
 

 1 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Adam Smith dalam karyanya, The Wealth of Nations, 

mengemukakan bahwa persaingan usaha telah terjadi sejak dahulu.1 

Persaingan usaha merupakan suatu hal yang baik bagi masyarakat maupun 

perkembangan perekonomian karena berbagai alasan. Salah satunya karena 

dapat mendorong turunnya harga suatu barang atau jasa, sehingga 

menguntungkan konsumen. Ditambah lagi, persaingan juga dapat 

mendorong efisiensi produksi dan alokasi. Di saat yang bersamaan, 

persaingan akan memotivasi para pelaku usaha untuk bersaing melakukan 

inovasi terhadap barang maupun jasanya. Hal tersebut dilakukan semata-

mata agar dapat memenangkan persaingan atau setidaknya bertahan di pasar 

yang bersangkutan.2 

 Apabila kita menapak tilas jejak sejarah, bentuk kartel sudah dikenal 

di Eropa pada Abad Pertengahan, beberapa penulis bahkan menemukan 

praktik kartel pada zaman Romawi sekitar 3000 tahun lalu. Sementara itu, 

di zaman modern, kartel digunakan dengan intensif oleh insutri Jerman 

menjelang Perang Dunia I. Pada masa itu, industri Jerman berambisi 

 
1 Mueller, Glossary of Antitrust Terms, Antitrust and Economic Review 26, 

Nomor 4 dalam Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, (Bogor: Penerbit Ghalia 
Indonesia, 2002), hal. 32 

2Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), “Draft Pedoman Kartel”, 
<http://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/draft_pedoman_kartel.pdf>, diakses 22 Februari 
2019 
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menguasai pasar dunia, membentuk kartel, dan pemerintah memberi 

proteksi cukup ketat dari pesaing importir.3 Pada saat itu di dalam pasar 

domestik Jerman, kartel ini mendapat keuntungan yang sangat tinggi 

melebihi harga wajar. Keuntungan besar ini tidak hanya dinikmati oleh 

konglomeratnya, melainkan digunakan untuk memberi subsidi terhadap 

ekspor. Tidak heran bila masa itu mereka sanggup menjula di luar negeri 

dengan "harga banting", karena harga jual mereka lebih murah, maka 

industri Jerman lebih diminati dan dapat menguasai pasaran di luar negeri. 

Pemerintah sekutu, yang memerintah Jerman setelah negeri ini kalah dalam 

Perang Dunia II, melarang kartel. Namun, kartel yang bisnisnya untuk 

ekspor masih dipertahankan.4 

         Hingga kini dalam praktiknya menciptakan iklim persaingan usaha 

yang sehat merupakan hal yang sulit diraih. Itu disebabkan hadirnya oknum-

oknum yang hendak meraih keuntungan pribadi secara besar-besaran, tanpa 

mempertimbangkan dampak secara nasional. Oknum-oknum ini umumnya 

akan mengatur harga setinggi mungkin untuk memberikan keuntungan di 

atas harga persaingan sehat, yang akan merugikan masyarakat. Selain itu, 

dampak yang paling berbahaya dari persaingan usaha tidak sehat adalah 

bahwa perbuatan para pelakunya akan mendistorsi perdagangan dan 

menciptakan ketidak- efisienan di masyarakat. Misalkan dalam kartel 

 
 3 Gatra-Konglomerat & Mendag (Online), 
<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1995/07/12/0009.html> sebagaimana dikutip 
dalam: Anna Maria Tri Anggraini, "Program Leniency dalam Mengungkap Kartel Menurut 
Hukum Persaingan Usaha", Jurnal Persaingan Usaha Volume Edisi 6, Desember, 2011, hal. 
104 
 4 Ibid 
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sebagai salah satu bentuk kecurangan dalam persaingan usaha, pelaku kartel 

dapat dengan sengaja menciptakan kurangnya pasokan suatu produk 

sehingga mengakibatkan sejumlah konsumen tidak dapat memperoleh 

produk tertentu, sedangkan konsumen lain membayar harga tinggi atau 

harga monopoli. Hal ini tentu akan menyengsarakan masyarakat apabila 

produk tersebut merupakan produk pokok yang krusial seperti makanan, 

obat-obatan dan produk lainnya. Dampak lain yang diberikan oleh pelaku 

kartel adalah menghambat masuknya pelaku usaha baru ke dalam pasar 

demi kelanggengan kekuasaannya.5 Ini tentu akan mematikan pelaku usaha 

tertentu, dan menciptakan harga yang ada di dalam pasar bukan tercipta 

karena adany hukum supply and demand melainkan perjanjian gelap yang 

dilakukan para pelaku usaha yang berkolusi melakukan kartel. 

Kartel menurut pedoman Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

adalah kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi 

kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga 

suatu barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan diatas tingkat 

keuntungan yang wajar.6 Sementara itu, menurut kamus Oxford, kartel 

(cartel) didefinisikan sebagai: “Cartel is a group of separate business firms 

 
5 Anna Maria Tri Anggraini, “Program Leniency dalam Mengungkap Kartel 

Menurut Hukum Persaingan Usaha”, hal. 106 
6 Definisi inilah yang kemudian dituangkan dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 

tentang Monopoli, yang menjelaskan bahwa, “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, dengan mengatur 
produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. 
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which work together to increase profits by not competing with each other”.7 

Para produsen yang melakukan praktik kartel ini membuat kesepakatan 

untuk melakukan penetapan harga, pengaturan distribusi dan wilayah 

distribusi, termasuk membatasi suplai8 serta bentuk kartel lainnya. 

 Beberapa kasus kartel sempat terjadi di Indonesia, diantaranya 

adalah kasus kartel bawang putih (Putusan KPPU No. 05/KPPU-I/2013), 

harga obat atau farmasi amlodipine (Putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2010); 

minyak goreng (Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009); fuel surcharge 

(Putusan KPPU No. 25/KPPU-I/2009); SMS (short message service) 

(Putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2007); dan lain sebagainya. Kerugian yang 

diakibatkan oleh kartel umumnya lebih besar dari pada korupsi. Munrokhim 

Misanam, komisioner KPPU menyebut ancaman kartel lebih bahaya dari 

korupsi. Sebab nilai yang dikeruk dari masyarakat sangat besar.9 Misalkan 

dalam kasus kartel SMS yang menurut KPPU merugikan masyarakat hingga 

Rp 2,8 triliun (Putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2007).10 Sementara itu, dari 

tahun 2006-2012 tercatat bahwa dari 173 perkara yang sudah diputuskan, 

56% atau 97 perkara diantaranya adalah perkara terkait persekongkolan 

tender pengadaan barang dan jasa proyek swasta, BUMN, APBN dan 

 
7 PEN. Artinya, kartel adalah sebuah kelompok atau grup dari berbagai badan 

hukum usaha yang berlainan yang bekerja sama untuk menaikkan keuntungan masing-
masing tanpa melalui persaingan usaha dengan pelaku usaha lainnya. 

8 M. Nurfaik, “Sulit Berantas Kartel, KPPU Butuh Apa Lagi?”, 
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Sulit%20Berantas%20kartel,%20KPPU%2
0Butuh%20apa%20lagi.pdf>, diakses 22 Februari 2019 

9KPPU, “Bertarung Melawan Kartel”, <http://www.kppu.go.id/id/wp-
content/uploads/2014/01/Kompetisi_39.pdf,> diakses 20 Februari 2019 

10“Kartel Rugikan Konsumen Triliunan Rupiah”, 
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50cd500d965a9/kartel-rugikan-konsumen-
triliunan-rupiah>, diakses 20 Februari 2019 
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APBD yang mencapai nilai Rp 12,35 triliun. Kemudian, 76 perkara lainnya 

terkait perkara penetapan harga dan pengaturan suplai serta penyalahgunaan 

posisi dominan. Sebanyak 75 dari 97 perkara tender ini (atau 77,3%), KPPU 

telah membuktikan adanya unsur persekongkolan yang jika dihitung nilai 

pengadaan yang terbukti dilaksanakan melalui persekongkolan mencapai Rp 

8,6 triliun. Perilaku penetapan harga, pengaturan suplai dan pembagian 

wilayah merupakan kartel inti (hardcore cartel)11, namun begitu masih 

banyak bentuk kartel yang lainnya. Kerugian dari kasus-kasus tersebut 

setara dengan atau bahkan lebih besar dari kerugian yang diakibatkan oleh 

korupsi. Tentu ini memberikan urgensi bagi negara untuk menangani 

perkara ini dengan serius, demi mensejahterakan rakyat. 

 Sayangnya, pemberantasan kartel sendiri merupakan upaya yang 

sangat sulit untuk dilakukan hingga saat ini, sehingga diperlukan suatu 

metode yang tepat untuk meringkus para pelaku kartel. Hal ini karena 

perjanjian kartel umumnya tidak dilakukan secara tertulis atau meskipun 

tertulis sulit untuk didapatkan karena tingkat kerahasiaannya yang tinggi. 

Kendala tersebut menyebabkan direct evidence (bukti langsung) sulit untuk 

didapatkan oleh otoritas persaingan usaha. Umumnya bukti yang sering 

digunakan dalam pengungkapan kartel adalah indirect evidence (bukti tidak 

langsung). Indirect evidence sendiri merupakan bukti yang tidak dapat 

menjelaskan secara spesifik dan jelas materi kesepakatan antar pelaku 

 
11 Ibid. 
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usaha, baik bukti-bukti ekonomi12 maupun bukti komunikasi atau 

pertemuan13. Sebab sifat dari indirect evidence terutama bukti ekonomi 

yang berdiri sendiri tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, ilmu ekonomi 

hanya dapat digunakan untuk membantu pembuktian kartel. Bukti ekonomi 

dapat digunakan sebagai pelengkap atau sifatnya memperkuat bukti-bukti 

langsung yang secara hukum dianggap kurang memadai untuk digunakan 

sebagai bukti kartel.14 Untuk dapat menggunakan bukti tidak langsung 

tersebut, harus terdapat kesesuaian fakta secara utuh, yang ditemukan 

selama proses perkara.15 Perolehan indirect evidence, terutama bukti 

komunikasi pun dapat dikatakan tidak mudah, sebab memerlukan informan 

terpercaya yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang terjadinya 

kartel yang hendak dibongkar. Perihal itu disebabkan karena kartel tak 

ubahnya seperti mafia ataupun kejahatan korupsi (white collar crime) yang 

kegiatannya sangat terstruktur dan masif, bahkan pertemuan para pelaku 

kartel umumnya sangat rahasia. Para pelaku anggota kartel tidak 

berkomunikasi secara terang-terangan. Biasanya yang dipakai sebagai 
 

12 Bukti ekonomi dapat dibagi menjadi dua tipe. Tipe bukti pertama adalah 
perilaku dimana kesepakatan telah dilakukan. Parallel conduct, harga, dan pengurangan 
kapasitas adalah tanda utama yang dapat dijadikan acuan. Tipe kedua adalah struktur pasar 
yang menjelaskan adanya kartel, misalkan pasar yang sangat terkonsentrasi dimana terdapat 
produk homogen. Lihat: Riris Munadiya, “Aspek Pembuktian Tidak Langsung (Indirect 
Evidence) dalam Kasus Persaingan Usaha Khususnya Kartel”, Jurnal Persaingan Usaha 5 
(2011): 174. 

13 Bukti komunikasi atau fasilitasi lebih penting dibandingkan bukti ekonomi. 
Bukti komunikasi adalah bukti dimana pelaku kartel bertemu melakukan komunikasi akan 
tetapi tidak menjelaskan substansi komunikasi tersebut. Sebagai contoh percakapan telepon 
antar pelaku usaha yang dicurigai kartel, atau perjalanan mereka ke suatu tujuan yang sama. 
Lihat: Ibid. 
 14 Dalam Seminar yang dibawakan oleh Prof. Dr. Ine Minara S. Ruky, berjudul " 
Economic Evidence Dalam Pembuktian Kartel yang dilaksanakan di FH UPH Karawaci, 
pada 20 Januari 2012 

15 Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (ed), “Bukti Tidak Langsung Dalam 
Kasus Kartel”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 32, No 5 2013, hal. 7 
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media adalah asosiasi industri, sehingga pertemuan-pertemuan anggota 

kartel dikamuflasekan dengan pertemuan-pertemuan resmi (facilitating 

practices)16 supaya membuatnya sulit diendus.17Ditambah lagi, 

sebagaimana dinyatakan Kekevi, semakin keras penyelidikan dilakukan, 

para tersangkanya akan semakin pandai.18 Sehingga diperlukan metode 

yang mampu menjawab permasalahan ini. 

 Sehubungan dengan kesulitan mengungkapkan kejahatan kartel 

tanpa keterlibatan dari orang dalam, memaksa banyak negara 

memberlakukan strategi mendapatkan pengakuan dari perusahaan yang 

menjadi anggota kartel. Strategi ini terbukti di beberapa negara 

menunjukkan keberhasilan dan efektivitas dalam pembuktian kartel seperti 

Amerika Serikat dan Jerman beberapa negara lainnya.19 Dalam upaya 

mendapatkan pengakuan tersebut tentulah harus terdapat timbal balik yang 

setimpal bagi pelaku usaha yang telah membongkar kartel bersangkutan. 

Sehingga program leniensi dianggap sebagai suatu metode yang cukup 
 

16 Sejatinya ada dua bentuk kolusi dalam kartel, yaitu kolusi eksplisit dan kolusi 
diam-diam, kolusi diam-diam inilah yang umumnya sulit untuk diendus. Lihat: "Draft 
Pedoman Kartel", <http://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/draft_pedoman_kartel.pdf>, 
diakses 23 Februari 2019 

17 Dalam praktik bisnis di Indonesia, kartel justru seringkali terjadi dalam 
perkumpulan atau asosiasi dagang, yang bahkan difasilitasi oleh pemerintah. Asosiasi-
asosiasi tersebut melakukan pertemuan secara bulanan, kuartalan, atau semesteran guna 
membahas perkembangan bisnis antar perusahaan sejenis. Namun tidak jarang melakukan 
pertukaran informasi yang berakhir pada kesepakatan penentuan harga, jumlah pasokan, 
dan pembagian wilayah pemasaran, yang melanggar persaingan sehat. Kesepakatan 
tersebut pad aumumnya dilakukan secara tertutup atau diam-diam, sehingga seringkali 
KPPU menghadapi kesulitan dalam mengungkap dan membuktikan adanya kartel. Apalagi, 
KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan atau penyitaan 
dokumen terkait kesepakatan tersebut. Lihat:  Anna Maria Tri Anggraini, “Program 
Leniency dalam Mengungkap Kartel Menurut Hukum Persaingan Usaha”, 106. 
 18 Göksin Kekevi, "Can Economics Help Us with Cartel Detection", 
<https://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc719.pdf>, diakses 8 
Januari 2020 

19  Ibid, 107. 



 

 8 

ampuh untuk pembuktian kartel di beberapa negara karena kemampuan 

metode bargaining-nya yang cukup menguntungkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik dari pemaparan latar 

belakang di atas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan program leniensi menurut Hukum 

Kompetisi Amerika Serikat dan Jerman dalam eradikasi kartel? 

2. Bagaimana pengaturan program leniensi yang sesuai untuk 

penegakan Hukum Kompetisi di Indonesia jika dibandingkan 

dengan Amerika Serikat dan Jerman? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapaun tujuan yang hendak dicapai melalui dari rumusan masalah 

di atas adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui regulasi program leniensi menurut Hukum 

Kompetisi Amerika Serikat dan Jerman dalam eradikasi kartel. 

2. Untuk mengetahui regulasi dan program leniensi yang sesuai untuk 

penegakan Hukum Kompetisi di Indonesia jika dibandingkan dengan 

Amerika Serikat dan Jerman. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari pengkajian ini diharapkan dapat 

memperkaya khazanah pengetahuan dan keilmuan terhadap pengembangan 

rezim hukum persaingan usaha di Indonesia melalui upaya perbandingan 

yang dilakukan dengan negara lain. Melalui pengkajian ini, penulis berharap 

mampu memberikan kontribusi yang maksimal menyempurnakan hukum 

persaingan usaha yang ada di Indonesia, demi menciptakan persaingan 

usaha yang sehat dengan mempertimbangkan kesejahteraan bagi semua 

pihak yang terlibat secara proporsional. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secar praktis, penelitian ini dapat dijadikan tambahan acuan praktisi 

yang berkecimpung di bidang kegiatan persaingan usaha ataupun mereka 

yang tertarik dalam bidang hukum persaingan usaha Indonesia, serta anjuran 

yang bersifat masukan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini akan disusun menggunakan sitematika sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini mengemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang 

penelitian, masalah-masalah yang telah diidentifikasi yang kemudian 

dituangkan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian berupa jawaban dari 



 

 10 

rumusan masalah, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dan sistematika 

penulisan yang digunakan dalam penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan mengenai kerangka teoritis dan kerangka 

konseptual. Kerangka teoritis akan meliputi tinjauan dari bebagai teori yang 

dijadikan pijakan analisis guna membedah permsalahan yang akan 

dianalisis. Sementara itu, kerangka konseptual akan memaparkan konsep-

konsep yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini baik yang 

dipaparkan oleh juris hukum maupun perundang-undangan. 

BAB III Metode Penelitian Hukum 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini kni meliputi jenis penelitian, jenis data yang digunakan, 

cara perolehan data, jenis pendekatan, serta analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis 

Bab ini akan menguraikan segala sesuatu mengenai pokok 

permasalahan penelitian dan beberapa hal disekelilingnya, berserta 

pemecahan masalah yang dilandaskan pada peraturan perundang-

undangangan baik nasional maupun negara lain, teori-teori, dan prinsip-

prinsip hukum. Analisis ini juga akan melihat pengaturan kartel program 

leniensi dalam pemberantasan kartel yang dinilai beberapa negara. Penulis 

juga akan mengamati urgensi dari penerapan leniency di Indonesia, untuk 

mencapai dampak baik yang diinginkan. Selain itu, penelitian ini juga 
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ditujukan untuk melihat perbedaan dan persamaan penerapan program 

leniensi di Amerika Serikat dan Jermanuntuk menghasilkan sintesis guna 

membentuk kebijakan leniensi yang baik untuk diterapkan di Indoensia.  

BAB V Tentang Kesimpulan dan Saran 

Pada bagian ini penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan 

pembahasan dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, untuk menjawab 

rumusan masalah. Selain itu, guna menyempurnaan substansi peraturan 

perundang-undangan yang ada sekarang dan mencapai cita hukum yang 

ideal maka penulis akan memberikan saran mengenai hal-hal yang perlu 

diperhatikan untuk memaksimalkan pmberantasan kartel pada umumnya, 

dan mengefektifkan kebijakan program leniensi agar arah politik hukum 

semakin pro terhadap pesaingan usaha. 

  


