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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Tahun 2007 menjadi tahun yang penting dalam sejarah Association of South 

East Asian Nation (“ASEAN”) yaitu dengan tersusunnya cetak biru Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (“MEA”) yang menegaskan tujuan ASEAN untuk 

mengintegrasikan ekonomi di kawasan ini sebelum tahun 2020. Tujuan awal ini 

kemudian dipercepat 5 (lima) tahun yaitu untuk membentuk MEA sebelum tahun 

2015. Dalam mewujudkan tujuan ini, hukum dan kebijakan persaingan usaha telah 

diidentifikasikan sebagai sarana yang penting dalam upaya mencapai tujuan integrasi 

ekonomi di kawasan ini.
1
 

MEA disusun berdasarkan 4 (empat) pilar utama yaitu pertama sebagai pasar 

tunggal dan basis produksi tunggal, kedua agar ASEAN menjadi kawasan ekonomi 

yang berdaya saing tinggi, ketiga demi mencapai pembangunan ekonomi yang merata 

bagi kawasan, dan terakhir agar ASEAN menjadi terintegrasi sepenuhnya dalam 

perekonomian global. Hukum dan kebijakan persaingan usaha merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari keempat pilar tersebut dalam memberikan landasan 

penting bagi penciptaan daya saing menuju terciptanya pasar tunggal yang 

                                                           
1
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memberikan kemudahan bagi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga 

kerja terampil.
2
  

Dalam rangka menciptakan daya saing di dalam pasar, UU Larangan Praktik 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan kelengkapan hukum yang 

diperlukan dalam suatu perekonomian yang menganut mekanisme pasar. Di satu 

pihak undang-undang ini diperlukan untuk menjamin agar kebebasan bersaing dalam 

perekonomian dapat berlangsung tanpa hambatan dan di lain pihak undang-undang 

ini juga berfungsi sebagai rambu-rambu untuk memagari agar tidak terjadi praktik-

praktik ekonomi yang tidak sehat dan tidak wajar.
3
   

Larangan-larangan dalam hukum persaingan usaha bertujuan untuk menjaga 

persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha tetap berlangsung secara fair dan 

kondusif terutama di negara dimana hukum persaingan usaha tersebut berada. Dalam 

perdagangan global, hukum persaingan usaha mempunyai fungsi yang sangat penting 

karena arus barang atau jasa di antara negara yang satu dengan negara yang lain 

semakin bebas (borderless) sehingga hampir tidak ada hambatan masuk lagi terutama 

di negara-negara ASEAN yang memberlakukan ASEAN Economic Community pada 

akhir tahun 2015. Hukum persaingan usaha adalah salah satu instrumen untuk 

mengawasi persaingan di antara pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di 
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masing-masing negara.
4
 Melalui penciptaan persaingan usaha yang sehat di antara 

pelaku usaha maka keuntungan dari adanya persaingan usaha dapat tersebar merata di 

kalangan konsumen dan produsen di negara-negara anggota dan di kawasan. Ketika 

negara-negara anggota memiliki daya saing, maka ASEAN dibayangkan menjadi 

suatu kawasan yang juga dapat bersaing di tingkat internasional dan dapat terintegrasi 

sepenuhnya dalam perekonomian global.
5
 

Dari 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN, Thailand dan Indonesia 

merupakan 2 (dua) negara yang pertama kali memiliki undang-undang persaingan 

usaha di tahun 1999, yang kemudian diikuti oleh Singapura dan Vietnam di tahun 

2005.
6
  Pengaturan mengenai hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dalam 

Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No. 5 Tahun 1999”) yang diundangkan pada 

tanggal 5 Maret 1999 dan mulai berlaku  1 (satu) tahun kemudian. Berdasarkan 

Penjelasan Umum UU No. 5 Tahun 1999, secara umum materi dari UU No. 5 Tahun 

1999 mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari: 

a. Perjanjian yang dilarang; 

b. Kegiatan yang dilarang; 

c. Posisi dominan; 

d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 
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e. Penegakan hukum; dan  

f. Ketentuan lain-lain.  

Adapun masing – masing bagian tersebut memuat ketentuan-ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Perjanjian yang dilarang terdiri dari oligopoli, penetapan harga (price fixing), 

diskriminasi harga (price discrimination), penetapan harga dibawah harga 

pasar, pengaturan harga jual kembali (resale price maintenance), pembagian 

wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian 

tertutup yang terdiri dari exclusive distribution agreement, tying agreement, 

dan perjanjian tertutup dengan potongan harga (agreement on discount), serta 

perjanjian dengan pihak luar negeri; 

b. Kegiatan yang dilarang terdiri dari monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, 

predatory pricing, kecurangan dalam penetapan biaya produksi, dan 

persekongkolan;  

c. Posisi dominan terdiri dari larangan penyalahgunaan posisi dominan, jabatan 

rangkap, pemilikan saham, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.  

Berdasarkan pengaturan di atas, salah satu bentuk perjanjian yang dilarang 

dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah kartel. Kartel merupakan kesepakatan di antara 

perusahaan yang saling bersaing di dalam pasar bersangkutan yang sama dan pada 

umumnya terjadi pada pasar dengan struktur oligopoli atau oligopsoni. Beberapa hal 

yang dapat disepakati dalam suatu kartel antara lain, penetapan harga, pembatasan 
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produksi, alokasi pangsa pasar, alokasi konsumen, pembagian wilayah, pengaturan 

keuntungan, dan pengaturan tender. Tujuan utama dari kartel adalah untuk mencari 

profit atau laba yang berlebihan (excessive profit).
7
 Melalui praktek kartel para pelaku 

usaha dapat meraup keuntungan yang besar dan masing-masing pelaku usaha tersebut 

dapat mempertahankan posisinya di pasar yang bersangkutan bahkan dapat 

menghambat pemain baru masuk ke pasar yang bersangkutan (entry barrier). Dalam 

praktek kartel, tidak terjadi persaingan sama sekali di antara para pelaku usaha 

dimana seharusnya mereka saling bersaing untuk meningkatkan kualitas produksinya 

dan melakukan efisiensi sehingga dapat menjual produk pada harga yang lebih murah 

atau kompetitif.
8
  Kartel dianggap sebagai dosa terberat pelaku usaha yang tidak saja 

merugikan konsumen tapi juga menciderai alokasi efisiensi sumber daya nasional. 

Amerika Serikat bahkan memandang perilaku kartel sebagai tindak pidana sehingga 

pelakunya dapat dijatuhi hukuman penjara.
9
 

Kartel pada dasarnya adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha 

pesaingnya untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya. Secara klasik, kartel 

dapat dilakukan melalui tiga hal yaitu harga, produksi, dan wilayah pemasaran.
10

  

                                                           
7
 Ningrum Natasya Sirait, “Beberapa Catatan Terhadap Putusan KPPU dalam Kasus Kartel Ban 
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8
 Udin Silalahi (Editor), Mengungkap Kartel dengan Bukti Tidak Langsung, Loc.Cit. 

9
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Dalam UU No. 5 Tahun 1999, larangan mengenai perjanjian penetapan harga 

diatur dalam Pasal 5 ayat 1 yaitu 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. Perjanjian penetapan harga (price fixing agreement) merupakan salah satu 

strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan 

laba yang setinggi-tingginya. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan di 

antara pelaku usaha (produsen atau penjual) maka akan meniadakan persaingan dari 

segi harga bagi produk yang mereka jual atau pasarkan, yang kemudian dapat 

mengakibatkan surplus konsumen yang seharusnya dinikmati oleh pembeli atau 

konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual.
11

 Pelaku usaha yang terlibat 

dalam perjanjian penetapan harga kemungkinan dapat mendiktekan atau memaksakan 

harga yang diinginkan secara sepihak kepada konsumen, dimana harga yang 

didiktekan kepada konsumen merupakan harga yang berada di atas kewajaran. 

Apabila hal tersebut dilakukan oleh setiap pelaku usaha yang berada dalam pasar 

bersangkutan, hal ini dapat membuat konsumen tidak memiliki alternatif lain kecuali 

menerima harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian 

penetapan harga tersebut.
12

  

Disamping larangan perjanjian penetapan harga, perjanjian lain yang juga 

dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah perjanjian pembagian wilayah 

                                                           
11

 Andi Fahmi Lubis, et al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, (Jakarta: Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha, 2009), hal. 91 
12

 Susanti Adi Nugroho, Op.Cit., hal. 136-137 



7 

 

sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu pelaku usaha dilarang 

membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi 

wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 

Yang dimaksud dengan pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar diantaranya 

(a) membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa atau (b) 

menetapkan siapa saja yang dapat memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa.
13

 

Perjanjian ini dilarang karena pelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan 

dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar. Wilayah pemasaran disini 

berarti wilayah negara Republik Indonesia atau bagian wilayah negara Republik 

Indonesia misalnya provinsi, kabupaten/kota, atau wilayah regional lainnya.
14

 

Sedangkan larangan mengenai perjanjian pengaturan produksi dan/atau 

pemasaran barang dan/atau jasa diatur dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu 

pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang 

bermaksud 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. Dalam kartel, unsur harga dan 

produksi adalah penting. Para pihak dalam kartel yang seharusnya mempunyai 
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kebijakan independen terutama tentang kedua hal tersebut, tetapi bersepakat untuk 

menyatukan kebijakannya sehingga tidak ada lagi kompetisi.
15

 

Sehubungan dengan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (“KPPU”) telah memutus beberapa perkara kartel diantaranya 

Putusan Perkara No. 17/KPPU-I/2010 tentang dugaan pelanggaran Pasal 5, Pasal 11, 

Pasal 16, dan Pasal 25 ayat 1 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 dalam Industri Farmasi 

Kelas Amlodipine
16

 dan Putusan Perkara No. 08/KPPU-I/2014 tentang dugaan 

pelanggaran Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 dalam Industri 

Otomotif terkait Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat.
17

  

Pertama, dalam Perkara No. 17/KPPU-I/2010, para Terlapor yaitu PT Pfizer 

Indonesia, PT Dexa Medica, Pfizer Inc, Pfizer Overseas LLC, Pfizer Global Trading, 

dan Pfizer Corporation Panama, diduga melakukan pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 

Tahun 1999 tentang penetapan harga, Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang kartel, 

Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999 tentang perjanjian dengan pihak luar negeri dan Pasal 

25 ayat 1 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan penetapan syarat 

perdagangan dalam industri farmasi kelas terapi Amlodipine.  

PT Pfizer Indonesia merupakan perusahaan yang memproduksi obat anti 

hipertensi dengan zat aktif Amlodipine Besylate merek Norvask. Hak paten atas zat 

aktif Amlodipine Besylate di Indonesia diberikan kepada Pfizer Inc dengan nomor 
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 Ibid., hal. 187 
16

 http://www.kppu.go.id/docs/Putusan/putusan_17_2010_farmasi.pdf 
17

 http://www.kppu.go.id/docs/Putusan/2014/Putusan_8-I-2014_up06022015.pdf 
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paten ID 0 000 321 pada tanggal 10 November 1995 dan berlaku 20 (dua puluh) 

tahun sejak diajukan pada tanggal 3 April 1987 dan berakhir pada tanggal 2 April 

2007.
18

 Pfizer Inc sebagai pemegang hak paten memberikan hak kepada PT Pfizer 

Indonesia untuk menggunakan, mengimpor, memproduksi, memasarkan, menjual, 

dan mendistribusikan paten dan merek dagang yang dimiliki oleh Pfizer Inc di 

Indonesia.
19

  

Selain PT Pfizer Indonesia, PT Dexa Medica juga merupakan perusahaan 

farmasi yang memproduksi obat anti hipertensi dengan zat aktif Amlodipine Besylate 

di Indonesia dengan merek Tensivask. Namun demikian dalam menggunakan bahan 

baku zat aktif Amlodipine Besylate untuk memproduksi obat merek Tensivask, PT 

Dexa Medica belum memperoleh izin terlebih dahulu dari Pfizer Inc sehingga 

menimbulkan sengketa paten di antara mereka. Oleh karena itu untuk menyelesaikan 

pelanggaran atas paten tersebut PT Dexa Medica mengadakan perjanjian pemasokan 

bahan baku zat aktif Amlodipine Besylate dengan Pfizer Overseas LLC (“Supply 

Agreement”). Dalam pelaksanaan Supply Agreement, Pfizer Global Trading bertindak 

sebagai pihak yang menerima Planning Order dari PT Dexa Medica, memberikan 

persetujuan supply, mengirimkan zat aktif Amlodipine Besylate, menerbitkan invoice 

packing list, dan memberikan certificate of analysis kepada PT Dexa Medica.
20

 

Dengan adanya Supply Agreement tersebut maka Pfizer Global Trading bertindak 

                                                           
18

 Putusan Perkara No. 17/KPPU-I/2010 tentang dugaan pelanggaran Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16, dan 

Pasal 25 ayat 1 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 dalam Industri Farmasi Kelas Amlodipine, hal. 6 
19

 Ibid., hal. 7 
20

 Ibid., hal. 8-9  
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sebagai pemasok bahan baku zat aktif Amlodipine Besylate kepada PT Pfizer 

Indonesia dan PT Dexa Medica.
21

  

Selain pemasok bahan baku yang sama, PT Pfizer Indonesia maupun PT Dexa 

Medica menunjuk PT Anugrah Argon Medica selaku distributor utama untuk produk 

Norvask dan Tensivask. Dalam hal ini PT Dexa Medica merupakan pemegang saham 

utama dalam PT Anugrah Argon Medica dengan presentase kepemilikan saham 

sebesar 98,13%.
22

 Distribusi yang dilakukan oleh PT Anugrah Argon Medica atas 

obat Norvask milik PT Pfizer Indonesia didasarkan pada perjanjian distribusi pada 

tanggal 22 November 1996 (“Pfizer Distribution Agreement”).
23

 

Supply Agreement yaitu perjanjian pemasokan bahan baku antara Pfizer 

Overseas LLC dan PT Dexa Medica serta Pfizer Distribution Agreement yaitu 

perjanjian distribusi obat antara PT Pfizer Indonesia dan PT Anugrah Argon Medica 

dinilai memuat ketentuan yang mengarah kepada kartel. Majelis Komisi menilai 

bahwa terdapat ketentuan dalam Supply Agreement yang mengatur komunikasi di 

antara pesaing dimana salah satu pasal dalam perjanjian tersebut mewajibkan PT 

Dexa Medica untuk menembuskan semua bentuk pelaksanaan Supply Agreement 

kepada PT Pfizer Indonesia.
24

 Disamping itu, dalam Pfizer Distribution Agreement, 

PT Anugrah Argon Medica diwajibkan untuk memberikan informasi sensitif kepada 

PT Pfizer Indonesia antara lain laporan informasi pasar, perkembangan wilayah, 
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 Ibid., hal. 10 
22

 Ibid., hal. 22 
23

 Ibid., hal. 26 
24

 Ibid., hal. 227 
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statistik perdagangan, dan informasi tentang kegiatan pesaing.
25

 Dengan demikian 

akibat dari kesepakatan tersebut terjadi tren kenaikan harga yang sama (parallel 

pricing) antara obat Norvask dan Tensivask yang seharusnya bersaing di dalam pasar. 

Selain itu terdapat pula pola paralel terkait dengan volume penjualan obat Norvask 

dan Tensivask (parallel sales).
26

 Dampak akhir yang dirasakan bagi konsumen adalah 

terdapat excessive price dan/atau profit yang mengarah kepada kerugian konsumen.
27

  

Dalam Putusan Perkara 17/KPPU-I/2010, KPPU memutuskan PT Pfizer 

Indonesia, Pfizer Inc, Pfizer Overseas LLC, Pfizer Global Trading, dan Pfizer 

Corporation Panama terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 5, Pasal 

11, Pasal 16, dan Pasal 25 ayat 1 huruf a UU No. 5 Tahun 1999. Disamping itu, 

KPPU juga memutuskan PT Dexa Medica terbukti secara sah dan menyakinkan 

melanggar Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999. KPPU menyatakan 

beberapa ketentuan dalam Supply Agreement dan Pfizer Distributrion Agreement 

batal demi hukum. Selain itu, KPPU memerintahkan kepada para Terlapor untuk 

antara lain, menghentikan komunikasi antar pesaing dan menurunkan harga obat 

Norvask dan Tensivask. KPPU juga menghukum masing-masing Terlapor untuk 

membayar denda.
28

 

Kedua, dalam Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014, para Terlapor yaitu PT 

Bridgestone Tire Indonesia, PT Sumi Rubber Indonesia, PT Gajah Tunggal Tbk,     

                                                           
25

 Ibid., hal. 227-228 
26

 Ibid., hal. 240-241 
27

 Ibid. hal. 241 
28

 Ibid., hal. 253-255 
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PT Goodyear Indonesia Tbk, PT Elang Perdana Tyre Industry, dan PT Industri Karet 

Deli diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 11 UU No. 5 

Tahun 1999 terkait penetapan harga dan pengaturan produksi dan/atau pemasaran ban 

kendaraan bermotor roda 4 (empat) kelas passenger car (penumpang) untuk ban Ring 

13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 di 

wilayah Indonesia yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan ban yang 

tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (“APBI”).
29

  

Dugaan atas pelanggaran Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 11 tersebut diperoleh dari 

Risalah Rapat Presidium APBI tanggal 21 Januari 2009 yang pada pokoknya 

menyatakan “Anggota APBI jangan melakukan banting membanting harga” yang 

dinilai merupakan bentuk perjanjian penetapan harga.
30

 Disamping itu Risalah Rapat 

Presidium APBI tanggal 28 April 2009 yang pada pokoknya menyatakan “kepada 

seluruh anggota APBI diminta untuk dapat menahan diri dan terus mengontrol 

distribusinya masing-masing sesuai dengan perkembangan permintaannya” yang 

kemudian diulangi lagi pada Rapat Presidium APBI tanggal 26 Mei 2009, tanggal 26 

Januari 2010, dan tanggal 25 Februari 2010 dinilai merupakan rangkaian kesepakatan 

untuk mengatur produksi dan/atau pemasaran.
31

 Dari kesepakatan dan koordinasi 

yang dilakukan antar perusahaan yang tergabung dalam APBI, KPPU menilai bahwa 

hal tersebut berpengaruh signifikan dan efektif dalam mendorong kenaikan harga ban 

                                                           
29

 Putusan Perkara No. 08/KPPU-I/2014 tentang dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 11 UU 

No. 5 Tahun 1999 dalam Industri Otomotif terkait Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat, hal. 

13 
30

 Ibid., hal. 120 
31

 Ibid., hal. 132-133 
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Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 serta mendorong penurunan volume 

penjualan ban Ring 13, Ring 14, Ring 15 yang mengakibatkan kerugian bagi 

konsumen.
32

 Dalam Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014, KPPU memutuskan 

masing-masing Terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 5 ayat 

1 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 serta menghukum masing-masing Terlapor 

untuk membayar denda.
33

 

Salah satu syarat terjadinya kartel adalah harus ada perjanjian atau kolusi 

antara pelaku usaha. Ada dua bentuk kolusi dalam kartel yaitu:
34

 

a. Kolusi eksplisit dimana para anggota mengkomunikasikan kesepakatan 

mereka secara langsung yang dapat dibuktikan dengan adanya dokumen 

perjanjian, data mengenai audit bersama, kepengurusan kartel, kebijakan-

kebijakan tertulis, data penjualan dan data-data lainnya; dan  

b. Kolusi diam-diam, dimana pelaku usaha anggota kartel tidak berkomunikasi 

secara langsung, pertemuan-pertemuan juga diadakan secara rahasia. Biasanya 

yang dipakai sebagai media adalah asosiasi industri sehingga pertemuan-

pertemuan anggota kartel dikamuflasekan dengan pertemuan-pertemuan legal 

seperti pertemuan asosiasi. Bentuk kolusi yang kedua ini sangat sulit dideteksi 

oleh penegak hukum. 

                                                           
32

 Ibid., hal. 171 dan 192 
33

 Ibid., hal.  231-232 
34

 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pasal 11 tentang Kartel berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Perkom No. 4 Tahun 2010”), hal. 8-9 
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Dalam kasus dugaan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 

sebagaimana contoh diatas, ketentuan Pasal 5 dan Pasal 11 mensyaratkan pemenuhan 

unsur perjanjian untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran atas ketentuan 

pasal-pasal tersebut. Namun demikian karena kartel biasanya dibentuk dan dilakukan 

secara rahasia maka pembuktian keberadaan perjanjian kartel menimbulkan 

permasalahan.
35

 KPPU sulit untuk menemukan adanya perjanjian tertulis maupun 

dokumen lain yang secara eksplisit berisi kesepakatan mengenai harga, produksi 

maupun pemasaran barang dan/atau jasa. Oleh karena itu dalam perkembangannya 

untuk membuktikan terjadinya kartel dibutuhkan alat bukti yang disebut dengan bukti 

tidak langsung atau indirect evidence.  

Ada dua jenis pembuktian yang sering digunakan oleh lembaga pengawas 

persaingan seperti Departement of Justice dan Federal Trade Commission di 

Amerika Serikat atau Komisi Kompetisi di Uni Eropa yaitu pembuktian secara 

langsung (direct evidence) dan pembuktian berdasarkan keadaan (circumstantial 

evidence). Pembuktian langsung adalah pembuktian yang diarahkan pada eksistensi 

perjanjian dengan membuktikan semua dokumen, notulen atau tempat pertemuan dari 

suatu tindakan kartel. Sekali keberadaan pertemuan kartel para kompetitor suatu 

produk barang atau jasa tertentu bisa dibuktikan, maka pengadilan menetapkan telah 

terjadi pelanggaran pasal kartel tanpa harus melihat apakah hasil dari pertemuan itu 

telah dilaksanakan atau tidak di lapangan. Pendekatan ini digunakan pada pembuktian 

                                                           
35

 Frederic Jenny, “Mengungkap Kartel dengan Bukti Tidak Langsung” sebagaimana dimuat dalam 

Udin Silalahi (Editor), Mengungkap Kartel dengan Bukti Tidak Langsung, (Jakarta: ASEAN 

Competition Institute, 2015), hal. 11 
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kasus U.S. v. Nippon Paper Industries Co. (1997) di Amerika dan kasus ACF 

Chemiefarma NV (1970) di Uni Eropa.
36

  

Sedangkan pembuktian berdasarkan keadaan (circumstantial evidence) atau 

pembuktian tidak langsung adalah pembuktian berdasarkan kesimpulan yang diambil 

dari berbagai tindakan atau kondisi sistematis yang dilakukan oleh para kompetitor 

dari komoditas barang atau jasa tertentu yang menunjukkan keyakinan kuat bahwa 

telah terjadi koordinasi di antara mereka. Contoh kasus yang menerapkan pola 

pembuktian ini adalah kasus U.S. v. Socony – Vacum Oil Co. (1940) di Amerika 

Serikat dan kasus Dyestuffs (1972) di Uni Eropa. Dari penjelasan di atas, nampak 

bahwa baik pembuktian secara langsung atau pembuktian berdasarkan keadaan 

adalah pola pembuktian yang dipraktekkan dan diterima oleh pengadilan di negara 

yang telah berpengalaman dalam hukum persaingan dalam hal ini Amerika Serikat 

dan Uni Eropa.
37

  

Berbeda halnya dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang telah menerima 

dan mempraktekan pembuktian tidak langsung,
38

 UU No. 5 Tahun 1999 belum 

mengatur mengenai penggunaan bukti tidak langsung (indirect evidence) sebagai alat 

bukti untuk membuktikan terjadinya kartel. KPPU dalam memutus dugaan 

pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 harus 

                                                           
36

 A. Junaidi, “Pembuktian Cartel dalam UU No. 5/1999”, Majalah Kompetisi Edisi 11 Tahun 2008, 

hal. 9  
37

 Ibid.  
38

 Ibid.  
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berdasarkan pada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 

1999 yaitu: 

a. Keterangan saksi; 

b. Keterangan ahli; 

c. Surat dan/atau dokumen; 

d. Petunjuk; dan  

e. Keterangan pelaku usaha. 

Namun demikian walaupun belum diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999, KPPU 

ketika membuktikan terjadinya kartel pada Perkara No. 17/KPPU-I/2010 dan Perkara 

No. 08/KPPU-I/2014 telah menggunakan bukti tidak langsung (indirect evidence). 

Permasalahannya adalah pemahaman KPPU yang belum lengkap tentang penggunaan 

bukti tidak langsung (indirect evidence) dan belum adanya pengaturan mengenai 

penggunaan bukti tidak langsung (indirect evidence) dalam UU No. 5 Tahun 1999 

mengakibatkan putusan KPPU atas Perkara No. 17/KPPU-I/2010 dibatalkan oleh 

Mahkamah Agung melalui Putusan No. 294 K/PDT.SUS/2012. Dalam putusan 

tersebut, Majelis Hakim di Mahkamah Agung tidak menerima penggunaan bukti 

tidak langsung (indirect evidence) dalam membuktikan dan memutuskan  terjadinya 

kartel. Sebaliknya dalam Perkara No. 08/KPPU-I/2014, Mahkamah Agung melalui 

Putusan No. 221 K/Pdt.Sus-KPPU/2016, menguatkan putusan KPPU walaupun 

dalam membuktikan dan memutuskan terjadinya kartel KPPU juga menggunakan 

bukti tidak langsung (indirect evidence). Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, 
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Majelis Hakim menerima penggunaan bukti tidak langsung (indirect evidence) untuk 

membuktikan dan memutuskan terjadinya kartel.  

Melihat perbedaan ini maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut bagaimana 

KPPU melakukan pembuktian perkara kartel khususnya bagaimana penggunaan bukti 

tidak langsung (indirect evidence) oleh KPPU dalam Putusan Perkara No. 17/KPPU-

I/2010 dan Putusan Perkara No. 08/KPPU-I/2014. Disamping itu perlu dilakukan pula 

analisis bagaimana pertimbangan hukum dari Majelis Hakim di Mahkamah Agung 

dalam memutus 2 (dua) perkara kartel tersebut khususnya terkait dengan penggunaan 

bukti tidak langsung (indirect evidence).  

Analisis ini penting untuk dilakukan dalam rangka pengembangan hukum 

persaingan usaha di Indonesia, khususnya pembuktian dalam tata cara penanganan 

perkara di KPPU. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan 

kemanfaatan hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat melalui putusan yang 

dihasilkan oleh KPPU yang akan berdampak terhadap kegiatan perekonomian, 

khususnya kegiatan pelaku usaha dan industri terkait, serta peningkatan pertumbuhan 

ekonomi nasional melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat di antara pelaku 

usaha.  

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka penulis akan menyusun tesis 

dengan judul “ASPEK HUKUM PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL DI 

INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN BUKTI TIDAK LANGSUNG 

(INDIRECT EVIDENCE)” 



18 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam 

penulisan ini adalah:  

1. Bagaimana proses pembuktian yang dilakukan oleh KPPU dalam perkara kartel 

di Indonesia? 

2. Bagaimana pembuktian perkara kartel di Indonesia dengan menggunakan bukti 

tidak langsung (indirect evidence)?  

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan daripada penulisan ini adalah: 

1. Untuk menelusuri dan menganalisis proses pembuktian yang dilakukan oleh 

KPPU dalam perkara kartel di Indonesia serta menganalisis konsistensi KPPU 

dalam melakukan pembuktian dalam perkara kartel.   

2. Untuk menelusuri dan menganalisis pembuktian oleh KPPU dalam perkara kartel 

di Indonesia dengan menggunakan bukti tidak langsung (indirect evidence) serta 

menganalisis putusan Mahkamah Agung sehubungan dengan penggunaan bukti 

tidak langsung (indirect evidence) dalam perkara kartel tersebut.  

1.4 Manfaat Penulisan  

Beberapa manfaat dari penulisan ini adalah: 
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1.4.1 Segi Akademik 

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu 

hukum khusunya hukum persaingan usaha dalam kaitannya dengan 

pembuktian yang dilakukan oleh KPPU dalam perkara kartel di Indonesia 

khususnya dengan menggunakan bukti tidak langsung (indirect evidence).  

1.4.2 Segi Praktek 

Tulisan ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan bagi KPPU, Pengadilan 

Negeri, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), para praktisi 

hukum, pelaku usaha serta masyarakat berkaitan dengan proses pembuktian 

yang dilakukan oleh KPPU dalam perkara kartel di Indonesia khususnya 

pembuktian dengan menggunakan bukti tidak langsung (indirect evidence).  

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistem penulisan akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam Bab I Pendahuluan akan dibahas mengenai latar belakang 

timbulnya masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat 

penulisan, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
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Dalam Bab II Tinjauan Pustaka, penulis akan membagi kedalam dua 

sub bab yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan 

teori akan diuraikan mengenai pengertian dan konsep dasar hukum 

persaingan usaha di Indonesia, struktur pasar, instrumen pendekatan, 

pasar bersangkutan, kartel, serta pembuktian. Kemudian pada sub bab 

landasan konseptual berisi pengertian antara lain monopoli, praktek 

monopoli, pemusatan kekuatan ekonomi, pelaku usaha, persaingan 

usaha tidak sehat, perjanjian, pasar bersangkutan, struktur pasar, 

pangsa pasar, barang, jasa, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam Bab III Metode Penelitian akan dibahas mengenai jenis 

penelitian, prosedur perolehan bahan penelitian yang terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, 

kemudian sifat analisis yakni pendekatan yang digunakan dan analisis 

kualitatif, serta hambatan-hambatan dalam penulisan dan 

penaggulangannya.  

BAB IV ANALISIS 

Dalam Bab IV Analisis, penulis akan membaginya dalam dua sub bab 

yakni: 
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1. Memaparkan dan menganalisis proses pembuktian yang dilakukan 

oleh KPPU dalam perkara kartel berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta menganalisis konsistensi KPPU 

dalam melakukan pembuktian dalam Perkara No. 17/KPPU-I/2010 

dan Perkara No. 08/KPPU-I/2014. 

2. Memaparkan dan menganalisis pembuktian oleh KPPU dengan 

menggunakan bukti tidak langsung (indirect evidence) dalam 

Perkara No. 17/KPPU-I/2010 dan Perkara No. 08/KPPU-I-2014 

serta menganalisis putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan 

penggunaan bukti tidak langsung (indirect evidence)  dalam 

perkara kartel tersebut.  

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab V Kesimpulan dan Saran akan berisi kesimpulan dari hasil 

penelitian yang dilakukan dikaitkan dengan rumusan masalah yang 

ada pada bab sebelumnya serta saran dari penulis mengenai apa yang 

seharusnya.  

 

 

 

 

 




