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Hukum Persaingan Usaha berperan penting dalam baik buruknya laju pertumbuhan ekonomi 
nasional di Indonesia. KPPU sebagai penegak hukum persaingan usaha dengan berlandaskan 
Undang-Undang No. 5/1999 berperan dalam pemberantasan praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat pada iklim bisnis di Indonesia, sebagai salah satu contoh pada kasus praktik 
kartel ban yang terjadi di tahun 2014. Pada tanggal 1 Januari 2015, KPPU memutus bersalah 6 
(enam) perusahaan produsen ban Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Ban 
Indonesia (APBI). Dalam putusan KPPU, keenam perusahaan ini terbukti melanggar Pasal 5 
ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang No. 5/1999 yang mengatur tentang perjanjian penetapan 
harga dan kartel. Dalam proses pembuktiannya, KPPU menggunakan bukti tidak langsung yang 
terdiri dari bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Bukti komunikasi yang dimaksud berbentuk 
Risalah Rapat Presidium APBI, yang didukung oleh bukti ekonomi melalui analisis ekonomi. 
Dengan terbuktinya pelanggaran oleh keenam Terlapor, KPPU menjatuhkan sanksi dalam 
bentuk denda sejumlah Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) kepada setiap 
Terlapor. Keputusan KPPU tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
dan Mahkamah Agung, yang mana keenam Terlapor ditetapkan bersalah sesuai dengan putusan 
KPPU. Dalam pertimbangannya, hakim Mahkamah Agung menerima bukti tidak langsung 
sebagai bukti yang sah sepanjang bukti-bukti tersebut adalah bukti yang cukup dan logis, serta 
tidak ada bukti lain yang lebih kuat yang dapat melemahkan bukti tidak langsung tersebut. 
Namun pada putusannya, majelis hakim pada tingkat banding dan kasasi menetapkan sanksi 
denda yang dijatuhkan kepada keenam Terlapor menjadi Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). 
Berdasarkan fakta dan pertimbangan hakim di ketiga tingkat peradilan tersebut, maka penulis 
menarik dua rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan utama dalam karya tulis ini, 
yakni: pemenuhan setiap unsur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 yang ditinjau dari sudut 
pandang hukum dan bagaimana pengimplementasian bukti tidak langsung dalam proses 
pembuktian di ketiga tingkat peradilan di atas. Dalam menjawab kedua permasalahan ini 
penulis menggunakan penelitian hukum normatif, yakni metode penelitian dengan pendekatan 
Undang-Undang dan pendekatan kasus, dan juga analisis kualitatif. Hasil dari penelitian dan 
pembahasan mengenai kedua rumusan tersebut menunjukkan bahwa bukti komunikasi dan 
analisis ekonomi oleh KPPU tidak membuktikan pelanggaran seperti yang dituduhkan kepada 
keenam Terlapor, dengan kata lain penulis menyimpulkan bahwa unsur- unsur dalam Pasal 5 
ayat (1) dan Pasal 11 tidak terpenuhi. Dalam proses pembuktian dan putusannya, ketiga 
peradilan di atas juga telah mengaplikasikan bukti tidak langsung tidak sesuai dengan Undang-
Undang Persaingan Usaha Indonesia dan juga ketentuan-ketentuan dan doktrin yang mengatur 
mengenai pengimplementasian bukti tidak langsung.  
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