha tidak sehat ini dapat dilakukan

dalam bentuk perjanjian dan kegiatan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun

1999 .

a. Perjanjian yang Dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

lebih. Handri Raharjo bersandarkan pada Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan

perjanjian sebagai suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari

kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antara

mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek

hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain

berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang

telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.28

Wirjono menafsirkan perjanjian sebagai perhubungan hukum mengenai harta

benda antara dua pihak dalam hal mana suatu pihak berjanji atau dianggap

28 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009),
Hlm. 42.
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berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal,

sedang pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan dari perjanjian itu.29

Sedangkan Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana

seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk

melaksanakan sesuatu hal.30

Pasal 7 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur secara khusus mengenai apa

yang dimaksud dengan perjanjian. Perjanjian dalam Pasal ini didefinisikan

sebagai: 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. Perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU

No. 5 Tahun 1999 yang terjadi atau mengakibatkan praktik monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat, antara lain meliputi:

(1) Perjanjian Oligopoli

Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha melakukan perjanjian

oligopoli yaitu perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai

produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat

mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

(2) Perjanjian Penetapan Harga

UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk melakukan perjanjian

dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa

yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya. UU No. 5 Tahun 1999

membagi perjanjian penetapan harga kedalam beberapa jenis yaitu:

29 Andi Fahmi Lubis, et.all. Op.Cit, Hlm. 85.
30 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT intermasa, 2002), Hlm. 1.
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a. Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing Agreement)

Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 merumuskan bahwa pelaku usaha

dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk

menetapkan harga atau suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh

konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

b. Perjanjian Diskriminasi Harga (Price Discrimination Agreement)

Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999 melarang setiap perjanjian diskriminasi

harga, dimana bunyi Pasal tersebut antara lain: “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.”

c. Harga Pemangsa atau Jual rugi (Predatory Pricing)

Predatory pricing adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh

pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga dibawah biaya produksi

(average cost atau marginal cost). Tujuan utama dari predatory pricing

untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah

pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar

yang sama.

d. Penetapan Harga Jual Kembali (Resale Price Maintenance) – (Vertical
Price Fixing)

Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang

membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan

bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok

kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih
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rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

e. Perjanjian Pembagian Wilayah (Market Division)

Prinsipnya perjanjian antara pelaku usaha untuk membagi wilayah

pemasaran diantara mereka akan berakibat kepada eksploitasi terhadap

konsumen, dimana konsumen tidak mempunyai pilihan yang cukup baik

dari segi barang maupun harga. UU No. 5 Tahun 1999 melarang perbuatan

tersebut dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang

membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk

membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar terhadap barang dan/atau

jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat.

(3) Pemboikotan

Pasal 10 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha

dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat

menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk

tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Dan dalam Pasal 10 Ayat

(2) menyatakan bahwa 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.
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(4) Kartel

Perjanjian Kartel adalah Pengaturan produksi dan atau pemasaran suatu barang

dan atau jasa untuk mempengaruhi harga. Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999

menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku

usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara

mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

(5) Trust

Pasal 12 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian dua pelaku

usaha atau lebih untuk membentuk gabungan perusahaan dengan tetap

mempertahankan kelangsungan perusahaan masing-masing dengan tujuan

untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran sehingga dapat mengakibatkan

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

(6) Oligopsoni

Pasal 13 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian dua

pelaku usaha atau lebih untuk menguasai pasokan agar dapat mengendalikan

harga yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak

sehat.

(7) Integrasi Vertikal

Perjanjian Integrasi Vertikal adalah perjanjian dua pelaku usaha atau lebih

untuk menguasai rangkaian produksi berkelanjutan yang dapat mengakibatkan

persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat.
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(8) Perjanjian Tertutup

Perjanjian Tertutup adalah perjanjian dua pelaku usaha atau lebih yang berisi

syarat bahwa penerima pasokan hanya akan memasok atau tidak akan

memasok produk tersebut kepada pelaku usaha lain; harus bersedia membeli

produk lainnya dari pemasok; atau mengenai harga atau potongan harga yang

akan diterima bila bersedia membeli produk lain atau tidak membeli produk

yang sama dari pelaku usaha lain.

(9) Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Perjanjian dengan pihak luar

negeri adalah perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan

usaha tidak sehat.

b. Kegiatan yang Dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999

Kegiatan yang dilarang adalah tindakan atau perbuatan atau perbuatan hukum

sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa

adanya keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha atau

kelompok usaha lainnya.31 Beberapa kegiatan yang dilarang dalam UU No. 5

Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

(1) Monopoli

UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 17 menyebutkan bahwa:

a. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau

pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya

praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

31 Yani Ahmad dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 31.
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b. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas

produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud

dalam Ayat (1) apabila.

i. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada subtitusinya;dan

ii. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam

persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama;

iii. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai

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

atau jasa tertentu.

(2) Monopsoni

Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang

menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan

atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya

praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut

diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli

tunggal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau

satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau satu

jenis barang atau jasa tertentu.

(3) Penguasaan Pasar

Penguasaan Pasar adalah dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan,

sendiri atau bersama yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat berupa: menghalangi pelaku usaha lain untuk

melakukan usaha yang sama; atau menghalangi konsumen untuk bertransaksi

dengan pelaku usaha tertentu; atau membatasi peredaran dan penjualan
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produk; atau melakukan diskriminasi (Pasal 19); melakukan jual rugi untuk

menyingkirkan pesaing (Pasal 20); dengan curang menetapkan biaya produksi

dan biaya lainnya (Pasal 21).

(4) Persekongkolan

Kegiatan persekongkolan adalah persekongkolan dengan pihak lain untuk

mengatur dan menentukan tender kolusif (Pasal 22), bersekongkol

mendapatkan rahasia perusahaan pesaing (Pasal 23), bersekongkol untuk

menghambat produksi dan atau pemasaran pesaing (Pasal 24),

c. Posisi Dominan

Pasal 1 Angka 4 UU No. 5 Tahun 1999 , posisi dominan adalah keadaan dimana

pelaku usaha tidak mempunyai pesaing di pasar bersangkutan dalam kaitan

dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi

diantara 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 25 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 menentukan bahwa pelaku usaha

memiliki potensi dominan apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

1. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih

pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

2. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau

lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.
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Posisi dominan dapat timbul melalui hal-hal berikut ini:32

1. Jabatan rangkap pada lebih dari satu perusahaan dalam pasar bersangkutan

yang sama atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan jenis usaha

atau secara bersama-sama menguasai pangsa pasar produk tertentu.

2. Pemilik saham mayoritas pada perusahaan sejenis dengan bidang usaha yang

sama dan pasar yang sama.

3. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

B. Kartel sebagai Perjanjian yang Dilarang

1. Pengertian Kartel

Istilah kartel terdapat dalam beberapa bahasa seperti cartel dalam bahasa Inggris

dan kartel dalam bahasa Belanda. Cartel disebut juga syndicate yaitu suatu

kesepakatan antara beberapa perusahaan produsen dan lain-lain yang sejenis untuk

mengatur dan mengendalikan berbagai hal, seperti harga, wilayah pemasaran dan

sebagainya, dengan tujuan menekan persaingan dan atau persaingan usaha pada

pasar yang bersangkutan dan meraih keuntungan.33 Kartel adalah bentuk

kerjasama sejumlah pelaku usaha untuk dapat mengendalikan jumlah produksi

dan harga suatu barang atau jasa sebagai upaya mendapatkan keuntungan di atas

tingkat keuntungan yang wajar. Kartel menggunakan berbagai cara untuk

mengkoordinasikan kegiatan antar pelaku usaha.34

32 Pasal 26 dan 27 UU No. 5 Tahun 1999
33 Hasim Purba, Tinjauan Yuridis Terhadap Holding Company, Cartel, Trust dan Concern.

tersedia di http://library.usu.ac.id/download/fh/perda-hasim1.pdf diunduh 16 Juli 2012.
34 Riris Munadiya, Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) dalam Penanganan Kasus

Persaingan Usaha, Jurnal Persaingan Usaha KPPU, Edisi 5 - Tahun  2011, Hlm. 163.
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Menurut Winardi, kartel itu merupakan gabungan atau persetujuan (conventie)

antara pengusaha-pengusaha yang secara yuridis dan ekonomis berdiri sendiri.

Untuk mencapai sasaran peniadaan sebagian atau seluruh persaingan antar

pengusaha, untuk dapat menguasai pasar, hal mana biasanya  tujuan pembentukan

kartel, diperlukan syarat bahwa kartel mencakup bagian terbesar dari badan-badan

usaha yang ada, dengan ketentuan bahwa mereka menggarap pasaran yang

bersangkutan.35

Kartel kadangkala didefinisikan secara sempit, namun di sisi lain juga diartikan

secara luas. Dalam arti sempit, kartel adalah sekelompok perusahaan yang

seharusnya saling bersaing, tetapi mereka justru menyetujui satu sama lain untuk

“menetapkan harga” guna meraih keuntungan monopolis.36 Sedangkan dalam

pengertian luas, kartel meliputi perjanjian antara para pesaing untuk membagi

pasar, mengalokasikan pelanggan, dan menetapkan harga. Jenis kartel yang paling

umum terjadi di kalangan penjual adalah perjanjian penetapan harga,

persekongkolan penawaran tender (bid rigging), perjanjian pembagian wilayah

(pasar) atau pelanggan, dan perjanjian pembatasan output. Sedangkan yang paling

sering terjadi di kalangan pembeli adalah perjanjian penetapan harga, perjanjian

alokasi dan bid rigging.37

Dalam Black’s Law Dictionary, Kartel diartikan “A combination of producer of

any product joined together to control its productions its productions , sale and

35 Winardi, Istilah Ekonomi Dalam Tiga Bahasa, Inggris, Belanda, Indonesia, (Bandung:
Mandar Maju, 1996) Hlm. 47.

36 Herbert Hovenkamp, Antitrust (St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1993), Hlm 71.
37 R. Shyam Khemani, A Framework for The Design and Implementation of Competition

Law and Policy, (Washington, D.C.-Parish: The World Bank-OECD, 1999). Hlm 21.
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price, so as to obtain a monopoly and restrict competition in any particular

industry or commodity”.38

Richard Postner mengartikan Kartel: “A contract among competing seller to fix

the price of product they sell (or what is the small thing, to limit their out put) is

likely any other contract in the sense that the parties would not sign it unless the

expected it to make them all better off”.39

Berdasarkan Pasal 11 yang dapat dikatakan sebagai kartel, yaitu:

a. Perjanjian dengan pelaku usaha saingannya.

b. Bermaksud mempengaruhi harga.

c. Dengan mengatur produksi dan atau pemasaran.

d. Dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha

tidak sehat.

Dalam Pasal 11 dapat dikonstruksikan bahwa kartel adalah perjanjian horizontal

untuk 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.40

38 Henry Campbell Black, Black Law Dictionary, (St. Paul Minn West Publishing Co.,
1999), Hlm. 215. Terjemahan bebas: “kombinasi dari produsen produk apapun bergabung bersama
untuk mengontrol produksinya, penjualan dan harga, sehingga memperoleh monopoli dan
membatasi persaingan dalam industry atau komoditas tertentu”.

39 Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, Fourth Edition, (Boston: Little Brown
and Company), Hlm. 285. Terjemahan bebas: “kontrak antara penjual bersaing untuk memperbaiki
hrgaa (atau apa adalah hal kecil, untuk membatasi mereka menempatkan keluar) kemungkinan
kontrak lainnya dalam arti bahwa para pihak tidak akan menandatanganinya kecuali diharapkan
untuk membuat mereka semua lebih baik”.

40 Arief Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2002), Hlm.85
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Perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 11 tersebut tidak hanya mencakup

perjanjian yang tertulis saja tetapi juga perjanjian yang tidak tertulis sebagaimana

telah dijelaskan dalam ilmu hukum kontrak. Adanya kesepakatan para pihak yang

dipatuhi dan dijalankan merupakan sebuah perjanjian. Hal yang sama dapat dilihat

pada Pasal 1313 KUHPerdata, yang menerangkan perjanjian sebagai “suatu

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang atau lebih”.41

Kamus Hukum Ekonomi ELIPS mengartikan kartel (cartel) sebagai

“persekongkolan atau persekutuan di antara beberapa produsen produk sejenis

dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga, dan penjualannya, serta untuk

memperoleh posisi monopoli”. Dengan demikian, kartel merupakan salah satu

bentuk monopoli, di mana beberapa pelaku usaha (produsen) bersatu untuk

mengontrol produksi, menentukan harga, dan/atau wilayah pemasaran atas suatu

barang dan/atau jasa, sehingga di antara mereka tidak ada lagi persaingan.42

Para pengusaha sejenis dapat mengadakan kesepakatan untuk menyatukan

perilakunya sedemikian rupa, sehingga mereka terhadap konsumen berhadapan

sebagai satu kesatuan, yang dampaknya adalah seperti memegang monopoli. Hal

yang demikian disebut kartel ofensif. Pengaturan persaingan juga dapat diadakan

untuk menghindarkan diri dari cara-cara bersaing yang sudah menjurus pada

penghancuran diri sendiri, karena sudah menjurus pada perang harga dengan

harga yang lebih rendah daripada harga pokoknya. Persaingan sudah terjerumus

41 R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya
Paramita, 2008), Hlm.338.

42 Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2004), Hlm. 55.
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pada cut throat competition. Dalam keadaan yang demikian, semua perusahaan

akan merugi, dan akhirnya bangkrut. Kalau pengaturan persaingan di antara

perusahaan sejenis dimaksudkan untuk menghindarkan diri dari keadaan yang

demikian, namanya adalah kartel defensif. Kalau kartelnya defensif, pemerintah

justru memberikan kekuatan hukum kepada kartel defensif tersebut, sehingga

yang tidak ikut di dalam kesepakatan dipaksa oleh kekuatan undang-undang untuk

ikut mematuhi kesepakatan mereka.43

Suatu kartel pada umumnya mempunyai beberapa karakteristik:44

a. Terdapat konspirasi diantara beberapa pelaku usaha.

b. Melibatkan para senior eksekutif dari perusahaan yang terlibat. Para senior

eksekutif inilah biasanya yang menghadiri pertemuan-pertemuan dan

membuat keputusan.

c. Biasanya dengan menggunakan asosiasi untuk menutupi kegiatan mereka.

d. Melakukan price fixing atau penetapan harga agar penetapan harga berjalan

efektif, maka diikuti dengan alokasi konsumen atau pembagian wilayah atau

alokasi produksi. Biasanya kartel akan menetapkan pengurangan produksi.

e. Adanya ancaman atau sanksi bagi anggota yang melanggar perjanjian. Apabila

tidak ada sanksi bagi pelanggar, maka suatu kartel rentan terhadap

penyelewengan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada

anggota kartel lainnya.

43 A.M. Tri Anggraini, Mekanisme Mendeteksi Dan Mengungkap Kartel Dalam Hukum
Persaingan, http://sekartrisakti.wordpress.com/2011/06/08/mekanisme-mendeteksi-dan-
mengungkap-kartel-dalam-hukum-persaingan/. Diunduh 28 Oktober 2012.

44Draft Pedoman Kartel, tersedia di http://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/draft-pedoman-
kartel.pdf, Diunduh 4 November 2012.
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f. Adanya distribusi informasi kepada seluruh anggota kartel. Bahkan jika

memungkinkan dapat menyelenggarakan audit dengan menggunakan data

laporan produksi dan penjualan pada periode tertentu. Auditor akan membuat

laporan produksi dan penjualan setiap anggota kartel dan kemudian

membagikan hasil audit tersebut kepada seluruh anggota kartel.

g. Adanya mekanisme kompensasi dari anggota kartel yang produksinya lebih

besar atau melebihi kuota terhadap mereka yang produksinya kecil atau

mereka yang diminta untuk menghentikan kegiatan usahanya. Sistem

kompensasi ini tentu saja akan berhasil apabila para pelaku usaha akan

mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan apabila mereka

melakukan persaingan. Hal ini akan membuat kepatuhan anggota kepada

keputusan-keputusan kartel akan lebih terjamin.

Jenis perjanjian horisontal yang dianggap paling merugikan atau bahkan dapat

berakibat mematikan persaingan adalah kartel. Terdapat banyak bentuk kartel

yang memungkinkan usaha yang bersaing membatasi persaingan melalui kontrak

diantaranya yaitu:45 kartel harga pokok (prijskartel), kartel harga, kartel

kontingentering, kartel kuota, kartel standart atau kartel tipe, kartel kondisi, kartel

syarat, kartel laba atau pool, kartel rayon, dan sindikat penjualan atau kantor

sentral penjualan.

45 A.M. Tri Anggraini, Mekanisme Mendeteksi Dan Mengungkap Kartel Dalam Hukum
Persaingan, Op.Cit.
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2. Penjabaran Unsur pada Pasal Kartel

Pedoman tentang Kartel mencoba memberikan petunjuk pelaksanaan

membuktikan dan menentukan unsur-unsur adanya kartel.46 Pasal 11 UU No. 5

Tahun 1999 mengharuskan KPPU membuktikan beberapa unsur seperti Pelaku

Usaha, perjanjian, pelaku usaha pesaing, bermaksud mempengaruhi harga,

mengatur produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, dapat

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli, dan dapat mengakibatkan persaingan

usaha tidak sehat.

Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi:

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 tidak
sehat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut, maka terdapat

beberapa unsur yang harus dilakukan deteksi atas kartel, yakni sebagai berikut:47

a. Unsur Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 5 adalah setiap orang perorangan atau

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum atau bukan 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. Dalam

46 Penjabaran unsur Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun
2010 tentang Kartel berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

47 Draft Pedoman Kartel, Loc.Cit., Hlm. 16-17.
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kartel, pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian ini harus lebih dari dua

pelaku usaha. Agar kartel sukses, kartel membutuhkan keterlibatan sebagian

besar pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan.

b. Unsur Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1 angka 7 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.

c. Unsur Pelaku Usaha Pesaingnya

Pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain yang berada di dalam satu

pasar bersangkutan. Definisi pasar bersangkutan, dapat dilihat dalam

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009, tanggal

1 Juli 2009 mengenai Pedoman Pasal 1 angka 10 tentang Pasar Bersangkutan.

d. Unsur Bermaksud Mempengaruhi Harga

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 11 bahwa suatu kartel dimaksudkan

untuk mempengaruhi harga. Untuk mencapai tujuan tersebut anggota kartel

setuju mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa.

e. Unsur Mengatur Produksi dan atau Pemasaran

Mengatur produksi artinya adalah menentukan jumlah produksi baik bagi

kartel secara keseluruhan maupun bagi setiap anggota. Hal ini dapat lebih

besar atau lebih kecil dari kapasitas produksi perusahaan atau permintaan

akan barang atau jasa yang bersangkutan. Sedangkan mengatur pemasaran

berarti mengatur jumlah yang akan dijual dan atau wilayah dimana para

anggota menjual produksinya.
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f. Unsur Barang

Barang menurut Pasal 1 angka 16 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.

g. Unsur Jasa

Jasa menurut Pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan yang berbentuk

pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk

dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

h. Unsur Dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli

Praktek monopoli menurut Pasal 1 angka 2 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. Dengan kartel, maka produksi

dan pemasaran atas barang dan atau jasa akan dikuasai oleh anggota kartel.

Karena tujuan akhir dari kartel adalah untuk mendapatkan keuntungan yang

besar bagi anggota kartel, maka hal ini akan menyebabkan kerugian bagi

kepentingan umum.

i. Unsur Dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa 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. Kartel

adalah suatu kolusi atau kolaborasi dari para pelaku usaha. Oleh karena itu

segala manfaat kartel hanya ditujukan untuk kepentingan para anggotanya
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saja, sehingga tindakan-tindakan mereka ini dilakukan secara tidak sehat dan

tidak jujur. Dalam hal ini misalnya dengan mengurangi produksi atau

melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, misalnya dengan

penetapan harga atau pembagian wilayah.

3. Pendekatan Rule of Reason dalam Kartel di Indonesia

Dalam menetapkan apakah suatu perbuatan menghambat persaingan atau tidak,

pendekatan per se illegal maupun rule of reason telah lama diterapkan.48 Hampir

semua negara menghukum praktek kartel secara per se illegal,49 bahkan anggota

kartel pada umumnya menghadapi tanggung jawab atas potensi kriminal. Namun

ketentuan dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 menetapkan, bahwa pelaku usaha

dilarang membuat perjanjian dengan para pesaingnya untuk mempengaruhi harga

“hanya jika” perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli

dan/atau persaingan tidak sehat. Ketentuan ini mengarahkan pihak komisi (KPPU)

untuk menggunakan pendekatan rule of reason dalam menganalisis kartel.50

48Penerapan Pendekatan Pendahuluan pdf, tersedia di
http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/127898penerapan-pendekatan-pendahuluan-pdf, diunduh 3
November 2012.

49 Kartel dianggap sebagai per se illegal di negara-negara barat. Sebab pada kenyataan
bahwa price fixing dan perbuatan-perbuatan kartel mempunyai dampak negatif terhadap harga
dan output jika dibandingkan dengan dampak pasar yang kompetitif. Adapun kartel jarang sekali
menghasilkan efisiensi karena yang dihasilkan sangat kecil dibandingkan dengan dampak negatif
tindakan-tindakannya.

50 A.M. Tri Anggraini, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Perse Illegal dan Rule of reason, (Jakarta:  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), Hlm.
210. Dalam lingkup doktrin rule of reason, jika suatu kegiatan yang dilarang dilakukan oleh
seorang pelaku usaha akan dilihat seberapa jauh efek negatifnya. Jika terbukti secara signifikan
adanya unsur yang menghambat persaingan, baru diambil tindakan hukum. Ciri-ciri pembeda
terhadap larangan yang bersifat rule of reason, pertama adalah bentuk aturan yang menyebutkan
adanya persyaratan tertentu yang harus terpenuhi sehingga memenuhi kualifikasi adanya potensi
bagi terjadinya praktik monopoli dan atau praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Ciri kedua
adalah apabila dalam aturan tersebut memuat anak kalimat “patut diduga atau dianggap”.
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Lebih lanjut dijelaskan bahwa secara internasional, penerapan aturan rule of

reason adalah penting dalam analisa persaingan, karena setiap aksi yang

dilakukan korporasi belum sepenuhnya berdampak pada persaingan di pasar.

Akibatnya penerapannya perlu dilihat kasus per kasus dan didampingi dengan

pedoman untuk setiap jenis pendekatan.51

Larangan yang berkaitan dengan kartel ini hanya berlaku apabila perjanjian kartel

tersebut dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan/atau persaingan usaha

tidak sehat. Berarti, pendekatan yang digunakan dalam kartel adalah rule of

reason. Keunggulan dari rule of reason adalah dapat dengan akurat dari sudut

efisiensi menetapkan apakah suatu tindakan pelaku usaha menghambat

persaingan. Sedangkan kekurangannya, penilaian yang akurat tersebut dapat

menimbulkan perbedaan hasil analisa yang mendatangkan ketidakpastian.

Kesulitan penerapan rule of reason antara lain penyelidikan akan memakan waktu

yang lama dan memerlukan pengetahuan ekonomi.52

Hasilnya, penggunaan pendekatan kasus per kasus tersebut akan membutuhkan

analisa kasus yang kompleks, biaya yang besar, dan membutuhkan sumber daya

yang sangat kompeten, serta cukup rawan dengan korupsi. Cara mengatasinya,

perlu dilakukan suatu penyesuaian fokus lembaga persaingan yang beranggaran

rendah kepada penggunaan pendekatan per se illegal dan rule of reason yang

berlaku secara umum (bukan kasus per kasus).53

51 Deswin Nur, Bentuk Lembaga yang Efektif dalam Perspektif Internasional. Jurnal
Persaingan Usaha KPPU, Edisi 5 - Tahun  2011, tersedia di http://www.kppu.go.id/junal/jurnal-
persaingan-usaha.pdf,  Hlm 220.

52 A.M. Tri Anggraini, Op.Cit., Hlm. 20.
53 Deswin Nur, Op.Cit., Hlm. 221.
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Secara khusus untuk aturan kartel, dapat diberikan definisi pelanggaran yang jelas

atau aturan kartel yang umum tetapi dengan pengecualian yang jelas. Aturan

merger dapat dilakukan dengan menetapkan aturan pangsa pasar yang tinggi dan

dapat dilakukan dengan pengecualian apabila memberikan dampak yang positif,

ataupun tanpa pengecualian sedikitpun.54 Sedangkan dengan rule of reason,

beberapa bentuk tindakan persaingan usaha baru dianggap salah jika telah terbukti

adanya akibat dari tindakan tersebut yang merugikan pelaku usaha lain atau

perekonomian nasional secara umum.

Pendekatan rule of reason mungkin saja dibenarkan adanya suatu tindakan usaha

yang meskipun anti-persaingan (misalnya tindakan merger yang menghasilkan

dominasi satu pelaku usaha) tetapi menghasilkan suatu efisiensi yang

menguntungkan konsumen atau perekonomian nasional pada umumnya. Atau

sebaliknya suatu tindakan usaha dianggap salah karena meskipun ditujukan untuk

efisiensi tetapi ternyata dalam prakteknya mengarah kepada penyalahgunaan

posisi dominan yang merugikan pelaku usaha, konsumen, dan perekonomian

nasional umumnya, seperti pada tindakan integrasi vertikal yang disertai dengan

tindakan restriktif (menghasilkan barriers to entry). Oleh karenanya, penekanan

pada rule of reson adalah unsur material dari perbuatannya. Dan pada rule of

reason, tindakan restriktif tidak rasionil yang menjadi sasaran pengendaliannya

dan penentuan salah tidaknya digantungkan kepada akibat tindakan usaha

(persaingan) terkait terhadap pelaku usaha lain, konsumen dan atau perekonomian

54 Ibid.
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nasional pada umumnya. Maka dari itu untuk tindakan-tindakan tersebut dalam

substansi pengaturannya dibutuhkan klausula kausalitas seperti di atas.55

Untuk negara berkembang seperti Indonesia dimana kondisi sumber daya manusia

pelaksana hukumnya (termasuk otoritas pengawas persaingan usahanya) masih

kurang baik, direkomendasikan untuk lebih banyak menggunakan pendekatan

“per se” ketimbang “rule of reason”. Hal ini karena pendekatan per se lebih

sederhana dalam proses pembuktiannya ketimbang rule of reason. Namun begitu

tindakan-tindakan yang terkait dengan masalah struktur perusahaan seperti

merger, konsolidasi, dan akuisisi serta integrasi vertikal yang memang memiliki

unsur tujuan efisiensi tetap diperlukan pendekatan rule of reason ketimbang per

se.56

Kartel di berbagai negara dianggap sebagai tindakan yang hanya akan merugikan

konsumen, karenanya penegakan hukumnya dengan menerapkan prinsip per se

illegal. Sedangkan Pasal 11 UU Nomor 5 tahun 1999, mengadopsi prinsip rule of

reason. Perumusan kartel sebagai suatu yang diperiksa menurut prinsip rule of

reason sudah sesuai dengan perkembangan penegakan hukum persaingan yang

cenderung untuk melihat dan memeriksa alasan-alasan dari pelaku usaha

melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar Hukum Persaingan Usaha.

Dengan demikian KPPU harus dapat membuktikan bahwa alasan-alasan dari

pelaku usaha tersebut tidak dapat diterima (unreasonable).57

55 Syamsul Maarif dan B.C. Rikrik Rizkiyana, Posisi Hukum Persaingan Usaha Dalam
Sistem Hukum Nasional, tersedia di http://www.kppu.go.id/docs/Makalah/persaingan_usaha.pdf,
diunduh 3 November 2012, Hlm. 3

56 Ibid, Hlm. 4.
57Draft Pedoman Kartel, Op.Cit., Hlm. 10.



36

Alasan-alasan dari pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang menghambat

perdagangan dapat dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat diterima (reasonable)

atau tidak dapat diterima (unreasobale restraint) apabila:58

a. Kegiatan para pelaku usaha menunjukkan tanda-tanda adanya pengurangan

produksi atau naiknya harga. Apabila terdapat tanda-tanda tersebut, maka

perlu diperiksa lebih lanjut;

b. Apakah kegiatan para pelaku usaha bersifat naked (langsung) atau ancillary

(tambahan). Kalau kegiatan tersebut bersifat naked, maka merupakan

perbuatan yang melawan hukum. Sedangkan kalau ancillary, maka

diperkenankan.

c. Para pelaku usaha mempunyai market power. Apabila para pelaku usaha

mempunyai market power, maka terdapat kemungkinan mereka

menyalahgunakan kekuatan tersebut.

d. Apakah terdapat hambatan masuk ke pasar yang tinggi. Walaupun para pelaku

usaha mempunyai market power, akan tetapi kalau tidak ada hambatan masuk

ke pasar yang berarti, maka akan mudah bagi pelaku usaha baru untuk masuk

ke pasar.

e. Perbuatan para pelaku usaha apakah menciptakan efisiensi yang substansial

dan menciptakan peningkatan kualitas produk atau servis atau adanya

innovasi. Apabila alasan-alasan ini tidak terbukti, maka perbuatan tersebut

adalah ilegal.

f. Perbuatan-perbuatan para pelaku usaha tersebut memang diperlukan untuk

mencapai efisiensi dan inovasi. Artinya harus dibuktikan apakah perbuatan

58 Ibid, Hlm. 10-11
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para pelaku usaha tersebut adalah alternatif terbaik untuk mencapai tujuan

tersebut.

g. Perlu dilakukan adanya “balancing test” artinya perlu diukur keuntungan-

keuntungan yang diperoleh dari perbuatan para pelaku usaha dibandingkan

dengan akibat-akibat negatifnya. Apabila keuntungan yang diperoleh lebih

besar dari kerugiannya, maka perbuatan tersebut dibenarkan.

Jadi dalam memeriksa suatu perkara secara rule of reason, maka perlu ditempuh

langkah-langkah tersebut sebelum menyatakan suatu perbuatan tersebut sebagai

sesuatu yang dapat diterima (reasonable restraint) atau tidak dapat diterima

(unreasonable restraint).59

Dilihat dari perumusan Pasal 11 yang menganut rule of reason, maka ditafsirkan

bahwa dalam melakukan pemeriksaan dan pembuktian adanya pelanggaran

terhadap ketentuan ini, harus diperiksa alasan-alasan pelaku usaha dan telebih

dahulu dibuktikan telah terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak

sehat. Dengan kata lain, dalam memeriksa dugaan adanya kartel akan dilihat

alasan-alasan dari para pelaku usaha yang melakukan perbuatan kartel tersebut

dan akibat dari perjanjian tersebut terhadap persaingan usaha. Dengan demikian,

maka sangat diperlukan adanya pengkajian yang mendalam mengenai alasan

kesepakatan para pelaku usaha dimaksud dibandingkan dengan kerugian ataupun

hal-hal negatif kartel baik bagi persaingan usaha.60

59 Ibid, Hlm. 10-12.
60 Ibid, Hlm. 15.



38

C. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

UU No. 5 Tahun 1999 dalam pengaturannya diawasi oleh suatu komisi pengawas.

Dasar hukum pembentukan komisi pengawas adalah Pasal 30 Ayat (1) yang

menyatakan: “Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi

Pengawas Persaingan Usaha”.61 Selain itu pembentukan ini didasarkan pada Pasal

34 UU No. 5 Tahun 1999 yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan

organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Keppres No 75

Tahun 1999 tertanggal 8 Juli 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan

Usaha atau KPPU.62

1. Kedudukan KPPU

UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa komisi adalah lembaga independen, hal

ini berarti komisi pengawas bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah.63

Presiden Republik Indonesia secara eksplisit menegaskan kembali hal ini dalam

Pasal 1 Ayat (2) Keputusan Presiden tertanggal 8 Juli 1999 tersebut. Hal ini

merupakan penegasan secara formal kewajiban pemerintah untuk tidak

mempengaruhi komisi dalam menerapkan undang-undang. Penekanan ini

menunjukkan pentingnya arti kebebasan komisi, dan kebebasan tersebut juga

diakui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.64

61 Mustafaa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2010), Hlm.265.

62 Andi Fahmi Lubis, et.all, Op.Cit., Hlm. 311.
63 Suyud Margono, Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Jakarta:

PT Sinar Grafika, 2009), Hlm. 140.
64 Ibid, Hlm. 140.
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KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain

menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan

dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif, meskipun KPPU

mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha,

namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan

demikian KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun

perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif karena

kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga

sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif.65

Ada dua alasan dari pembentukkan lembaga KPPU ini, yakni: Pertama, alasan

filosofis yang dijadikan dasar pembentukkannya, yaitu dalam mengawasi

pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat

kewenangan dari negara (pemerintah dan rakyat). Dengan kewenangan yang

berasal dari negara, diharapkan lembaga pengawas ini dapat menjalankan tugas

dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, serta sedapat mungkin mampu bertindak

independen. Adapun alasan yang kedua adalah alasan sosiologis, yakni alasan

sosiologis dijadikan dasar pembentukan KPPU adalah menurunnya citra

pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, serta beban perkara

pengadilan yang sudah menumpuk.66

65 Ibid.
66 Ibid, Hlm. 127.
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Sebagai suatu lembaga independen,67 dapat dikatakan bahwa kewenangan yang

dimiliki Komisi sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki oleh

lembaga peradilan. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan,

konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.68 Dalam konteks

ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (state auxiliary

organ)69 yang mempunyai wewenang berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 untuk

melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana state auxiliary

organ adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan

lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (Eksekutif,

Legislatif, dan Yudikatif)70 yang sering juga disebut dengan lembaga independen

semu negara (quasi). Peran sebuah lembaga independen semu negara (quasi)

menjadi penting sebagai upaya responsif bagi negara-negara yang tengah transisi

dari otoriterisme ke demokrasi.71

Status KPPU diatur dalam Pasal 30 Ayat (3) yang menyatakan: “Komisi

bertanggung jawab kepada Presiden”. Komisi diwajibkan memberi laporan

kepada presiden, komisi tetap bebas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah,

sehingga kewajiban untuk memberikan laporan adalah semata-mata merupakan

pelaksanaan prinsip administrasi yang baik. Kewajiban tersebut yang termuat

dalam Pasal 35 huruf g adalah sesuai dengan Pasal 30 Ayat (3).72 Hal ini

67 Diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Komisi adalah suatu lembaga
independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain”.

68 Suyud Margono, Loc.Cit. Hlm. 127
69 Ibid. Lihat juga Budi L. Kagramanto, “Implementasi UU No 5 Tahun 1999 Oleh KPPU”,

Jurnal Ilmu Hukum Yustisia 2007, Hlm.2.
70 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi

(Konpress, 2006) Hlm.24
71 http://www.reformasihukum.org. Diunduh 2 Juli 2012
72 Suyud Margono, Op.Cit., Hlm. 141.
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disebabkan karena Komisi  melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintah,

dimana kekuasaan tertinggi pemerintahan berada dibawah presiden.73 Jadi, sudah

sewajarnya jika KPPU bertanggungjawab kepada Presiden.74

2. Wewenang dan Tugas KPPU

Dalam kedudukannya sebagai pengawas, UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 36 dan

Pasal 47 telah memberikan kewenangan khusus kepada KPPU. Secara garis besar,

kewenangan KPPU dapat dibagi dua, yaitu wewenang aktif dan wewenang

pasif.75 Wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepada KPPU melalui

penelitian. KPPU berwenang melakukan penelitian terhadap pasar, kegiatan, dan

posisi dominan. KPPU juga berwenang melakukan penyelidikan, menyimpulkan

hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil

dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyelidik, meminta keterangan

dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain,

memutus dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi administatif.76 Adapun

wewenang pasif adalah menerima laporan dari masyarakat dari atau pelaku usaha

tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak

sehat.77

73 Lihat Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Presiden Republik Indonesia
memegang kekuasaan memerintah menurut Undang-undang Dasar”.

74Mustafaa Kamal Rokan, Op.Cit., Hlm.266.
75 Ibid.
76 Ibid, Hlm. 267.
77 Ibid.
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Wewenang78 KPPU sesuai Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 dapat diuraikan

sebagai berikut:

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 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 UU No. 5 Tahun 1999.

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

dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.

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

atau setiap orang yang dimaksud dalam nomor 5 dan 6 tersebut di atas yang

tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.

78 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hlm.1273. Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak;
2. Kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada
pihak lain; 3. Fungsi yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan.
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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

untuk keperluan 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 UU No. 5 Tahun 1999.

Atas kewenangan tersebut, maka KPPU memiliki beberapa tugas79 sesuai Pasal 35

UU No. 5 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Seperti: oligopoly,

diskriminasi harga, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel,

trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjan tertutup, dan perjanjian dengan

pihak luar negeri.80

b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan

79 Ibid, Hlm.1215. Tugas adalah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk
dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang yang dibebankan; 2.  Suruhan
(perintah) untuk melakukan sesuatu; 3. Fungsi jabatan; 4. Fungsi yang tidak boleh tidak
dikerjakan.

80 Pasal 4-16 UU No. 5 Tahun 1999
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usaha tidak sehat. Seperti: monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan

persekongkolan.81

c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi

dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat, yang dapat timbul melalui posisi dominan,

jabatan rangkap, pemilikan saham, penggabungan, peleburan serta

pengambilalihan.82

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 UU No. 5

Tahun 1999 .

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

dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Putusan Komisi Pengawas mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni keputusan

yang sederajat dengan putusan hakim. Oleh karena itu, putusan KPPU dapat

langsung dimintakan penetapan eksekusi (fiat excecutie) pada Pengadilan Negeri

yang berwenang tanpa harus beracara sekali lagi di pengadilan tersebut.83

KPPU merupakan lembaga administratif. Sebagai lembaga semacam ini, KPPU

bertindak demi kepentingan umum. KPPU berbeda dengan pengadilan perdata

81 Pasal 17-24 UU No. 5 Tahun 1999
82 Pasal 25-28 UU No. 5 Tahun 1999
83 Mustafaa Kamal Rokan, Op.Cit., Hlm. 270.
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yang menangani hak-hak subyektif perorangan. Oleh karena itu, KPPU harus

mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan perorangan dalam

menangani dugaan pelanggaran hukum antimonopoli.84 Hal ini sesuai dengan

tujuan UU No.5 Tahun 1999 yang tercantum dalam Pasal 3 huruf a UU No. 5

Tahun 1999 yakni untuk “menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi

ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat”.85

D. Hukum Acara Persaingan di KPPU

UU No. 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai hukum acara yang akan

digunakan sebagai acuan untuk beracara di KPPU. UU No. 5 Tahun 1999 tidak

mengatur mengenai prosedur tata cara bertindak bagi KPPU dalam melakukan

penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan para saksi, berkaitan

dengan dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999.86 Pengaturan

mengenai hukum acara untuk penanganan perkara, Undang-undang

memerintahkan supaya hal tersebut diatur lebih lanjut oleh KPPU. Tata cara

penyampaian laporan diatur lebih lanjut oleh Komisi.87

84 Knud Hansen, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (Katalis Publishing Media Services, 2002) Hlm.389.

85 Andi Fahmi Lubis, et.all, Loc.Cit., Hlm. 316.
86 Johny Ibrahim, Loc.Cit., Hlm. 269.
87 Lihat Pasal 38 Ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1999.
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Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum untuk

beracara di KPPU adalah:

a. Pasal 34-46 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Peraturan Perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan UU No. 5

Tahun 1999.

c. Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan

Usaha.

d. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

e. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan.

f. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penanganan Perkara di KPPU.

g. Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/ Hukum Acara Perdata, S. 1848 No.

16, S. 1941 No. 44.

h. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP).

KUHAP dirujuk dalam hal ini karena fungsi penyelidikan dan pemeriksaan tidak

dikenal dalam Hukum Acara Perdata. Selain itu juga karena yang ingin dicari oleh

KPPU adalah kebenaran materiil, sedangkan yang akan dicari dalam Hukum

Perdata adalah kebenaran formil. Dalam mencari kebenaran materiil, diperlukan

keyakinan KPPU bahwa pelaku usaha melakukan atau tidak melakukan perbuatan
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yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak

sehat.88

Selanjutnya, Hukum Acara di KPPU ditetapkan oleh KPPU dan sejak berdiri di

tahun 2000, hukum acara tersebut telah mengalami dua kali perubahan dari SK

No. 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang tata Cara Penyampaian Laporan dan

Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap UU No 5 Tahun 1999 (SK 05)

menjadi Peraturan Komisi No 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan

Perkara di KPPU (Perkom No. 1 Tahun 2006) yang mulai efektif berlaku 18

Oktober 2006.89 Penegakan hukum yang excellent pada tahun 2010 didukung

dengan implementasi awal Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Penanganan Perkara di KPPU (Perkom No. 1 Tahun 2010). Peraturan yang

menyempurnakan Perkom 1 Tahun 2006 ini efektif dilaksanakan pada tanggal 5

April 2010. Kehadiran Perkom No. 1 Tahun 2010 menguatkan prinsip good

governance dalam penanganan perkara, terutama pada aspek transparansi dan

pembagian kewenangan.90

88 Destivanov Wibowo dan Harjon Sinaga, Hukum Acara Persaingan Usaha (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2005) Hlm.365.

89 Andi Fahmi Lubis, et.all, Op.Cit., Hlm. 324.
90 Laporan KPPU Tahun 2010, tersedia di http://www.kppu.go.id/docs/Laporan/draft-

laporan-2010.pdf, Diunduh 4 Desember 2012.
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1. Tata Cara Penanganan Perkara oleh KPPU

Berikut adalah skema Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU:91

Gambar 1.1 Skema Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU

Tahapan penyelesaian perkara dalam praktik penyelesaian perkara oleh KPPU

adalah sebagai berikut:92

a. Penelitian dan Klarifikasi Laporan

Penelitian dan klarifikasi93 dilakukan oleh Komisi melalui sekretariat KPPU.

Untuk mendapatkan kejelasan dan kelengkapan tentang dugaan pelanggaran,

Sekretariat Komisi melakukan penelitian terhadap laporan dan atau meminta

klarifikasi kepada pelapor dan atau pihak lain. Penelitian dan klarifikasi

91 Tersedia di http://www.kppu.go.id
92 Rilda Murniati, Loc.Cit., Hlm. 448.
93 Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani monitoring

Pelaku Usaha untuk mendapatkan bukti awal dalam perkara inisiatif. Klarifikasi adalah kegiatan
yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani laporan untuk mendapat bukti awal dalam perkara
laporan. Pasal 1 Ayat (3) dan (4) Perkom No. 1 Tahun 2010.
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laporan dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat

diperpanjang paling lama 30(tiga puluh) hari kerja. Hasil penelitian dan

klarifikasi dituangkan dalam Resume Laporan94 Dugaan Pelanggaran.

b. Pemberkasan

Sekretaris Komisi melakukan pemberkasan95 terhadap resume laporan atau

resume monitoring dilakukan untuk menilai layak atau tidaknya dilakukan

gelar laporan. Untuk melakukan penelitian Sekretariat Komisi meneliti

kembali kejelasan dan kelengkapan resume laporan atau resume monitoring.

Hasil pemberkasan dituangkan dalam bentuk laporan dugaan pelanggaran.

Sekretariat Komisi menyampaikan berkas laporan dugaan pelanggaran kepada

komisi untuk dilakukan gelar laporan. Pemberkasan terhadap resume laporan

dan resume monitoring dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

c. Gelar Laporan

Gelar laporan96 dilakukan oleh Sekretariat Komisi dalam rapat gelar laporan

yang dihadiri oleh Pimpinan Komisi dan sejumlah Anggota Komisi yang

memenuhi kuorum. Rapat gelar dilaporkan dilakukan untuk memaparkan

laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dalam suatu gelar

laporan dan berdasarkan pemaparan tersebut komisi menilai layak atau

tidaknya dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan dugaan

pelanggaran. Gelar laporan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari

94 Resume Laporan adalah laporan Sekretariat Komisi mengenai adanya dugaan
pelanggaran berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi. Pasal 1 Ayat (20) Perkom No. 1 Tahun
2006.

95 Pemberkasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang
menangani Pemberkasan dan penanganan perkara untuk meneliti kembali Laporan Hasil
Penyelidikan guna menyusun Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran untuk dilakukan Gelar
Laporan. Pasal 1 Ayat (7) Perkom No. 1 Tahun 2010.

96 Gelar Laporan adalah penjelasan mengenai Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran
yang disampaikan oleh unit kerja yang menangani Pemberkasan dan penanganan perkara dalam
Rapat Komisi. Pasal 1 Ayat (20) Perkom No. 1 Tahun 2010.
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setelah pemberkasan untuk ditentukan layak tidaknya ke dalam proses

pemeriksaan pendahuluan.97

d. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan Pendahuluan98 dilakukan oleh tim pemeriksa pendahuluan

sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) tiga orang anggota Komisi. Dalam

melakukan pemeriksaan pendahuluan tim pemeriksa dibantu oleh Sekretariat

Komisi. Tujuan dari pemeriksaan pendahuluan adalah untuk mendapatkan

pengakuan terlapor dan atau bukti awal yang cukup tentang terjadinya

pelanggaran.99 Jangka waktu pemeriksaan pendahuluan dilakukan selama tiga

puluh hari sejak tanggal surat penetapan dimulainya pemeriksaan pendahuluan

sebagai mana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 .

e. Pemeriksaan Lanjutan

Pemeriksaan Lanjutan100 dilakukan oleh tim pemeriksa lanjutan, dibantu oleh

Sekretariat Komisi. Tujuan dari pemeriksaan lanjutan adalah untuk

mendapatkan bukti yang cukup tentang adanya pelanggaran. Bukti dianggap

cukup apabila ditemukan setidak-tidaknya dua alat bukti yang saling

mendukung. Bentuk alat bukti dapat langsung (direct) maupun tidak langsung

(indirect).101 Jangka waktu pemeriksaan lanjutan adalah 60 hari sejak

berakhirnya pemeriksaan pendahuluan, dan dapat diperpanjang paling lama 30

hari sebagai mana diatur dalam Pasal 43 UU No. 5 Tahun 1999 .

97 Rilda Murniati, Op.Cit, Hlm. 457.
98 Pemeriksaan Pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis

Komisi terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan perlu atau tidak perlu
dilakukan Pemeriksaan Lanjutan. Pasal 1 Ayat (8) Perkom No. 1 Tahun 2010.

99 Binoto Nadapdap, Loc.Cit. Hlm. 42.
100 Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau penyelidikan yang

dilakukan oleh Tim Pemeriksa lanjutan terhadap adanya dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan
dan atau tidak adanya bukti pelanggaran. Pasal 1 Ayat (8) Perkom No. 1 Tahun 2010.

101 Binoto Nadapdap. Loc.Cit. Hlm. 46.
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f. Sidang Majelis Komisi

Sidang Majelis Komisi102 dilakukan segera setelah tim pemeriksa lanjutan

menyampaikan hasil pemeriksaannya. Untuk menyelesaikan suatu perkara,

Komisi melakukan sidang majelis.103 Majelis komisi sekurang-kurangnya

terdiri dari 3 (tiga) anggota Komisi, yang dipimpin seorang Ketua merangkap

anggota dan 2 (dua) orang anggota Majelis. Keanggotaan Majelis terdapat

sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Komisi yang menangani perkara dalam

pemeriksaan lanjutan.104

g. Putusan

Berdasarkan Pasal 54 Perkom No. 1 Tahun 2006, Majelis Komisi memutuskan

telah terjadi atau tidak terjadi berdarkan penilaian hasil pemeriksaan lanjutan

dan atau dokumen atau alat bukti lain yang disertakan di dalamnya termasuk

pendapat atau pembelaan terlapor. Putusan Komisi dibacakan selambat

lambatnya 30 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pemeriksaan

lanjutan.105

2. Prinsip Pembuktian pada Hukum Acara Persaingan

Pada hukum persaingan usaha sudah jelas bahwa salah satu tugas Majelis Komisi

adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar dari

laporan dugaan mengenai pelanggaran, benar-benar melanggar atau tidak

102 Sidang Majelis Komisi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh majelis komisi
untuk menilai ada tau tidak adanya bukti pelanggaran guna menyimpulkan dan memutuskan telah
terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif
sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Pasal 1 Ayat (21) Perkom No 1 Tahun 2010.

103 Pasal 7 Ayat (1) Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999.
104 Rilda Murniati, Op.Cit, Hlm. 466.
105 Ibid, Hlm 469.
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melanggar ketentuan dari UU No. 5 Tahun 1999 .106 Adanya hubungan hukum

inilah yang harus dibuktikan apabila Pelapor menginginkan laporannya

dikabulkan oleh Komisi. Apabila pelapor tidak berhasil membuktikkan dalil-

dalilnya yang menjadi dasar laporannya, hal itu bermakna bahwa laporannya akan

ditolak atau tidak jadi dilanjutkan pemeriksaannya. Sedangkan apabila berhasil

membuktikan, maka laporan tersebut akan dikabulkan oleh Majelis Komisi.107

Dalam pembuktian di KPPU, yang berkepentingan bukan hanya pelapor semata.

Majelis Komisi akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara

yang diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak pelapor atau

sebaliknya pihak pelaku usaha terlapor. Dengan perkataan lain, Majelis Komisi

sendiri yang akan menentukan pihak mana yang akan memikul beban

pembuktian.108 Di dalam menjatuhkan beban pembuktian, Majelis Komisi harus

bertindak arif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan

keadaan konkret harus diperhatikan secara seksama oleh Majelis Komisi.109 Selain

untuk hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, masih

terdapat satu hal lagi yang tidak perlu atau tidak harus dibuktikan, ialah berupa

hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai. Hal

tersebut terakhir ini dalam hukum disebut fakta notoir (notoire feiten) yaitu hal

106 Menurut Pasal 36 huruf (d) UU No. 5 Tahun 1999  salah satu wewenang KPPU adalah
menyimpulkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktek monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat.

107 Binoto Nadapdap, Loc.Cit, Hlm. 57.
108 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam

Teori dan Praktek, (Bandung: CV Mandar Maju, 2005), Cet. X., Hlm. 58-59.
109 Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum yang mengatakan bahwa pihak yang mengadili

perkara harus mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara secara seimbang. Audi et alteram
partem.
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yang sudah merupakan pengetahuan umum. Fakta notoir110 merupakan hal atau

keadaan yang sudah diketahui dengan sendirinya oleh Majelis Komisi.111

Tugas Majelis Komisi atau Tim Pemeriksa adalah menyelidiki apakah hubungan

hukum yang menjadi perkara benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah

yang harus terbukti dimuka Komisi dan tugas pelapor dan terlapor adalah

memberikan bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh Majelis Komisi untuk

menetapkan terbukti tidaknya laporan dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5

Tahun 1999.112 Membuktikan adalah membenarkan hubungan hukum, yaitu

apabila Komisi menyatakan terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap

Pasal tertentu dari UU No. 5 Tahun 1999 . Menerima dan membenarkan laporan

terlapor, hal ini mengandung arti Majelis Komisi sampai pada kesimpulan bahwa

laporan pelapor tentang dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999

adalah benar terjadi. Karena itu, membuktikan dalam arti yang luas adalah

memperkuat kesimpulan Majelis Komisi dengan syarat-syarat bukti yang sah.113

Dalam arti yang terbatas pembuktian hanya diperlukan apabila laporan pelapor itu

dibantah oleh pelaku usaha terlapor. Karena itu apa yang tidak dibantah oleh

pelaku usaha terlapor, maka tidak perlu dibuktikan. Pasal 163 HIR menentukan

bahwa, barang siapa mengaku mempunyai hak atau mengajukan suatu peristiwa

untuk menguatkan pengakuan haknya (laporannya), atau untuk membantah

110 Merupakan fakta notoir, bahwa pada hari Minggu semua kantor pemerintah tutup, dan
bahwa harga tanah di Jakarta lebih mahal dari di desa.

111 Binoto Nadapdap, Op.Cit., Hlm. 58.
112 Ibid.
113 Ibid, bandingkan dengan R. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri,

(Jakarta, Pradnya Paramita, 2000), Cet. XIV. Hlm.62-63.
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haknya orang lain (laporan pihak lain), maka orang itu harus membuktikan benar

adanya hak atau peristiwa itu.114

Komisi akan menentukan, apa yang harus dibuktikan dan pihak mana yang harus

memberikan bukti. Artinya, Komisi akan menentukan pihak mana (pelapor atau

terlapor) akan memikul resiko, tentang beban pembuktian.

3. Alat-alat Bukti pada Hukum Acara Persaingan Usaha

Untuk menentukan terbukti tidaknya pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999

berdasarkan laporan atau hasil monitoring, alat-alat bukti (bewijsmiddel)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 yang dipergunakan

Tim Pemeriksa atau Majelis Komisi adalah:115

a. Keterangan saksi

Dalam laporan KPPU, pelapor berusaha untuk mendapatkan saksi-saksi116

yang dapat menbenarkan atau menguatkan dalil-dalil laporan yang

diajukannya di KPPU. Sebaliknya, pelaku usaha terlapor akan berusaha

sedapat mungkin mendapatkan mendapatkan saksi-saksi mendukung

sanggahannya atas laporan dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun

1999. Pelaku usaha terlapor akan berupaya semampu mungkin untuk

mematahkan ketidakbenaran dari laporan pelapor.

114 Binoto Nadapdap, Op.Cit., Hlm. 59.
115 Lihat Juga Pasal 64 Ayat (1) Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara

Penanganan Perkara oleh KPPU.
116 Pasal 1 Ayat (14) Perkom No. 1 Tahun 2010 menerangkan saksi adalah setiap orang atau

pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran dan memberikan  keterangan guna kepentingan
Pemeriksaan.



55

b. Keterangan ahli

Ahli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mahir,

paham sekali disuatu ilmu; mahir benar.117 Saksi ahli adalah seseorang yang

memiliki keahlian khusus yang memberikan keterangan kepada Majelis

Komisi.118 Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang

yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat

terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan,119 dalam hal ini

keterangan ahli dinyatakan di sidang KPPU.

c. Surat dan atau dokumen

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda

bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahan isi hati atau menyampaikan

buah pikiran seseoang dan dipergunakan sebagai pembuktian.120 Menurut UU

No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, dokumen adalah data,

catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan

dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana

lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca

dan didengar.

d. Petunjuk

Petunjuk dalam perkara di KPPU dapat diartikan sebagai perbuatan, kejadian

atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain,

maupun dengan laporan dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999,

117 Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit.,Hlm. 47.
118 Pasal 1 Ayat (16) menjelaskan Keterangan Ahli adalah keterangan orang yang diberikan

di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan
pengetahuannya.

119 Lihat Pasal 1 Ayat (28) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP.
120 Binoto Nadapdap, Op.Cit., Hlm. 65.
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menandakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999

dan siapa pelakunya.121

e. Keterangan Pelaku usaha122

Keterangan Pelaku usaha atau terlapor adalah apa yang terlapor nyatakan

didepan Majelis Komisi tentang perjanjian, perbuatan ia lakukan sendiri atau

alami sendiri.123

Azas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus

dipenuhi untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha atau dengan kata lain, azas

pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau

tidaknya alat bukti membuktikan salah satu atau tidaknya pelaku usaha.124 Pada

Pasal 64 Ayat (2) Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa

Majelis Komisi menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dan

menentukan nilai pembuktian berdasarkan kesesuaian sekurang-kurangnya 2 (dua)

alat bukti yang sah.125

121 Berpijak pada ketentuan Pasal 188 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP. Karena UU
No. 5 Tahun 1999  maupun Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2006 tidak mengatur dan tidak
memberikan penjelasan mengenai apa itu petunjuk dan bagaimana petunjuk tersebut dipergunakan
dalam pembuktian di KPPU.

122 Alat-alat bukti tersebut dalam UU No. 5 Tahun 1999  sama dengan alat-alat bukti yang
terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 184, dengan mengganti
“Keterangan Terdakwa” menjadi “Keterangan Pelaku Usaha”, dan dalam Peraturan KPPU No. 1
Tahun 2006 menjadi “Keterangan Terlapor”. Dengan demikian pelanggaran pidana dalam UU No.
5 Tahun 1999  menganut prinsip yang sama dengan KUHAP.

123 Berpijak pada ketentuan Pasal 189 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP.
124 Erman Rajagukguk, Pembaharuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Butir-Butir Hukum
Ekonomi, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi – UI, 2011), Hlm. 55.

125 Berpijak berdasarkan prinsip Pasal 183 KUHAP, yaitu tidak boleh menjatuhkan pidana
kepada pelaku usaha/ terlapor kecuali dengan sekurang-kurang dua alat bukti yang sah, harus
diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa pelaku usahalah
yang melakukannya.



57

4. Indirect Evidence (Bukti Tidak Langsung) sebagai Alat Bukti pada
Hukum Acara Persaingan Usaha

KPPU dalam memutus perkara pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adakalanya

menggunakan hukum yang sudah dipraktikkan di luar negeri. Sebagai contoh, hal

itu diterapkan KPPU dalam menganalisa apakah sekelompok pelaku usaha

melakukan kartel.126 KPPU menggunakan indirect evidence atau bukti tidak

langsung yang diadopsi dari hukum asing127 untuk menganalisa persangkaan

terjadinya kartel oleh pelaku usaha.

Kasus kartel jarang atau tidak memiliki bukti langsung (direct evidence/hard

evidence) karena memang perjanjian kartel pada umumnya tidak dibuat

berdasarkan perjanjian tertulis, maka timbul pemikiran akan adanya indirect

evidence.128 Indirect Evidence adalah bukti tidak langsung atau disebut juga

circumstantial evidence (kesimpulan dari suatu kejadian) atau aanvullend eed

(tambahan) yang terdiri dari:129

a. Catatan tentang banyaknya pecakapan telepon antara para pesaing. Catatan

itu bukan mengenai substansi percakapan, tetapi berapa kali melakukan

percakapan telepon tersebut.

b. Perjalanan menuju tujuan yang sama. Misalnya, untuk menghadiri konferensi

perdagangan.

126 Erman Rajagukguk, Op.Cit.,Hlm. 53.
127 Sebagai contoh penggunaan indirect evidence dalam pembuktian adanya kartel kasus

Steel Cartel (Brazil) dan kasus Sao Paolo Airlines (Brazil).
128 Inggrid Gratsya Zega, Tinjauan Mengenai Indirect Evidence Sebagai Alat Bukti dalam

Kasus Dugaan Kartel Fuel Surcharge Maskapai Penerbangan Indonesia, Tesis, (Jakarta: Fakultas
Hukum - UI, 2012), Hlm. 81.

129 Erman Rajagukguk, Op.Cit.,Hlm. 54.
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c. Partisipasi dalam suatu pertemuan.

d. Hasil atau catatan dari pertemuan yang memperlihatkan harga, pemintaan

atau kapasitas yang dibicarakan antara para pesaing.

e. Bukti dokumen-dokumen internal yang membuktikan pengetahuan atau

saling pengertian antara para pesaing dalam mengatur strategi harga.

Misalnya kekhawatiran yang sama mengenai kenaikan harga dimasa depan

yang dilakukan oleh pesaing.

f. Penafsiran atau interpretasi.

g. Logika.

h. Bukti ekonomi (Economic evidence):

i. Perilaku di pasar dan industri

ii. Harga yang pararel (parallel pricing)

iii. Laba yang tinggi secara tidak normal

iv. “Facilitating Practice” dimana para pesaing mudah mencapai

kesepakatan.

v. Bukti struktural tentang adanya hambatan yang tinggi untuk masuk ke

pasar, standard integrasi vertical yang tinggi atau produksi yang

homogen.

Metode pembuktian kartel dengan menggunakan indirect evidence sudah

disinggung KPPU dalam latar belakang Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2010

tentang Pedoman Pasal 11 (Kartel) UU No. 5 Tahun 1999 . Untuk memberikan

aturan hukum lebih lanjut mengenai penggunaan indirect evidence ini, salah satu

upaya KPPU adalah dengan mengeluarkannya Perkom No. 4 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) UU No. 5 Tahun 1999 . Indirect evidence
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atau circumstantial evidence sendiri menurut Pedoman Pasal 5 UU No. 5 Tahun

1999 adalah suatu bentuk bukti yang tidak secara langsung menyatakan adanya

kesepakatan (harga, pasokan, pembagian wilayah). Dimana indirect evidence ini

dapat digunakan sebagai pembuktian terhadap kondisi/keadaan yang dapat

dijadikan dugaan atas pemberlakuan perjanjian lisan. Bentuk indirect evidence

sendiri terdiri atas bukti komunikasi dan bukti ekonomi.130

E. Kerangka Pikir

Untuk memperjelas dari pembahasan penelitian ini, maka penulis membuat

kerangka pikir sebagai berikut:

130 Lihat Bab IV Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan
Harga) UU No. 5 Tahun 1999 , Hlm. 17-24.

UU No. 5 Tahun 1999

KPPU

Kartel

Perkom No. 4 Tahun 2010

Tata Cara Penanganan Perkara KPPU

Perkom No. 1 Tahun 2010

Alat Bukti Indirect Evidence

Kedudukan Proses Pembuktian Akibat Hukum
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Keterangan:

UU No. 5 Tahun 1999 memberi kewenangan kepada KPPU untuk mengawasi,

melakukan penyelidikan atau pemeriksaan dan memutus perkara pelanggaran

hukum persaingan usaha, juga melakukan penilaian terhadap perjanjian yang

dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak

sehat. Kartel sebagai salah satu bentuk perjanjian yang dilarang mengakibatkan

terjadinya persaingan usaha tidak sehat, berdasarkan hal tersebut tersebut jika

pelaku usaha terindikasi melakukan kartel maka yang harus dinilai oleh KPPU

adalah perjanjiannya. Perjanjian inilah yang akan menjadi alat bukti adanya kartel

sesuai dengan Perkom No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11

tentang kartel. Permasalahan yang kemudian timbul yaitu pembuktian dengan

menggunakan perjanjian atau kesepakatan tertulis sangat sulit dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Komisi No 1 Tahun 2006 yang kemudian diubah Peraturan

Komisi No 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara KPPU

berkembang alat bukti tidak langsung (indirect evidence). Proses pembuktian

kartel menggunakan indirect evidence yaitu bukti-bukti secara tidak langsung

dimana terdapat hasil-hasil analisis ekonomi yang menggunakan alat-alat ekonomi

yang memang secara ilmiah diakui dan dapat menunjukkan korelasi antara satu

fakta dengan fakta lain bahwa memang telah terjadi pengaturan di dalamnya.

Penelitian ini akan mengkaji dan membahas tentang implementasi indirect

evidence sebagai alat bukti oleh KPPU terhadap pembuktian terjadinya kartel

dengan pokok bahasan yaitu kedudukan indirect evidence dalam pembuktian

kartel, proses pembuktian dengan alat bukti indirect evidence atas terjadinya

kartel, dan akibat hukum dari penggunaan indirect evidence atas terjadinya kartel.


