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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) 

(“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”) maka dibentuklah suatu komisi yang 

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 diberi nama Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”). Sebagai suatu lembaga yang independen, 

kewenangan yang dimiliki KPPU sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang 

dimiliki oleh lembaga peradilan. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, 

penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.1 

Dalam konteks ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara 

komplementer (state auxiliary organ)2 yang mempunyai wewenang berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 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) yang sering juga disebut 

                                                           
1  Andi Fahmi Lubis, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha, Jakarta, hal. 311. 
2  Ibid. 
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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. Lembaga quasi tersebut 

menjalankan kewenangan yang sebenarnya sudah diakomodasi oleh lembaga negara 

yang sudah ada, tetapi dengan keadaan ketidakpercayaan publik (public distrust) 

kepada eksekutif, maka dipandang perlu dibentuk lembaga yang sifatnya independen, 

dalam arti tidak merupakan bagian dari tiga pilar kekuasaan. Lembaga-lembaga ini 

biasanya dibentuk pada sektor-sektor cabang kekuasaan seperti yudikatif (quasi-

judicial), eksekutif (quasi-public) yang fungsinya bisa berupa pengawasan terhadap 

lembaga negara yang berada di sektor yang sama atau mengambil-alih beberapa 

kewenangan lembaga negara di sektor yang sama.3 

Selanjutnya, 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.4 

                                                           
3  Ibid, hal. 312. 
4  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 tanggal 20 September 2017. 
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Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa tugas 

tugas KPPU terdiri dari: 

1.  Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

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

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat. 

3.  Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi 

dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha. 

4.  Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur 

dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

5.  Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang 

berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

6.  Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

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

dan DPR. 

Dalam menjalankan tugas tugasnya tersebut, Pasal 36 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 memberi wewenang kepada KPPU untuk: 5 

1.  Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

                                                           
5 Pasal 36, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 
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2.  Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau 

tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

3.  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. 

4.  Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau 

tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

5.  Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

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

dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999. 

7.  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. 

8.  Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan 

penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

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

untuk keperluan penyelidikan dan atau pemeriksaan. 



5 
 

10.  Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku 

usaha lain atau masyarakat. 

11.  Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga 

melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang 

melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan dan akhirnya 

memutuskan apakah pelaku usaha tertentu telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 atau tidak. Pelaku usaha yang merasa keberatan terhadap Putusan KPPU 

tersebut diberikan kesempatan selama 14 hari setelah menerima pemberitahuan 

putusan tersebut untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. 

Sebagai lembaga administratif, KPPU bertindak demi kepentingan umum. 

KPPU berbeda dengan pengadilan perdata yang menangani hak-hak subyektif 

perorangan. Oleh karena itu, KPPU harus mementingkan kepentingan umum dari 

pada kepentingan perorangan dalam menangani dugaan pelanggaran hukum 

antimonopoli. Hal ini sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

yang tercantum dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yakni 

untuk “menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional 

sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”. 

Membanjirnya pasokan dari suatu produk tertentu di dalam suatu pasar, dapat 

membuat harga dari produk tersebut di pasar menjadi lebih murah, dimana kondisi ini 

akan menguntungkan bagi konsumen, tetapi tidak sebaliknya bagi pelaku usaha 

(produsen atau penjual) oleh karena semakin murahnya harga produk mereka di pasar 
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akan membuat keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha menjadi berkurang atau 

bahkan rugi jika produk mereka tidak terserap oleh pasar. 

Agar harga produk di pasar tidak jatuh dan harga produk dapat memberikan 

keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha, pelaku usaha biasanya 

membuat perjanjian di antara mereka untuk mengatur mengenai jumlah produksi 

sehingga jumlah produksi mereka di pasar tidak berlebih, dan tujuannya agar tidak 

membuat harga produk mereka di pasar menjadi lebih murah. Namun terkadang 

praktek kartel tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga produk mereka di 

pasar, tetapi juga untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan 

mengurangi produk mereka secara signifikan di pasar, sehingga menyebabkan di 

dalam pasar mengalami kelangkaan, yang mengakibatkan konsumen harus 

mengeluarkan biaya yang lebih untuk dapat membeli suatu produk di pasar, atau 

dapat dikatakan tujuan utama dari praktek kartel adalah untuk mengeruk sebanyak 

mungkin surplus konsumen ke produsen. Oleh karena kartel menukar kompetisi 

dengan tindakan-tindakan yang kolutif diantara pesaing, maka dilarang dalam hukum 

persaingan usaha. 

1.1. Tinjauan Umum Tentang Kartel 

Pada umumnya terdapat beberapa karakteristik dari kartel. Pertama, 

terdapat konspirasi antara beberapa pelaku usaha. Kedua, melakukan 

penetapan harga. Ketiga, agar penetapan harga dapat efektif, maka dilakukan 

pula alokasi konsumen atau produksi atau wilayah. Keempat, adanya 

perbedaan kepentingan diantara pelaku usaha misalnya karena perbedaan 

biaya. Oleh karena itu perlu adanya kompromi diantara anggota kartel 
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misalnya dengan adanya kompensasi dari anggota kartel yang besar kepada 

mereka yang lebih kecil. 

Praktek kartel dapat berjalan sukses apabila pelaku usaha yang terlibat 

di dalam perjanjian kartel tersebut haruslah mayoritas dari pelaku usaha yang 

berkecimpung di dalam pasar tersebut. Karena apabila hanya sebagian kecil 

saja pelaku usaha yang terlibat di dalam perjanjian kartel biasanya perjanjian 

kartel tidak akan efektif dalam mempengaruhi pasokan produk di pasar, 

karena kekurangan pasokan di dalam pasar akan ditutupi oleh pasokan dari 

pelaku usaha yang tidak terlibat di dalam perjanjian kartel. Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1999 mengkategorikan kartel sebagai salah satu bentuk 

perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Dimana Pasal 11 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi:  

“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 praktek monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat.” 

 

Perumusan kartel secara rule of reason oleh pembentuk Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat diartikan pelaku usaha dapat membuat 

perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk 

mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang 

atau jasa asalkan tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat. 

Dalam hal ini dapat diartikan pembentuk undang-undang persaingan 

usaha melihat bahwa sebenarnya tidak semua perjanjian kartel dapat 
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menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, seperti misalnya perjanjian kartel 

dalam bentuk mengisyaratkan untuk produk-produk tertentu harus memenuhi 

syarat-syarat tertentu yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk 

yang tidak layak atau dapat membahayakan keselamatan konsumen dan 

tujuannnya tidak menghambat persaingan, pembuat undang-undang 

persaingan usaha mentolerir perjanjian kartel seperti itu. 

Pada dasarnya terdapat dua jenis hambatan perdagangan, yakni 

hambatan horizontal dan hambatan vertikal. Hambatan horizontal merupakan 

suatu tindakan dimana ketika para pesaing dalam bidang usaha sejenis terlibat 

dalam perjanjian yang mempengaruhi perdagangan di wilayah tertentu. 

Sedangkan secara luas hambatan horizontal dapat diartikan sebagai suatu 

perjanjian yang bersifat membatasi dan praktek konspirasi termasuk perjanjian 

yang secara langsung atau tidak langsung menetapkan harga dan atau 

persyaratan lainnya, seperti perjanjian menetapkan pengawasan atas produksi 

dan distribusi, pembagian kuota atau wilayah atau pertukaran informasi dan 

data mengenai pasar, serta perjanjian menetapkan kerjasama dalam penjualan 

maupun pembelian secara terorganisir atau menciptakan hambatan masuk 

pasar (barrier to entry)6. Berbeda halnya dengan hambatan yang bersifat 

vertikal yang merupakan hambatan perdagangan oleh para pelaku usaha dari 

tingkatan yang berbeda dalam rangkaian produksi dan distribusi. Hambatan 

yang berbentuk perjanjian ini adalah tying agreement, dimana seorang penjual 

                                                           
6  A.M. Tri Anggraini, 2006, Perspektif Penetapan Harga Menurut Hukum Persaingan Usaha 

Dalam Masalah-Masalah Hukum Ekonomi Kontemporer, diedit oleh Ridwan Khairandy, Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum Ekonomi, Jakarta, hal. 258 
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hanya akan menjual satu jenis produk jika pembeli bersedia membeli jenis 

produk lainnya dari penjualan yang sama. Berdasarkan uraian diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa kartel merupakan salah satu bentuk hambatan dalam 

perdagangan yang bersifat horizontal7 . 

1.2.  Hukum Pembuktian Secara Umum 

Menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum 

Acara Perdata,8 alat bukti (bewijsmiddel) bermacam-macam bentuk dan jenis, 

yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang 

diperkarakan untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan. Jadi, 

para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil 

gugatan dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan 

dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku 

di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis dan alat bukti 

tertentu saja. 

Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur dalam 

undang-undang Perdata Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR sedangkan 

dalam acara pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. KUHAP tidak 

memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya 

memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam 

Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian 

                                                           
7  Ingrid Gratsya Zega, 2012, Thesis dengan judul: Tinjauan Mengenai Indirect evidence (Bukti 

Tidak Langsung) Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Dugaan Kartel Fuel Surcharge Maskapai 

Penerbangan Di Indonesia, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 

80 
8  M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pemblokiran, dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, 2013, hal. 554.  
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mengenai pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha 

menjelaskan tentang arti dari pembuktian. 

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan 

pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan 

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan 

ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan 

boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.9  

Bukti petujuk, yang merupakan salah satu alat bukti berdasarkan pasal 

184 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak 

pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan 

siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 

diperoleh dari: 

a. Keterangan saksi; 

b. Surat; 

c. Keterangan terdakwa 

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap 

keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia 

mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan 

berdasarkan hati nuraninya.10 

 

                                                           
9  Ibid, hal. 273. 
10 Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. 
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1.3.  Teori Pembuktian  

-  Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif 

(Negatieve Wettelijk Bewijstheorie)  

Pada sistem pembuktian ini, hakim dapat memutuskan 

seseorang bersalah berdasarkan pada aturan-aturan pembuktian yang 

ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang. Namun hal ini tidak 

cukup, harus ditambah dengan adanya unsur keyakinan hakim, atau 

dengan kata lain, alat-alat bukti yang diakui sah oleh undang-undang 

saja belum cukup, namun harus disertai dengan keyakinan hakim 

yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang 

tidak berdiri sendiri. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang 

secara negatif ini menekankan pada sekurang-kurangnya terdapat dua 

alat bukti yang sah, sebagaimana dikemukakan pada pasal 183 

KUHAP. Dari adanya alat bukti tersebut, hakim memperoleh 

keyakinan terjadinya suatu perkara hukum dan pelaku bersalah 

melakukannya. Kebenaran yang diwujudkan harus berdasarkan bukti 

yang tidak diragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai 

sebagai kebenaran yang hakiki. 

-  Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan 

Yang Logis (La Conviction Raisonnee)  

Teori ini muncul sebagai suatu pembuktian yang bebas, karena 

hakim bebas menyebutkan alasan-alasan dalam menjatuhkan 
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putusan. Teori ini tidak diatur secara limitatif oleh undang-undang. 

Pokok ajaran sistem pembuktian ini ialah sebagai berikut:  

a.  Keyakinan hakim, dimana harus termuat,  

b.  Alasan-alasan ada yang menyebabkan hakim yakin dan dasar 

alasan-alasan yang tidak terikat kepada alat pembuktian yang 

diakui oleh undang-undang saja, tetapi dapat juga dipergunakan 

alat pembuktian di luar undang-undang. 

Keyakinan hakim harus didasarkan pada suatu kesimpulan 

yang logis, yang tidak didasarkan pada undang-undang, tetapi 

ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, 

menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang 

mana yang ia akan pergunakan. Hakim dapat memutuskan seseorang 

bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan 

kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan kesimpulan 

(conclusive) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan 

pembuktian tertentu, sehingga putusan hakim dijatuhkan dengan 

suatu motivasi. 11 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: 

                                                           
11  Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 

254. 
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1. Bagaimana pengaturan mengenai pembuktian menurut hukum persaingan 

yang berlaku di Indonesia? 

2. Bagaimana kekuatan hukum indirect evidence (bukti tidak langsung) 

sebagai alat bukti yang dijadikan dasar oleh Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (KPPU) dalam memutus kasus dugaan kartel dalam hukum 

persaingan usaha di Indonesia? 

3. Tujuan Penulisan 

Tujuan khusus dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, antara 

lain: 

a. Untuk mendeskripsikan pembuktian menurut hukum yang berlaku di 

Indonesia 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum bukti tidak 

langsung (indirect evidence) sebagai alat bukti yang dijadikan dasar oleh 

KPPU dalam memutus kasus dugaan kartel di Indonesia dalam hukum 

persaingan usaha di Indonesia. 

c. Untuk memberikan saran dan kontribusi pada pembangunan hukum di 

Indonesia 

4. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat penulisan yang diharapkan dapat diperoleh dari 

penulisan tulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara teori 

Pembahasan yang termuat di dalam penelitian ini mengenai kekuatan 

hukum bukti tidak langsung (indirect evidence) sebagai dasar putusan 
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KPPU atas dugaan kartel, ini diharapkan dpaat memberikan masukkan 

kepada aparat penegak hukum dalam bidang persaingan usaha dalam 

membuat putusan pelanggaran kartel. Diharapkan nantinya tidak 

terdapat celah untuk dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. 

b. Secara Praktis 

Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi tambahan materi bagi para 

pembaca, khususnya dalam mengkaji penggunaan bukti tidak langsung 

(indirect evidence) sebagai alat bukti dalam kasus dugaan kartel di 

Indonesia. 

5. Sistematika Penulisan 

  Untuk mempermudah pemahaman, maka penulis membagi tulisan ini 

menjadi beberapa bagian dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Latar Belakang. Pada bab ini terdiri dari enam bagian yang terdiri dari 

latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka 

konsepsional, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

2. Permasalahan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Pada bagian ini 

akan dibahas mengenai bagaimana pembuktian menurut hukum yang 

berlaku di Indonesia dan bagaimana kekuatan hukum indirect evidence 

(bukti tidak langsung) sebagai alat bukti yang dijadikan dasar oleh Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memutus kasus dugaan kartel 

dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. 

3. Tujuan Penulisan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan 

masukan dan sumbangan pemikiran di masa yang akan datang dalam 
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rangka penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

persaingan usaha di Indonesia, khususnya kartel sehingga memberikan 

kepastian hukum bagi KPPU maupun pelaku usaha.  

4. Manfaat Penulisan. Secara teori membahas mengenai kekuatan hukum 

bukti tidak langsung (indirect evidence) sebagai dasar putusan KPPU atas 

dugaan kartel, ini diharapkan dapat memberikan masukkan kepada aparat 

penegak hukum dalam bidang persaingan usaha dalam membuat putusan 

pelanggaran kartel. Diharapkan nantinya tidak terdapat celah untuk 

dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Secara praktis diharapkan dapat 

menjadi tambahan materi bagi para pembaca, khususnya dalam mengkaji 

penggunaan bukti tidak langsung (indirect evidence) sebagai alat bukti 

dalam kasus dugaan kartel di Indonesia. 

5. Sistematika Penulisan. Untuk mempermudah pemahaman, maka penulis 

membagi tulisan ini menjadi beberapa bagian. 

 




