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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Hukum Persaingan Usaha 

1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha 

Hukum Persaingan Usaha terdiri dari kata hukum dan persaingan 

usaha. Bila dikehendaki persaingan usaha dapat dipecah lagi menjadi kata 

persaingan dan usaha. Hukum merupakan pengatur dan petunjuk dalam 

kehidupan bermasyarakat (levensvoorschriten) sehingga hukum selalu 

sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Menurut Borst 

hukum ialah keseluruhan peraturan bagikelakuan atau perbuatan manusia 

didalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan 

mendapatkan tata atau keadilan. Utrecht dan Van Apeldoorn beranggapan 

bahwa untuk memberikan suatu definisi yang tepat tentang hukum adalah 

tidak mungkin. Hukum mengatur hubungan didalam masyarakat antara 

orang dengan orang atau antara anggota masyarakat yang lain. Bentuk 

hubungannya dapat lebih terinci lagi dalam bermacam-macam bentuk 

seperti perkawinan, tempat kediaman, perjanjian-perjanjian, dan lain 

sebagainya
14

. 

Persaingan merupakan suatu perjuangan yang dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok orang tertentu (kelompok sosial), agar 

memperoleh kemenangan memperlihatkan keunggulan masing-masing yang 

                                                             
14

 Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman, Analisa dan Perbandingan Undang-
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dilakukan oleh perseorangan (perusahaan, negara) pada bidang 

perdagangan, produksi, maupun persenjataan.Usaha dalam kehidupan 

sehari-hari dapat diartikan sebagai upaya manusia untuk melakukan sesuatu 

guna mencapai tujuan tertentu, usaha atau dapat juga disebut suatu 

perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara 

tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang 

diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk 

badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan dan 

berkedudukan di suatu daerah dalam suatu negara. 

Persaingan usaha adalah kondisi dimana terdapat dua pihak (pelaku 

usaha) atau lebih berusaha untuk saling mengungguli dalam mencapai 

tujuan yang sama dalam suatu usaha tertentu. Pengertian dari hukum 

persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi atau 

hubungan perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku 

perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. 

Pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan 

persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha 

baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan 

konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang 

didirikannya. Dilihat dari segi ekonomi, pengertian persaingan atau 

competition adalah: 

a. Merupakan suatu bentuk struktur pasar, dimana jumlah perusahaan yang 

menyediakan barang di pasar menjadi indikator dalam menilai bentuk 
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pasar seperti persaingan sempurna (perfect competition), Oligopoli 

(adanyabeberapa pesaing besar). 

b. Suatu proses dimana perusahaan saling berlomba dan berusaha untuk 

merebutkonsumen atau pelanggan untuk dapat menyerap produk barang 

dan jasa yangmereka hasilkan, dengan cara: 

1) Menekan harga (price competition); 

2) Persaingan bukan terhadap harga (non price competition) melalui 

deferensial produk, pengembangan HAKI, promosi/iklan, pelayanan 

purna jual; 

3) Berusaha untuk lebih efesien (low cost production). 

2. Dasar Hukum Persaingan Usaha 

Kegiatan perekonomian nasional dalam pengaturannya diatur dalam 

Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dimana ekonomi diatur oleh 

kerjasama berdasarkan prinsip gotong royong. Secara tidak langsung dalam 

Pasal 33 UUD dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses 

perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk 

kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdi kepada kesejahteraan 

seluruh rakyat. Pemikiran demokrasi ekonomi perlu diwujudkan dalam 

menciptakan kegiatan ekonomi yang sehat, maka perlu disusun undang-

undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 

yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan 

perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha didalam upaya untuk 
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menciptakan persaingan usaha yang sehat
15

. Ketentuan larangan praktik 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia terdapat dalam UU 

No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat diundangkan dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 No. 33 pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku 

secara efektif 1 (satu) tahun sejak diundangkan. 

Sebelum UU No. 5 Tahun 1999 berlaku secara efektif dan menjadi 

dasar hukum persaingan usaha, telah ada sejumlah peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai persaingan usaha. Pengaturannya 

terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang tersebar 

secara terpisah (sporadis) satu samalain. 

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut: 

a. Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

b. Pasal 1365 KUHPerdata 

c. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria 
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d. Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang No. 12 Tahun 

1970 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Penanaman Modal 

Dalam Negeri 

e. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 

f. Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 

1997tentang Merek 

g. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas 

h. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

i. Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil 

j. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, 

Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas 

k. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum 

Keberadaan UU No. 5 Tahun 1999 sebagai dasar hukum persaingan 

usaha juga dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksana dan peraturan 

terkait lainnya baik yang dikeluarkan oleh KPPU dalam bentuk Peraturan 

Komisi (Perkom), Pedoman KPPU, Surat Keputusan (SK) dan Surat Edaran 

(SE), maupun yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk 

Peraturan Mahkamah Agung (Perma). 

3.  Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha 

Penerapan hukum persaingan usaha bertujuan untuk menghindari 

timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 1 angka (6) UU No. 5 Tahun 

1999 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan 

antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau 

pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau 

melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pengertian persaingan 

usaha tidak sehat ini dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian dan kegiatan 

sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 . 
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a. Perjanjian yang Dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu 

perbuatan denganmana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih. Handri Raharjo bersandarkan pada 

Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu 

hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasarikata sepakat 

antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antaramereka 

(para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek 

hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum 

yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan 

kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta 

menimbulkan akibat hukum. berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau 

untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lainnya berhak 

menuntut pelaksanaan dari perjanjian itu. Sedangkan Subekti 

menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seseorang 

berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal
16

. 

Pasal 7 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur secara khusus 

mengenai apayang dimaksud dengan perjanjian. Perjanjian dalam Pasal 

ini didefinisikan sebagai: suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha 

untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain 

dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian 
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yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999 

yang terjadi atau mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat, antara lain meliputi: 

(1) Perjanjian Oligopoli 

Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha melakukan 

perjanjian oligopoli yaitu perjanjian dua pelaku usaha atau lebih 

untuk menguasaiproduksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau 

jasa yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat. 

(2) Perjanjian Penetapan Harga 

UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk melakukan 

perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu 

barang dan atau jasayang harus dibayar konsumen atau 

pelanggannya. UU No. 5 Tahun 1999 membagi perjanjian 

penetapan harga kedalam beberapa jenis yaitu: 

a) Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing Agreement) 

Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 merumuskan bahwa 

pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya untukmenetapkan harga atau suatu barang dan/atau 

jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada 

pasar bersangkutan yang sama. 

b) Perjanjian Diskriminasi Harga (Price Discrimination 

Agreement) 
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Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999 melarang setiap perjanjian 

diskriminasi harga, dimana bunyi Pasal tersebut antara lain: 

“Pelaku usaha dilarangmembuat perjanjian yang mengakibatkan 

pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda 

dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang 

dan/atau jasa yang sama.” 

c) Harga Pemangsa atau Jual rugi (Predatory Pricing) 

Predatory pricing adalah salah satu bentuk strategi yang 

dilakukan olehpelaku usaha dalam menjual produk dengan harga 

dibawah biaya produksi(average cost atau marginal cost). 

Tujuan utama dari predatory pricing untuk menyingkirkan 

pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku 

usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam 

pasaryang sama. 

d) Penetapan Harga Jual Kembali (Resale Price Maintenance) – 

(Vertical Price Fixing) 

Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “Pelaku 

usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain 

yang membuat persyaratanbahwa penerima barang dan atau jasa 

tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa 

yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada 

harga yang telah diperjanjikan sehingga dapatmengakibatkan 

terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” 
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e) Perjanjian Pembagian Wilayah (Market Division) 

Prinsipnya perjanjian antara pelaku usaha untuk membagi 

wilayahpemasaran diantara mereka akan berakibat kepada 

eksploitasi terhadapkonsumen, dimana konsumen tidak 

mempunyai pilihan yang cukup baik dari segi barang maupun 

harga. UU No. 5 Tahun 1999 melarang perbuatan tersebut dalam 

Pasal 9 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat 

perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan 

untukmembagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar terhadap 

barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

(3) Pemboikotan 

Pasal 10 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku 

usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk 

melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri 

maupun pasar luar negeri
17

. Dan dalam Pasal 10 Ayat (2) 

menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian 

dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap 

barang dan/atau jasadari pelaku usaha lain sehingga perbuatan 

tersebut: 
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 (a). Merugikan atau dapatdiduga akan merugikan pelaku usaha lain 

atau; (b). Membatasi pelaku usahalain dalam menjual atau membeli 

setiap barang dan/atau jasa dari pasar bersangkutan. 

(4) Kartel 

Perjanjian Kartel adalah Pengaturan produksi dan atau pemasaran 

suatu barangdan atau jasa untuk mempengaruhi harga. Pasal 11 UU 

No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang 

membuat perjanjian, dengan pelakuusaha pesaingnya yang 

bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan caramengatur 

produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang 

dapatmengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat. 

(5) Trust 

Pasal 12 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian dua 

pelaku usaha atau lebih untuk membentuk gabungan perusahaan 

dengan tetapmempertahankan kelangsungan perusahaan masing-

masing dengan tujuan untuk mengontrol produksi dan atau 

pemasaran sehingga dapat mengakibatkanpraktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat 

(6) Oligopsoni 

Pasal 13 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa 

perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai pasokan 
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agar dapat mengendalikanharga yang dapat mengakibatkan praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidaksehat. 

(7) Integrasi Vertikal 

Perjanjian Integrasi Vertikal adalah perjanjian dua pelaku usaha atau 

lebih untuk menguasai rangkaian produksi berkelanjutan yang dapat 

mengakibatkanpersaingan usaha tidak sehat dan merugikan 

masyarakat. 

(8) Perjanjian Tertutup 

Perjanjian Tertutup adalah perjanjian dua pelaku usaha atau lebih 

yang berisisyarat bahwa penerima pasokan hanya akan memasok 

atau tidak akan memasok produk tersebut kepada pelaku usaha lain; 

harus bersedia membeliproduk lainnya dari pemasok; atau mengenai 

harga atau potongan harga yangakan diterima bila bersedia membeli 

produk lain atau tidak membeli produkyang sama dari pelaku usaha 

lain
18

. 

(9) Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri 

UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Perjanjian dengan pihak 

luar negeri adalah perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat 

ketentuanyang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

dan atau persainganusaha tidak sehat. 
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b. Kegiatan yang Dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 

Kegiatan yang dilarang adalah tindakan atau perbuatan atau 

perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau 

kelompok pelaku usaha tanpa adanya keterkaitan hubungan (hukum) 

secara langsung dengan pelaku usaha atau kelompok usaha lainnya. 

Beberapa kegiatan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 

adalah sebagai berikut: 

(1) Monopoli 

UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 17 menyebutkan bahwa
19

: 

a) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan 

atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan 

terjadinyapraktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat. 

b) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan 

atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 

sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) apabila. 

i. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada 

subtitusinya;dan 

ii. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam 

persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; 
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iii. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha 

menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar 

atau jenis barangatau jasa tertentu. 

(2) Monopsoni 

Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku 

usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi 

pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan 

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau 

dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli 

tunggal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) apabila satu pelaku 

usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% 

pangsa pasar atau satu jenis barang atau jasa tertentu
20

. 

(3) Penguasaan Pasar 

Penguasaan Pasar adalah dilarang melakukan satu atau 

beberapa kegiatan, sendiri atau bersama yang dapat mengakibatkan 

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa: 

menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama; 

atau menghalangi konsumen untuk bertransaksi dengan pelaku 

usaha tertentu; atau membatasi peredaran dan penjualan produk; 

atau melakukan diskriminasi (Pasal 19); melakukan jual rugi untuk 
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menyingkirkan pesaing (Pasal 20); dengan curang menetapkan biaya 

produksi dan biaya lainnya (Pasal 21). 

(4) Persekongkolan 

Kegiatan persekongkolan adalah persekongkolan dengan 

pihak lain untukmengatur dan menentukan tender kolusif (Pasal 22), 

bersekongkol mendapatkan rahasia perusahaan pesaing (Pasal 23), 

bersekongkol untuk menghambat produksi dan atau pemasaran 

pesaing (Pasal 24), 

c.  Posisi Dominan 

Pasal 1 Angka 4 UU No. 5 Tahun 1999 , posisi dominan adalah 

keadaan dimanapelaku usaha tidak mempunyai pesaing di pasar 

bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau 

pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar 

bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan 

akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk 

menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu
21

. 

Pasal 25 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 menentukan bahwa 

pelaku usaha memiliki potensi dominan apabila memenuhi kriteria 

dibawah ini: 

1).  Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% 

atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu. 
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2).  Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 

75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu. 

Posisi dominan dapat timbul melalui hal-hal berikut ini: 

a) Jabatan rangkap pada lebih dari satu perusahaan dalam pasar 

bersangkutanyang sama atau memiliki keterkaitan yang erat 

dalam bidang dan jenis usahaatau secara bersama-sama 

menguasai pangsa pasar produk tertentu. 

b) Pemilik saham mayoritas pada perusahaan sejenis dengan 

bidang usaha yangsama dan pasar yang sama. 

c) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. 

 

B. Kartel sebagai Perjanjian yang Dilarang 

1. Pengertian Kartel 

Istilah kartel terdapat dalam beberapa bahasa seperti cartel dalam 

bahasa Inggrisdan kartel dalam bahasa Belanda. Cartel disebut juga 

syndicate yaitu suatu kesepakatan antara beberapa perusahaan produsen dan 

lain-lain yang sejenis untukmengatur dan mengendalikan berbagai hal, 

seperti harga, wilayah pemasaran dansebagainya, dengan tujuan menekan 

persaingan dan atau persaingan usaha padapasar yang bersangkutan dan 

meraih keuntungan. 

Kartel adalah bentuk kerjasama sejumlah pelaku usaha untuk dapat 

mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang atau jasa sebagai 

upaya mendapatkan keuntungan di atas tingkat keuntungan yang wajar. 
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Kartel menggunakan berbagai cara untuk mengkoordinasikan kegiatan antar 

pelaku usaha. 

Menurut Winardi, kartel itu merupakan gabungan atau persetujuan 

(conventie) antara pengusaha-pengusaha yang secara yuridis dan ekonomis 

berdiri sendiri. untuk mencapai sasaran peniadaan sebagian atau seluruh 

persaingan antar pengusaha, untuk dapat menguasai pasar, hal mana 

biasanya tujuan pembentukan kartel, diperlukan syarat bahwa kartel 

mencakup bagian terbesar dari badan-badan usaha yang ada, dengan 

ketentuan bahwa mereka menggarap pasaran yang bersangkutan. 

Kartel kadangkala didefinisikan secara sempit, namun di sisi lain 

juga diartikan secara luas. Dalam arti sempit, kartel adalah sekelompok 

perusahaan yang seharusnya saling bersaing, tetapi mereka justru 

menyetujui satu sama lain untuk“menetapkan harga” guna meraih 

keuntungan monopolis
22

. 

Sedangkan dalam pengertian luas, kartel meliputi perjanjian antara 

para pesaing untuk membagi pasar, mengalokasikan pelanggan, dan 

menetapkan harga. Jenis kartel yang paling umum terjadi di kalangan 

penjual adalah perjanjian penetapan harga, persekongkolan penawaran 

tender (bid rigging), perjanjian pembagian wilayah (pasar) atau pelanggan, 

dan perjanjian pembatasan output. Sedangkan yang paling sering terjadi di 
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kalangan pembeli adalah perjanjian penetapan harga, perjanjian alokasi dan 

bid rigging. 

Berdasarkan Pasal 11 yang dapat dikatakan sebagai kartel, yaitu: 

a. Perjanjian dengan pelaku usaha saingannya. 

b. Bermaksud mempengaruhi harga. 

c. Dengan mengatur produksi dan atau pemasaran. 

d. Dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat. 

Perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 11 tersebut tidak hanya 

mencakupperjanjian yang tertulis saja tetapi juga perjanjian yang tidak 

tertulis sebagaimana telah dijelaskan dalam ilmu hukum kontrak. Adanya 

kesepakatan para pihak yang dipatuhi dan dijalankan merupakan sebuah 

perjanjian. Hal yang sama dapat dilihat pada Pasal 1313 KUHPerdata, yang 

menerangkan perjanjian sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 

Kamus Hukum Ekonomi ELIPS mengartikan kartel (cartel) 

sebagai“persekongkolan atau persekutuan di antara beberapa produsen 

produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga, dan 

penjualannya, serta untuk memperoleh posisi monopoli”. Dengan demikian, 

kartel merupakan salah satu bentuk monopoli, di mana beberapa pelaku 

usaha (produsen) bersatu untuk mengontrol produksi, menentukan harga, 

dan/atau wilayah pemasaran atas suatu barang dan/atau jasa, sehingga di 

antara mereka tidak ada lagi persaingan. 
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Para pengusaha sejenis dapat mengadakan kesepakatan untuk 

menyatukanperilakunya sedemikian rupa, sehingga mereka terhadap 

konsumen berhadapan sebagai satu kesatuan, yang dampaknya adalah 

seperti memegang monopoli. Hal yang demikian disebut kartel ofensif. 

Pengaturan persaingan juga dapat diadakan untuk menghindarkan diri dari 

cara-cara bersaing yang sudah menjurus pada penghancuran diri sendiri, 

karena sudah menjurus pada perang harga dengan harga yang lebih rendah 

daripada harga pokoknya. 

Suatu kartel pada umumnya mempunyai beberapa karakteristik: 

a. Terdapat konspirasi diantara beberapa pelaku usaha. 

b. Melibatkan para senior eksekutif dari perusahaan yang terlibat. Para 

senioreksekutif inilah biasanya yang menghadiri pertemuan-pertemuan 

dan membuat keputusan. 

c. Biasanya dengan menggunakan asosiasi untuk menutupi kegiatan 

mereka. 

d. Melakukan price fixing atau penetapan harga agar penetapan harga 

berjalanefektif, maka diikuti dengan alokasi konsumen atau pembagian 

wilayah ataualokasi produksi. Biasanya kartel akan menetapkan 

pengurangan produksi. 

e. Adanya ancaman atau sanksi bagi anggota yang melanggar perjanjian. 

Apabila tidak ada sanksi bagi pelanggar, maka suatu kartel rentan 

terhadap penyelewengan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih 

besar dari pada anggota kartel lainnya. 
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f. Adanya distribusi informasi kepada seluruh anggota kartel. Bahkan jika 

memungkinkan dapat menyelenggarakan audit dengan menggunakan 

data laporan produksi dan penjualan pada periode tertentu. Auditor akan 

membuat laporan produksi dan penjualan setiap anggota kartel dan 

kemudian membagikan hasil audit tersebut kepada seluruh anggota 

kartel. 

g. Adanya mekanisme kompensasi dari anggota kartel yang produksinya 

lebih besar atau melebihi kuota terhadap mereka yang produksinya kecil 

atau mereka yang diminta untuk menghentikan kegiatan usahanya. 

Sistem kompensasi ini tentu saja akan berhasil apabila para pelaku 

usaha akan mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan 

apabila mereka melakukan persaingan. Hal ini akan membuat kepatuhan 

anggota kepada keputusan-keputusan kartel akan lebih terjamin. 

Jenis perjanjian horisontal yang dianggap paling merugikan atau 

bahkan dapatberakibat mematikan persaingan adalah kartel. Terdapat 

banyak bentuk kartelyang memungkinkan usaha yang bersaing membatasi 

persaingan melalui kontrak diantaranya yaitu: kartel harga pokok 

(prijskartel), kartel harga, kartel kontingentering, kartel kuota, kartel 

standart atau kartel tipe, kartel kondisi, kartelsyarat, kartel laba atau pool, 

kartel rayon, dan sindikat penjualan atau kantorsentral penjualan. 
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C.  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

UU No. 5 Tahun 1999 dalam pengaturannya diawasi oleh suatu komisi 

pengawas.Dasar hukum pembentukan komisi pengawas adalah Pasal 30 Ayat 

(1) yangmenyatakan: “Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini 

dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha”. Selain itu pembentukan ini 

didasarkan pada Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999 yang menginstruksikan bahwa 

pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui 

Keputusan Presiden. 

Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Keppres No 

75 Tahun 1999 tertanggal 8 Juli 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha atau KPPU. 

1. Kedudukan KPPU 

UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa komisi adalah lembaga 

independen, hal ini berarti komisi pengawas bebas dari pengaruh dan 

kekuasaan pemerintah. Presiden Republik Indonesia secara eksplisit 

menegaskan kembali hal ini dalam Pasal 1 Ayat (2) Keputusan Presiden 

tertanggal 8 Juli 1999 tersebut. Hal ini merupakan penegasan secara formal 

kewajiban pemerintah untuk tidak mempengaruhi komisi dalam 

menerapkan undang-undang
23

. 

KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda 

selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk 
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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, sehingg sanksi yang dijatuhkan merupakan 

sanksi administratif. 

Ada dua alasan dari pembentukkan lembaga KPPU ini, yakni: 

Pertama, alasan filosofis yang dijadikan dasar pembentukannya, yaitu 

dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu 

lembaga yang mendapat kewenangan dari negara (pemerintah dan rakyat). 

Dengan kewenangan yang berasal dari negara, diharapkan lembaga 

pengawas ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-

baiknya, serta sedapat mungkin mampu bertindak independen. Adapun 

alasan yang kedua adalah alasan sosiologis, yakni alasan sosiologis 

dijadikan dasar pembentukan KPPU adalah menurunnya citra pengadilan 

dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, serta beban perkar 

pengadilan yang sudah menumpuk dapat dikatakan bahwa kewenangan 

yang dimiliki Komisi sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang 

dimiliki oleh lembaga peradilan. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, 

penuntutan konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. 
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Status KPPU diatur dalam Pasal 30 Ayat (3) yang menyatakan: 

“Komisi bertanggung jawab kepada Presiden”. Komisi diwajibkan memberi 

laporan kepada presiden, komisi tetap bebas dari pengaruh dan kekuasaan 

Pemerintah, sehingga kewajiban untuk memberikan laporan adalah semata-

mata merupakan pelaksanaan prinsip administrasi yang baik. Kewajiban 

tersebut yang termuat dalam Pasal 35 huruf g adalah sesuai dengan Pasal 30 

Ayat (3). 

Diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Komisi 

adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan 

kekuasaan Pemerintah serta pihak lain”. disebabkan karena Komisi 

melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintah, dimana kekuasaan tertinggi 

pemerintahan berada dibawah presiden. Jadi, sudah sewajarnya jika KPPU 

bertanggungjawab kepada Presiden. 

2. Wewenang dan Tugas KPPU 

Dalam kedudukannya sebagai pengawas, UU No. 5 Tahun 1999 

Pasal 36 danPasal 47 telah memberikan kewenangan khusus kepada KPPU. 

Secara garis besar, kewenangan KPPU dapat dibagi dua, yaitu wewenang 

aktif dan wewenang pasif
24

.Wewenang aktif adalah wewenang yang 

diberikan kepada KPPU melalui penelitian. KPPU berwenang melakukan 

penelitian terhadap pasar, kegiatan, dan posisi dominan. KPPU juga 

berwenang melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan 
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dan/atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan 

menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyelidik, meminta 

keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen 

dan alat bukti lain memutus dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi 

administatif. Adapun wewenang pasif adalah menerima laporan dari 

masyarakat dari atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik 

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 

 


