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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan, Indonesia bertujuan untuk 

mencapai masyarakat yang adil dan makmur materil dan spiritual yang dalam 

pelaksanaannya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). 

Perkembangan yang timbul dari proses globalisasi memunculkan fenomena 

dan tantangan baru yang memerlukan solusi sendiri, termasuk dalam bidang 

hukum. Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia pada hakikatnya haruslah 

mengacu pada rumusan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 UUD 

1945 menetapkan bahwa sistem ekonomi yang dianut negara adalah ekonomi 

kerakyatan atau demokrasi yang bertujuan untuk mewujudukan kesejahteraan dan 

keadilan sosial sebagai cita-cita pembangunan ekonomi.1 Secara tegas, Pasal 33 

Undang-Undang Dasar 1945 melarang adanya penguasaan sumber daya alam 

ditangan perorangan atau pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain monopoli, 

oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam 

dianggap bertentangan dengan prinsip Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 

Tetapi dalam pelaksanaannya banyak sekali kegiatan ekonomi yang bersebrangan 

dengan ketentuan isi dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 

                                                             
1 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, (Jakarta: Rajawali Pers, 

1999), hal.4 
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Memperoleh keuntungan menjadi motif utama pelaku usaha menjalankan 

usahanya. Keuntungan lebih besar akan diperoleh apabila usaha tersebut 

bertumbuh besar. Menjadi besar dan maju merupakan idaman setiap pengusaha 

dan oleh karenanya, hukum tidak pernah melarang suatu usaha menjadi besar dan 

maju. Demikian halnya ketika suatu usaha sudah besar dan maju, tentunya 

perusahaan tersebut akan sentiasa berupaya mempertahankan kebesaran dan 

kemajuannya tersebut. Untuk hal ini pun hukum tidak pernah dapat melarang 

setiap orang yang berusaha untuk tetap mempertahankan kemampuan, kebesaran 

dan kemajuan perusahaannya untuk selalu menjadi pemimpin atau leader dalam 

bidang usaha atau industrinya masing-masing.2 

Persaingan merupakan suatu kondisi yang selalu lekat dengan karateristik 

manusia, dimana manusia selalu memiliki kecenderungan untuk saling 

mengungguli manusia lain dalam banyak hal.3 Persaingan usaha yang sehat 

merupakan salah satu elemen penting bagi suatu negara dalam mengelola kegiatan 

perekonomian yang berorientasi pasar. Salah satu kebijakkan dalam menciptakan 

kondisi persaingan usaha yang sehat adalah dengan menetapkan dan 

memberlakukan aturan hukum persaingan usaha Indonesia melalui Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat ( Selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1999) pemberlakuan 

Undang-undang tersebut adalah untuk menjaga kepentingan umum dan 

meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim persaingan usaha yang 

                                                             
2 Gunawan Widjaja, “Konsep Dan Pengertian Kartel Dalam Kerangka Persaingan Usaha Serta 

Penerapannya di Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 30, No. 02, 2011, hal. 25 
3 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 13 
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kondusif, mencegah praktik monopoli dan menciptkan efektifitas dan efesiensi 

dalam kegiatan usaha.4 

Di Indonesia, Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam 

menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat secara langsung di awasi oleh 

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).5 KPPU merupakan salah satu 

lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden 

Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (Keppres 

75/1999). Sebagai sebuah lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang No. 

5 Tahun 1999, KPPU berperan selaku salah satu lembaga penegak hukum yang 

memiliki tugas kompleks dalam mengawasi praktek persiangan usaha tidak sehat 

oleh para pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena semakin massive-nya aktivitas 

bisnis dalam berbagai bidang dengan modifikasi strategis untuk memenangkan 

persaingan antar kompetitor.6 

Sistem perekonomian masa kini yang mengglobal dan sangat terintergrasi 

memberikan peluang dan masalah bagi bangsa Indonesia. Melihat pertumbuhan 

ekonomi, industri dan perdagangan di Indonesia, munculnya beragam variasi 

barang dan/atau jasa yang diminati oleh konsumen. Kuatnya arus industrialisasi 

dan perdangangan global lewat investasi multinasional, mendorong terciptanya 

persaingan usaha yang ketat. Namun melihat sejarah pertumbuhan perekonomian 

Indonesia menunjukan bahwa iklim bersaingan di Indonesia belum terjadi 

                                                             
4 Pasal 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat  
5 Ungki Miftahul Muttaqin, “Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perspektif 

Hukum Islam”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2009), hal. 72 
6 Rai Mantili, “Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka 

Menciptakan Kepastian Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3, 2016, hal. 117 
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sebagaimana yang diharapkan dimana Indonesia telah membangun 

perekonomiannya tanpa memberikan perhatian yang memadai untuk terciptanya 

struktur pasar persaingan.7    

Dalam prakteknya, tidak ada persaingan yang sempurna terjadi. Persaingan 

dalam kegiatan usaha adalah suatu hal yang niscaya dan merupakan “nafas” dari 

kegiatan usaha itu sendiri.8 Tidak ada kegiatan usaha yang dilakukan oleh sesama 

manusia yang tidak memunculkan suatu persaingan karena tentunya pelaku usaha 

memerlukan konsumen agar usahanya dapat mendatangkan keuntungan. Pada 

akhirnya para pelaku usaha mencoba berbagai cara untuk menarik hati konsumen.  

Persaingan perlu dijaga eksistensinya demi terciptanya efisiensi.9 Persaingan 

dapat membawa implikasi positif maupun negatif. Persaingan yang positif 

merupakan mekanisme untuk dapat mewujudkan efisiensi dan kesejahteraan 

masyarakat. Melalui persaingan yang terpelihara secara konsisten, akan tercipta 

kemanfaatan bagi masyarakat konsumen, berupa pilihan produk yang bervariatif 

dan harga pasar dan kualitas yang tinggi.10. Sebaliknya, persaingan dapat 

berimplikasi negatif, jika dijalankan dengan perilaku negatif atau diciderai oleh 

tindakan anti persaingan pelaku usaha sehingga menjadi tidak kompetetif dan 

membawa dampak kerugian bagi konsumen.11 

                                                             
7 Wafia, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, Oktober- Desember 2014, hal. 657 
8 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012), hal. 1 
9 Sutan Remu Sjahdeini, “Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan UU Larangan Monopoli”, Jurnal 

Hukum Bisnis Vol. 19, Mei-Juni 2002, hal. 8  
10 Irna Nurhayati, “Kajian Hukum Persaingan Usaha: Kartel Antara Teori Dan Praktik”, Jurnal 

Hukum Bisnis, Vol. 30, No. 02, 2011, hal. 12  
11 Mustafa Kamal Rokan, Op.cit., hal. 1  
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Dalam salah satu bentuk pasar oligopoli12, disana terdapat sedikit pelaku usaha 

dalam pasar tersebut yang dimana diterapkan barrier to entry atau hambatan 

masuk kedalam pasar tersebut. Dalam pasar jenis ini pula terdapat saling 

ketergantungan antara masing-masing pelaku usaha sehingga keputusan strategis 

suatu perusahaan tergantung dari keputusan strategis perusahaan lainnya terdapat 

dalam pasar tersebut. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan tindakan kartel. 13 

Kartel sesungguhnya merupakan salah satu strategi yang diterapkan antar 

pelaku usaha untuk mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksinya. 

Asumsinya, apabila produksi mereka didalam pasar dikurangi sedangkan 

permintaan dalam pasar tetap, akan berakibat pada naiknya harga produk 

ketingkat yang lebih tinggi. Namun apabila jumlah produk di pasar berlimpah 

maka akan berakibat pada penurunan harga.14  

Umumnya, kartel membentuk praktik monopoli sempurna dengan mengatur 

supply secara bersama-sama melaui pembagian kuota produksi kepada anggota-

anggotanya. Pengaturan yang seperti itu membuat kartel dapat menentukan harga 

di atas persaingan sehingga masing-masing anggota akan menikmati keuntungan 

yang jauh di atas normal dengan mengorbankan kesejahteraan ekonomi 

konsumen.  

Kartel termasuk pelanggaran berat dari hukum persaingan usaha. Mengapa 

demikian? Karena dampak terhadap penurunan kesejahteraan sosial dianggap 

                                                             
12 Struktur pasar dimana ada 2-10 perusahaan yang menguasai pasar baik secara sendiri-sendiri 

(independen) atau secara bersama-sama yang mana perilaku antar perusahaan saling 

ketergantungan satu sama lain 
13 Andi Fahmi Lubis, et.al, Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, (Jakarta: GTZ, 

2009), hal. 36 
14 Ibid., hal. 106 
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cukup nyata. Oleh karena itu, dapat dipahami jika KPPU memiliki concern yang 

tinggi untuk melakukan investigasi.15 Penanganan terhadap kartel bukanlah 

persoalan yang mudah. Rangkaian proses yang kompleks perlu dijalankan untuk 

mengungkap keberadaan kartel. Penanganan kartel membutuhkan kemampuan, 

keahlian, dan konsistensi dalam melakukan perhitungan ekonomi yang tepat, 

membaca peraturan, serta melihat penafsiran undang-undang.  

Kartel merupakan salah satu permasalahan dalam hukum persaingan usaha 

yang dianggap serius oleh KPPU. Terhadap hal tersebut KPPU telah membuat 

Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 Ayat 1, Pasal 9, dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 

1999. Pedoman tersebut menekankan penjelasan tentang pembuktian dalam 

perkara kartel.16 Dalam pelaksanaan penanganan perkara kartel oleh KPPU 

terdapat beberapa permasalahan yang cukup penting. Antara lain terkait dengan 

kelembagaan KPPU itu sendiri. Permasalahan lainnya adalah mengenai 

kewenangan KPPU baik saat menyidik atau memutus perkara. Selanjutnya, 

terdapat pula permasalahan dalam hal pembuktian kartel oleh KPPU yang 

dirasakan masih sulit.  

Dalam memberantas dan kartel, terdapat dua metode pendekatan yang 

digunakan oleh negara-negara yang sudah memiliki hukum persaingan usaha, 

yaitu pertama, merupakkan pendekatan per se illegal yang menyatakan setiap 

perjanjian atau kegiatan usaha tertentu ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas 

                                                             
15 KPPU, “Sulitnya Membuktikan Praktik Kartel”,  

http://www.kppu.go.id/id/blog/2010/07/sulitnya-membuktikan-praktik-kartel/, diakses Mei 2017 
16 Hukum Online,  http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bcff9789b44c/talk-hukumonline-

-discussion, diakses Mei 2017 

http://www.kppu.go.id/id/blog/2010/07/sulitnya-membuktikan-praktik-kartel/
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bcff9789b44c/talk-hukumonline--discussion
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bcff9789b44c/talk-hukumonline--discussion
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dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.17 Salah 

satu manfaat besar dalam penggunaan metode ini adalah kemudahan dan 

kejelasan dalam proses administratifnya. Pendekatan ini mempunyai kekuatan 

yang mengikat lebih luas daripada larangan-larangan yang tergantung pada 

evaluasi mengenai pengaruh kondisi pasar yang kompleks. Selain itu, pendekatan 

ini dapat memperpendek proses pada tingkat tertentu dalam pelaksanaan Undang-

undang.18  

Pendekatan kedua dalam mendekteksi kartel adalah rule of reason yang 

merupakan kebalikan dari per se illegal. Rule of reason menyatakan suatu 

perbuatan yang ditunjuk melanggar hukum persaingan, pencari fakta harus 

mempertimbangkan keadaan sekitar kasus untuk menentukan apakah perbuatan 

itu membatasi persaingan secara tidak wajar. Untuk itu, disyaratkan bahwa 

penggugat dapat menunjukkan akibat-akibat anti kompetitif, tau kerugian yang 

nyata terhadap persaingan, bukan menunujukkan dengan menunjukkan apakah 

perbuatan itu tidak adil melawan hukum.  

Penegak hukum persaingan usaha harus memeriksa secara mendalam alasan-

alasan para pelaku usaha melakukan kartel, baru kemudian memutuskan apakah 

kartel yang dilakukan para pelaku usaha tersebut adalah tindakan yang melanggar 

hukum. Ini kemudian yang menjadi kurang efektifnya pendekatan rule of reason 

dalam pendektesian kasus kartel dan pemberantasannya. Selain membutuhkan 

analisa yang mendalam dan memakan waktu lama, bisa saja penegak hukum tidak 

dapat menemukan bukti terkait. Penerapan kedua pendekatan atau metode tersebut 

                                                             
17 A.M Tri Anggraini, “Penerapan Pendekatan “Rule of Reason” dan “Per Se Illegal” dalam 

Hukum Persaingan” Jurnal Hukum Bisnis Vol. 24, 2005, hal. 5 
18 Hukum Online, Op.cit 
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telah dipergunakan di beberapa negara yang telah lama memberlakukan aturan 

hukum persaingan.  

Di beberapa negara lain, kartel telah berkembang ke arah per se illegal karena 

adanya konsekuensi ekonomi negatif yang akan terjadi dengan adanya suatu 

tindakan.19 Di antaranya merupakkan negara Jepang. Negara ini memiliki hukum 

persaingan usaha semenjak tahun 1947 yang disebut Japan Anti Monopoly Act 

(AMA) yang penegakan hukumnya menjadi tanggung jawab dari Japan Fair 

Trade Commision (JFTC) dan kewenangannya secara tegas di atur dalam 

Antimonopoly Law.20 Dalam hukum persaingan Jepang, kartel dianggap sebagai 

unreasonable restraint of trade (halangan perdangan yang tidak wajar yang diatur 

khusus dalam Pasal 3 AMA yang menyatakan bahwa: 

“No entrepreneur shall effect private monopolization or 

unreasonable restraint of trade.” 

 

Pendekatan per se illegal biasanya dipergunakan dalam kententuan atau pasal-

pasal yang menggunakan “dilarang, tanpa anak kalimat “patut diduga…” atau 

“yang dapat mengakibatkan…”.21 Hal ini mengindikasikan bahwa Pasal yang 

mengatur kartel di Jepang dalam ketentuan Pasal 3 AMA adalah per se illegal 

dengan penggunaan kata “no” yang mengartikan bahwa perbuatan kartel dilarang 

sama sekali di hukum persaingan Jepang. 

                                                             
19 Hukum Online, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c3d67c1bccf6/seminar-

hukumonline-2010, diakses Mei 2017 

20 Toshio Dokei “Japan” 

http://jp.whitecase.com/files/Publication/19aa418adf004956b42b0a5329a27367/Presentation/Publi

cationAttachment/04fb4494-c715-4d1a-9be1132cb1512a86/article_Japan_Cartels.pdf, diakses 

September 2017 

 
21 A. M Tri Anggraini. Op.cit. hal. 28 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c3d67c1bccf6/seminar-hukumonline-2010
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c3d67c1bccf6/seminar-hukumonline-2010
http://jp.whitecase.com/files/Publication/19aa418adf004956b42b0a5329a27367/Presentation/PublicationAttachment/04fb4494-c715-4d1a-9be1132cb1512a86/article_Japan_Cartels.pdf
http://jp.whitecase.com/files/Publication/19aa418adf004956b42b0a5329a27367/Presentation/PublicationAttachment/04fb4494-c715-4d1a-9be1132cb1512a86/article_Japan_Cartels.pdf
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Selain Jepang, adapun Korea Selatan sebagai negara yang yang telah 

menghadapi serangkaian tantangan politik dan sosio ekonomi dan sudah bergerak 

dengan cepat ke tingkat ekonomi sebuah negara maju.22 Di Korea Selatan sendiri, 

praktik perdagangan tidak wajar dan perilaku anti-competitive diatur dalam 

Monopoly Regulation and Fair Trade Act (MRFTA). MRFTA memasukkan kartel 

dalam kerjasama yang tidak wajar (restrictions on undue collaborative activities) 

dalam pasal 19 MRFTA.  

Ketentuan dalam pasal 19 yang menyatakan bahwa: 

 “No enterprises shall agree with other enterprisers by 

contract, agreement, resolution, or any other means to jointly 

engage in an act, or let other do this kind of activities, falling 

under the any of the following subparagraphs that unfairly 

restricts competition (hereafter referred to as “improper 

concerted acts” 

Melihat penggunaan kalimat dalam Pasal tersebut, pendekatan per se illegal 

juga digunakan dalam hukum persaingan Korea Selatan. Pengaturan MRFTA 

sendiri ditegakkan dan dikembangkan oleh badan persaingan usaha Korea Selatan 

yaitu Korea Fair Trade Comission (KFTC). 

Di Indonesia sendiri, ketentuan kartel di atur dalam Pasal 5 ayat (1), dan 

Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Namun, ketentuan Pasal 5 ayat (1) secara spesifik 

mngatur penetapan harga yang diatur secara per se, ketentuan Pasal tersebut yang 

menyatakan bahwa: 

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan 

pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan 

                                                             
22 Youngjin Jung, et.al., “Korea’s Competition Law and Policies in Perspective Symposium on 

Competition Law and Policy in Developing Countries”, Northwestern Journal of International 

Law & Business, Vol. 26, No. 03, 2006, hal. 687 
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atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan 

pada pasar yang bersangkutan yang sama.” 

 

Sementara Pasal 11 mengatur tentang kartel produksi dan pemasaran dengan 

tujuan akhir mempengaruhi harga yang menyebutkan bahwa: 23   

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga 

dengan mengatur produksi dan/atau jasa yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak sehat”.  

 

Di dalam Pasal yang masuk dalam kategori rule of reason biasanya terdapat 

frase “dapat mengakibatkan” atau “patut diduga” menimbulkan praktik monopoli 

atau persaingan usaha tidak sehat. Dilihat dari kalimat yang digunakan dalam UU 

No. 5 Tahun 1999 yang mencantumkan kata “dapat mengakibatkan” dengan 

begitu, ketentuan dalam Pasal 11 UU menggunakan pendekatan rule of reason 

untuk mendeteksi kartel. Ketentuan Pasal 9 UU No. 5 mengenai kartel juga diatur 

dengan pendekatan rule of reason. Hal ini mengindikasikan perlunya penelitian 

yang mendalam apakah suatu tindakan menimbulkan monopoli yang merugikan 

persaingan atau tidak.  

 Kedua metode pendekatan per se illegal dan rule of reason memiliki 

perbedaan ekstrim yang digunakan dalam penerapannya. Per se illegal 

menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu ilegal, tanpa 

pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian atau 

kegiatan usaha tersebut. Sedangkan rule of reason adalah pendekatan yang 

digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi 

                                                             
23 Adi Susanti Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta 

Penerapan Hukumnya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 2  
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mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah 

perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung 

persaingan.24 

Keunggulan dari pendekatan per se illegal adalah mendatangkan kepastian 

apakah suatu tindakan telah melanggar Undang-undang, namun tidak seakurat 

apakah tindakan tersebut benar-benar menghambat persaingan dan merugikan 

konsumen.25 Penyelidikan terhadap ada tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan 

persaingan melalui pendekatan per se illegal dianggap lebih memberikan 

kepastian hukum.26  

Untuk itu, penulis tertarik untuk membahas bagaimana penerapan pendekatan 

per se illegal di beberapa negara, khususnya di negara Jepang, Korea Selatan, dan 

Indonesia dalam upaya memberantas tindakan kartel yang dilakukan antar pesaing 

usaha. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaturan dan implimentasi pendekatan per se illegal untuk 

mengatasi praktek kartel di Jepang dan Korea? 

2. Bagaimana pengaturan dan implimentasi pendekatan per se illegal dalam 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha untuk mengatasi 

praktek kartel di Indonesia? 

 

                                                             
24 A.M Tri Anggraini, Op.cit 
25 A.M Tri Anggraini, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Per Se Illegal 

atau Rule of Reason, (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, 

2003), hal. 20 
26 Andi Fahmi Lubis, et.al. Op.cit. hal. 63 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan keseluruhan dari penelitian ini tentunya untuk mengetahui 

bagaimanakah pengaturan pendekatan per se illegal yang digunakan negara 

Jepang dan Korea dalam mengatasi kartel dan membandingkannya dengan negara 

Indonesia yang tidak hanya menggunakan pendekatan per se illegal namun juga 

menggunakan pendekatan rule of reason untuk membuktikan kartel. Tujuan dari 

penelitian ini juga didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan jawaban dari 

permasalahan yang ada dalam rumusan masalah, yaitu: 

1. Mengetahui dan menganalisis pendekatan pembuktian praktek kartel yang 

digunakan oleh negara Jepang dan Korea dalam memeriksa perkara-perkara 

kartel sesuai dengan pengaturan Undang-undang di negara masing-masing. 

2. Megetahui dan menganalisis bagaimana penggunaan pembuktian pendekatan 

per se illegal dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan 

Usaha di Indonesia dalam membuktikan praktek kartel. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Segi Akademis 

Secara akademis, Manfaat penelitian dari skripsi ini adalah untuk 

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis 

untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Pelita Harapan. 
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2. Mengetahui lebih dalam mengenai cara memberantas kartel dengan 

pendekatan per se illegal dan perkembangannya baik di Jepang, Korea 

Selatan, maupun di negara lainnya, 

3. Memberikan pemahaman dan sikap kritis terhadap cara memberantas 

kartel dengan per se illegal dalam hukum persaingan usaha. 

4. Mengetahui dan menambah wawasan terhadap persoalan mengatasi 

praktek kartel di negara-negara lain, khususnya di negara Jepang dan 

Korea Selatan dan juga bagaimana perkembangan mengatasi praktek 

kartel di Indonesia. 

 

1.4.2 Segi Praktis 

Secara praktis, manfaat penelitian dari skripsi ini agar dapat menjadi 

masukan bagi pembaca, juga menjadikan solusi yang ditawarkan sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya bagi kalangan akademis yang 

berhubungan dengan cara mengatasi kartel dalam persaingan usaha tidak sehat. 

Beberapa hal yang bisa dijadikan solusi dalam penelitian ini adalah menyangkut 

penerapan per se illegal dalam pembuktian kasus kartel di Jepang dan Korea 

Selatan dan bagaimana peran pendekatan per se illegal dalam hukum persaingan 

usaha Indonesia bagi prakitisi hukum maupun para pelaku usaha di bidang 

ekonomi, baik pelaku usaha negara maupun para pelaku usaha swasta tentang 

hukum persaingan usaha di Indonesia guna terciptanya persaingan usaha yang 

sehat di dalam dunia usaha ataupun perekonomian negara, dan masyarakat.  
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1.5 Sistematika Penelitian 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini, berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. 

 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, penulis membagi tinjauan pustaka menjadi 2 sub bahasan yaitu 

kerangka teori dan kerangka konseptual yang diambil dari ketentuan Undang-

undang Anti Monopoli dari negara Jepang, Korea, dan Indonesia yang mendasari 

penelitian ini. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini metode penelitian, pembahasan berkaitan dengan poin-poin sebagai 

berikut jenis penelitian yang terdiri dari hukum primer, hukum sekunder, dan 

hukum tersier, kemudian teknik dan analisis data yang dapat digunakan untuk 

meneliti berdasarkan pada topik yang penulis bahas dalam skripsi. 

 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS  

Menguraikan studi perbandingan penyelesaian praktek kartel di beberapa negara 

secara per se illegal. Dan menguraikan bagaimana pendekatan per se illegal 

dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia digunakan sebagai penyelesaian 

praktek kartel. 
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BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, berisikan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dibahas mulai dari BAB I hingga BAB V dan saran dari 

penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


