
V.  PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dari bab-bab sebelumnya,

maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan indirect evidence dalam pembuktian kartel pada Hukum

Persaingan Usaha adalah bukti pendukung untuk memperkuat alat bukti

lainnya dan dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk. Indirect evidence ini

dapat dijadikan alat bukti dalam pembuktian adanya kartel sebagai bentuk

pelanggaran Hukum Persaingan Usaha yang harus dilengkapi dengan alat

bukti lain, untuk dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999.

2. Proses pembuktian dengan alat bukti indirect evidence atas terjadinya kartel

menggunakan dua macam tipe pembuktian, yaitu bukti komunikasi dan bukti

ekonomi (analisis ekonomi). Berdasarkan Putusan KPPU No. 24/KPPU-

I/2009 tentang industri minyak goreng yang digunakan KPPU sebagai

indirect evidence ialah bukti komunikasi, bukti ekonomi, dan facilitating

practices. Selanjutnya Putusan KPPU No. 01/KPPU-I/2010 tentang industri

semen yang digunakan KPPU sebagai indirect evidence ialah analisis

ekonomi terhadap kecenderungan yang terjadi di lapangan, analisa pasar dan

analisa struktur pasar, dan bukti ekonomi.
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3. Akibat hukum dari penggunaan indirect evidence atas terjadinya kartel dapat

dilihat berdasarkan Putusan KPPU tentang kartel dalam penggunaan indirect

evidence sebagai alat bukti terjadinya kartel. Penggunaan indirect evidence

tersebut sifatnya adalah kasuistik, yaitu tidak semua kasus kartel yang dapat

dibuktikan oleh KPPU menggunakan tipe pembuktian indirect evidence sama

dalam hal kualitas dan kuantitas dalam penerapan indirect evidence sebagai

alat bukti. Dalam Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009 penggunaan indirect

evidence dapat diterima dan membuktikan bahwa memang benar telah terjadi

pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999, sedangkan dalam Putusan KPPU No.

01/KPPU-I/2010 penggunaan indirect evidence tidak dapat digunakan

dikarenakan kemungkinan kemiripan data dapat diperoleh karena adanya

faktor-faktor lain seperti inflasi maupun kebijakan pemerintah dan bukan

akibat adanya kartel, sehingga tidak dapat diterima dan tidak dapat

membuktikan telah terjadi pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999. Dalam

menghadapi kasus kartel dibutuhkan fakta dan alat bukti yang lengkap

sehingga putusannya dapat memberikan kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka ada beberapa hal yang

kiranya dapat merupakan saran bagi pihak-pihak terkait:

1. Apabila tidak terdapat pemahaman dan pengetahuan dalam mendeteksi kartel,

juga tidak terdapat edukasi dan cara penanganan perkara yang tepat (secara

internal), serta tidak terdapat advokasi yang mencukupi terhadap stakeholders

(secara eksternal), maka tidak akan tercipta suatu awareness (kesadaran) atas
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tindakan kartel. Bahkan, tindakan seperti penetapan harga atau pembagian

pasar akan menjadi praktik yang biasa dilakukan, yang pada akhirnya menjadi

dilegitimasikan. Jika hal ini terjadi, akan memakan banyak waktu untuk

mengubah perilaku umum (yang dilegitimasi) atas kartel ilegal. Guna

mencapai efektifitas awareness atas kartel, otoritas persaingan dalam hal ini

KPPU dapat melakukan langkah-langkah berikut:

a. Mempublikasikan putusan-putusan (baik dalam website maupun majalah)

dan informasi yang relevan dengan kartel, mencakup pula siaran pers;

b. Membujuk warga negara, pelaku usaha pesaing, dan konsumen untuk

melaporkan tindakan yang dicurigai kartel kepada otoritas persaingan;

c. Berpartisipasi (sebagai pembicara) dalam konferensi dan seminar yang

diorganisasikan oleh industri dan sektor tertentu guna mempresentasikan

tugas otoritas persaingan;

d. Melakukan pertemuan berkala dengan media.

2. Kepada Pemerintah, perlu adanya revisi UU No. 5 Tahun 1999 dan lebih

mengatur lebih jelas mengenai regulasi yang lebih jelas dan kuat mengenai

penggunaan alat bukti indirect evidence dan apa saja yang dapat

dikategorikan menjadi indirect evidence. Tentu formulasinya harus

dimasukan dalam kerangka alat bukti yang terdapat dalam Pasal 42 UU No. 5

Tahun 1999 yaitu alat bukti petunjuk. Sehingga pada saat KPPU

menggunakan indirect evidence tidak akan ada lagi pro dan kontra mengenai

alat bukti tersebut.


