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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perjanjian Penetapan Harga 

Perjanjian penetapan harga (price fixing agreement) merupakan salah 

satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk 

menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Dengan adanya penetapan 

harga yang dilakukan di antara pelaku usaha (produsen atau penjual), 

maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang 

mereka jual atau pasarkan, yang kemudian dapat mengakibatkan surplus 

konsumen yang seharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen dipaksa 

beralih ke produsen atau penjual. Kekuatan untuk mengatur harga, pada 

dasarnya merupakan perwujudan dari kekuatan menguasai pasar dan 

menentukan harga yang tidak masuk akal.
9
 

Persaingan antar pelaku usaha dapat didasarkan pada kualitas barang, 

pelayanan atau servis dan/atau harga. Namun demikian, persaingan harga 

adalah satu yang paling gampang untuk diketahui. Persaingan dalam harga 

akan menyebabkan terjadinya harga pada tingkat serendah mungkin, 

sehingga memaksa perusahaan memanfaatkan sumber daya yang ada 

seefisien mungkin. Sebaliknya, dengan adanya perjanjian penetapan harga, 

para pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian penetapan harga 

kemungkinan dapat mendiktekan atau memaksakan harga yang diinginkan 

                                                             
9
 Andi Lubis dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Deutsche Gesellschaft fur 

Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. 2009. Indonesia. Hal 91 
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secara sepihak kepada konsumen, dimana biasanya harga yang didiktekan 

kepada konsumen merupakan harga yang berada diatas kewajaran. Bila hal 

tersebut dilakukan oleh setiap pelaku usaha yang berada di dalam pasar 

yang bersangkutan, hal ini dapat membuat konsumen tidak memiliki 

alternatif yang luas kecuali harus menerima barang dan harga yang 

ditawarkan oleh pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian penetapan 

harga tersebut. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.05 tahun 1999 dalam 

Pasal 5 ayat (1) merumuskan bahwa : 

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang 

harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang 

bersangkutan yang sama.” 

Apabila dilihat dari rumusnya, maka pasal yang mengatur mengenai 

penetapan harga ini dirumuskan secara per se illegal, sehingga penegak 

hukum dapat langsung menetapkan pasal ini kepada pelaku usaha yang 

melakukan perjanjian penetapan harga tanpa harus mencari alasan-alasan 

mereka melakukan perbuatan tersebut atau tidak diperlukan membuktikan 

perbuatan tersebut menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha 

tidak sehat.
10

 

Lebih lanjut menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.5/1999 

memberikan pengecualian-pengecualian, sehingga tidak semua perjanjian 

penetapan harga (price fixing agreement) dilarang. Suatu perjanjian 
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penetapan harga (price fixing) yang dibuat dalam suatu usaha patungan 

dan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku, tidak dilarang. 

1. Konsep dan Definisi 

Perilaku penetapan harga (price fixing) antara perusahaan yang sedang 

bersaing di pasar merupakan salah satu dari bentuk kolusi. Kolusi merujuk 

pada situasi dimana perusahaan-perusahaan yang ada di pasar melakukan 

koordinasi atas tindakan-tindakan mereka yang bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan yang lebih tinggi. Koordinasi di dalam kolusi tersebut 

digunakan untuk menyepakati beberapa hal, diantaranya:
11

 

a. Kesepakatan penetapan harga tertentu yang lebih tinggi dari harga 

yang diperoleh melalui mekanisme persaingan; 

b. Kesepakatan penetapan kuantitas tertentu yang lebih rendah dari 

kuantitas dalam situasi persaingan; 

c. Kesepakatan pembagian pasar. 

Dalam kondisi persaingan, penetapan harga merupakan konsekuensi dari 

penetapan jumlah produksi atau output. Output yang diproduksi oleh 

perusahaan ditentukan pada tingkat tertentu sedemikian sehingga 

perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimum. Pencapaian 

keuntungan yang maksimum ini didasarkan atas biaya produksi perusahaan 

dan kondisi permintaan. Dalam terminologi ilmu ekonomi, kondisi ini akan 

tercapai pada saat tambahan penjualan dari satu unit output sama dengan 

tambahan biaya untuk memproduksi satu unit output tersebut.  

                                                             
11

 Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) UU No. 5 Tahun 1999, KPPU RI, Hal. 11 
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Dengan demikian perusahaan yang mampu berproduksi secara lebih 

efisien akan mampu menetapkan harga yang lebih rendah dari para 

pesaingnya. Dengan adanya persaingan dalam hal efisiensi biaya 

produksi, maka harga di pasar akan terdorong untuk turun. Dengan 

turunnya harga di pasar, maka tingkat keuntungan perusahaan-

perusahaan yang bersaing di pasar juga akan turun. Penurunan 

keuntungan ini memotivasi perusahaan-perusahaan di pasar untuk 

bersepakat tidak melakukan persaingan harga. 

Oleh karena itu perusahaan-perusahaan yang ada di pasar kemudian 

melakukan kesepakatan untuk menentukan harga jual barang dan atau 

jasa mereka pada tingkat tertentu (yang jauh diatas biaya produksi) 

untuk mempertahankan atau meningkatkan keuntungan bersama. 

Keuntungan yang diperoleh perusahaan yang mengikuti kesepakatan ini 

akan lebih tinggi dibanding keuntungan yang diperoleh pada saat 

bersaing.
12

 

2. Penjabaran Unsur Pasal 5 

a. Unsur Pelaku Usaha  

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 5 dalam Ketentuan Umum UU No. 5 

Tahun 1999, pelaku usaha adalah “Setiap orang perorangan atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan 

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 
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maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan 

berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.” 

b. Unsur Perjanjian 

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 7 dalam Ketentuan Umum UU No. 5 

Tahun 1999, pelaku usaha adalah “Perjanjian adalah suatu 

perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri 

terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, 

baik tertulis maupun tidak tertulis.“ 

c. Unsur Pelaku Usaha Pesaing 

Pelaku usaha Pesaing adalah pelaku usaha lain dalam pasar 

bersangkutan yang sama 

d. Unsur Harga Pasar 

Harga adalah biaya yang harus dibayar dalam suatu transaksi 

barang dan jasa sesuai kesepakatan antara para pihak dipasar 

bersangkutan. 

e. Unsur Barang 

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 16 dalam Ketentuan Umum UU 

No.5/1999, pelaku usaha adalah “Barang adalah setiap benda, baik 

berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak 

bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau 

dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”. 
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f. Unsur Jasa 

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 17 dalam Ketentuan Umum UU No.5 

Tahun 1999, pelaku usaha adalah “Jasa adalah setiap layanan yang 

berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam 

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”. 

g. Unsur Konsumen 

Sesuai dengan pasal 1 angka 15 dari UU No.5 Tahun 1999, 

Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan 

atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk 

kepentingan pihak lain. 

h. Unsur Pasar Bersangkutan 

Pasar bersangkutan, menurut ketentuan pasal 1 angka 10 dari UU 

No.5 Tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan 

atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan 

atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan 

atau jasa tersebut. 

i. Unsur Usaha Patungan 

Perusahaan patungan adalah sebuah perusahaan yang dibentuk 

melalui perjanjian oleh 2 (dua) pihak atau lebih untuk menjalankan 

aktivitas ekonomi bersama, dimana para pihak bersepakat untuk 

membagi keuntungan dan menanggung kerugian yang dibagi 

secara proporsional berdasarkan perjanjian tersebut. 
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3. Rasionalitas Pelarangan Penetapan Harga 

Penetapan harga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap 

hukum persaingan karena perilaku kesepakatan penetapan harga akan 

secara langsung menghilangkan persaingan yang seharusnya terjadi 

diantara perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Dalam kondisi 

persaingan, harga akan terdorong turun mendekati biaya produksi dan 

jumlah produksi di pasar juga akan meningkat.
13

  

Ketika harga bergerak turun mendekati biaya produksi maka pasar 

akan menjadi lebih efisien sehingga kesejahteraan pun akan meningkat 

(welfare improvement). Namun ketika perusahaan-perusahaan 

melakukan kesepakatan penetapan harga, maka harga akan naik jauh 

diatas biaya produksi. Kenaikan harga ini diperoleh dengan cara 

membatasi output masing-masing perusahaan yang bersepakat. 

Kenaikan harga dan penurunan produksi ini akan menurunkan 

kesejahteraan konsumen (consumer loss) karena konsumen harus 

membayar barang dan atau jasa dengan harga yang lebih tinggi dengan 

jumlah yang lebih sedikit. Selain itu, kesejahteraan di pasar juga akan 

turun (welfare loss) karena berkurangnya jumlah barang dan atau jasa 

yang ada di pasar. 

Oleh karena itu, hilangnya persaingan akibat penetapan harga ini 

jelas melanggar hukum persaingan karena merugikan konsumen dan 

perekonomian secara keseluruhan. 
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4. Aturan Pelarangan Penetapan Harga 

a. Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 

Dalam ayat 1 pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, dinyatakan bahwa 

pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa 

yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar 

bersangkutan yang sama. Terdapat beberapa hal yang perlu dicermati 

terkait dengan pernyataan tersebut:
14

 

1) Perjanjian Penetapan Harga. 

Sesuai dengan konsep yang diutarakan sebelumnya, penetapan 

harga merupakan salah satu bentuk kesepakatan dari kolusi. 

Dengan demikian penetapan harga yang dilarang sesuai dengan 

pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 adalah penetapan harga yang 

berasal dari suatu perjanjian. Tanpa adanya perjanjian, maka 

kesamaan harga yang ditetapkan oleh suatu perusahaan dan 

perusahaan lain tidak dapat dikatakan melanggar pasal 5 UU No.5 

Tahun 1999. 

2)  Antara Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha Pesaingnya. 

Kolusi merupakan bentuk peniadaan persaingan antara 

perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Tanpa adanya kolusi, 

perusahaan-perusahaan tersebut merupakan pesaing atau 

kompetitor bagi perusahaan lainnya. Perusahaan yang bersaing 
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adalah perusahaan yang memproduksi barang pengganti terdekat 

(close substitute) dari produksi perusahaan lain. Pasar 

bersangkutan menunjukkan batas atau cakupan dari tingkat 

substitusi dari barang yang diproduksi oleh perusahaan. Oleh 

karena itu, pelanggaran pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 hanya 

terjadi jika terdapat perjanjian penetapan harga antara pelaku-

pelaku usaha yang berada di dalam pasar bersangkutan yang 

sama. 

3) Harga yang dibayar oleh Konsumen atau Pelanggan. 

Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang 

melakukan perjanjian penetapan harga atas suatu barang dan atau 

jasa. Penetapan harga yang dimaksud di sini tidak hanya 

penetapan harga akhir, melainkan juga perjanjian atas struktur 

atau skema harga. Karena di dalam ayat tersebut, penetapan harga 

tidak berarti penetapan harga yang sama. Misalkan ketika 

perusahaanperusahaan yang berkolusi memiliki produksi dengan 

berbagai kelas yang berbeda, maka kesepakatan harga dapat 

berupa kesepakatan atas margin (selisih antara harga dengan 

biaya produksi). Akibatnya harga yang ada di pasar bisa berbeda-

beda untuk perusahaan dengan kelas produksi yang berbeda, 

namun margin yang diperoleh perusahaan-perusahaan di pasar 

akan sama. 
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Secara umum bentuk-bentuk penetapan harga yang termasuk 

ke dalam aturan pelarangan pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 adalah 

berikut ini (namun tidak terbatas pada) : 

1) Kesepakatan menaikkan atau menurunkan harga; 

2) Kesepakatan memakai suatu formula standart sebagai dasar 

perhitungan harga; 

3) Kesepakatan memelihara suatu perbandingan tetap antara 

harga yang dipersaingkan dengan suatu produk tertentu; 

4) Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman 

diskon; 

5) Kesepakatan persyaratan pemberian kredit kepada konsumen; 

6) Kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan 

harga murah di pasar sehingga membatasi pasokan dan 

memelihara harga tinggi. 

7) Persetujuan kepatuhan pada harga yang diumumkan; 

8) Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak 

dipenuhi; 

9) Kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai 

langkah awal untuk negosiasi; 

b. Pasal 5 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 

Ayat (2) pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 menyatakan bahwa 

perjanjian penetapan harga seperti yang tercantum dalam ayat (1) 

pasal 5 UU No.5 Tahun 1999, tidak melanggar UU No.5 Tahun 1999 
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apabila perjanjian penetapan harga tersebut dilakukan dalam suatu 

usaha patungan dan perjanjian yang didasarkan atas undang-undang 

yang berlaku. Usaha patungan atau joint venture merupakan suatu 

entitas yang dibentuk oleh dua pelaku usaha atau lebih untuk 

menyelenggarakan aktivitas ekonomi bersama dimana para pihak 

bersepakat untuk membagi keuntungan dan menanggung kerugian 

yang dibagi secara proporsional berdasarkan perjanjian tersebut.  

Usaha patungan dapat bersifat sementara atau juga berkelanjutan. 

Unit usaha patungan akan terpisah dari unit usaha induknya (pihak 

yang melakukan kesepakatan). Dengan demikian harga dan kuantitas 

dari usaha patungan bersifat independen dari harga dan kuantitas unit 

usaha induknya. Oleh karena itu, penetapan harga yang terjadi di 

dalam usaha patungan menunjukkan harga dari usaha patungan 

tersebut dan tidak serta merta menunjukkan harga dari unit usaha 

induknya. Hal demikian tidak menunjukkan adanya pelanggaran 

terhadap hukum persaingan karena tidak (secara langsung) 

menghilangkan persaingan diantara kedua perusahaan induknya.
15

 

5. Pembuktian Pelanggaran Pasal 5 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, secara teoritis perilaku 

penetapan harga merupakan bentuk nyata dari koordinasi yang 

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di pasar untuk 

memperoleh hasil kolusi. Dengan demikian pemahaman mengenai 

pembuktian terhadap pelanggaran pasal 5 mengenai perjanjian 
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penetapan harga tidak terlepas dari pemahaman terhadap pedoman pasal 

11 mengenai kartel. Untuk membuktikan bahwa telah terjadi 

pelanggaran terhadap pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 maka pembuktian 

adanya perjanjian diantara pelaku usaha independen yang sedang 

bersaing dalam menetapkan harga atas barang dan atau jasa menjadi hal 

yang sangat penting. Perilaku penetapan harga para pelaku usaha di 

pasar tersebut dilakukan secara bersama-sama (concerted). Tindakan 

perusahaan yang bersifat independen dari perilaku perusahaan lain 

bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum persaingan.
16

 

Bentuk perjanjian tertulis tidak menjadi keharusan dalam 

membuktikan adanya suatu perjanjian perilaku penetapan harga 

sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Angka 7 UU No.5 Tahun 1999: 

“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk 

mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan 

nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis”. 

Yang diperlukan adalah bukti bahwa penetapan harga secara 

bersama-sama disepakati dan para pelaku usaha mematuhi (conformed) 

kesepakatan tersebut. Bukti yang diperlukan dapat berupa: 

a. Bukti Langsung (Hard evidence) adalah bukti yang dapat diamati 

(observable elements) dan menunjukkan adanya suatu perjanjian 

penetapan harga atas barang dan atau jasa oleh pelaku usaha yang 

bersaing. Di dalam bukti langsung tersebut terdapat kesepakatan dan 

substansi dari kesepakatan tersebut. Bukti langsung dapat berupa: 
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bukti fax, rekaman percakapan telepon, surat elektronik, komunikasi 

video, dan bukti nyata lainnya. 

b. Bukti Tidak Langsung (Circumstantial evidence) adalah suatu bentuk 

bukti yang tidak secara langsung menyatakan adanya kesepakatan 

penetapan harga. Bukti tidak langsung dapat digunakan sebagai 

pembuktian terhadap terjadinya suatu keadaan/kondisi yang dapat 

dijadikan dugaan atas pemberlakuan suatu perjanjian yang tidak tertulis. 

Bukti tidak langsung dapat berupa bukti komunikasi (namun tidak 

secara langsung menyatakan kesepakatan) dan bukti ekonomi.  

Tujuan dari pembuktian bukti tidak langsung dengan menggunakan 

bukti ekonomi adalah upaya untuk mengesampingkan kemungkinan 

terjadinya perilaku penetapan harga yang bersifat independen. Suatu 

bentuk bukti tidak langsung yang sesuai dan konsisten dengan kondisi 

persaingan dan kolusi sekaligus belum dapat dijadikan bukti bahwa 

telah terjadi pelanggaran atas pasal 5 UU No.5 Tahun 1999.  

Bukti tidak langsung dapat berarti mengacu pada kondisi persaingan 

dan kolusi sekaligus maka pembuktian telah terjadi perilaku/strategi 

yang paralel (parallel business conduct) tidak dapat dijadikan bukti 

yang cukup untuk menyatakan adanya perjanjian penetapan harga. 

Beberapa analisis tambahan yang diperlukan adalah seperti berikut 

ini, namun tidak terbatas pada :
17
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a. Rasionalitas Penetapan Harga 

Terdapat paling tidak dua jenis rasionalitas yang harus 

dibuktikan. Pertama, terdapat motif yang kuat bahwa kesepakatan 

penetapan harga menguntungkan bersama (joint profit), misal pada 

suatu pasar yang terkonsentrasi dan sedang mengalami penurunan 

permintaan, sementara biaya tetap (fixed cost) dan kelebihan 

kapasitas (excess capacity) cukup besar. Kedua, terdapat alasan yang 

kuat bahwa tindakan kesepakatan penetapan harga tersebut tidak 

bertentangan dengan kepentingan perusahaan jika ia bertindak 

sendiri. Misal sebuah perusahaan tanpa berpartisipasi dalam suatu 

kesepakatan harga dapat memperoleh keuntungan yang sama atau 

bahkan lebih tinggi dari kesepakatan tersebut. 

b. Analisis Struktur Pasar 

Analisis mengenai struktur pasar dibutuhkan untuk 

menggambarkan apakah kondisi pasar lebih menguntungkan untuk 

melakukan perjanjian penetapan harga atau lebih menguntungkan 

apabila bersaing. Beberapa aspek/elemen struktur pasar yang dapat 

dianalisis diantaranya seperti berikut ini: 

1) Tingkat kemiripan produk (product homogeneity). 

 Suatu kesepakatan kolusi akan lebih mudah dicapai apabila 

produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha di pasar 

memiliki kemiripan yang cukup tinggi. Semakin besar tingkat 

diferensiasi produk, maka semakin sulit untuk mencapai 

kesepakatan penetapan harga. 
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2) Ketersediaan produk pengganti terdekat (absence of close 

substitutes). 

 Kesepakatan kolusi akan lebih mudah dilaksanakan apabila 

pelaku-pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian harga 

memproduksi barang atau jasa yang tidak memiliki barang 

pengganti terdekat, karena konsumen tidak memiliki pilihan lain 

selain membeli produk dari pelaku-pelaku usaha yang terlibat 

dalam perjanjian. 

3) Kecepatan informasi mengenai penyesuaian harga (readily 

observed price adjustments).  

Semakin mudah mendapatkan informasi mengenai perubahan-

perubahan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha maka semakin 

besar insentif untuk melakukan kesepakatan penetapan harga. 

Apabila informasi ini sulit dan lambat diketahui, maka akan ada 

kecenderungan untuk melakukan kecurangan (cheating) terhadap 

kesepakatan kolusi. 

4) Standardisasi harga (standardized prices). 

 Apabila produk yang diperdagangkan di pasar memiliki 

standar harga, maka kesepakatan penetapan harga akan lebih 

mudah dilaksanakan, sedangkan apabila suatu produk tidak 

memiliki standar harga tertentu, maka perjanjian atas skema 

struktur harga menjadi lebih sulit untuk disepakati dan dimonitor 

ketika terjadi kecurangan. 
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5) Kelebihan kapasitas (excess capacity).  

Pada suatu pasar dimana perusahaan-perusahaan tidak dapat 

memanfaatkan seluruh kapasitas yang ada maka perjanjian 

penetapan harga akan menjadi solusi yang menguntungkan 

perusahaan. Inefisiensi yang muncul dari kelebihan kapasitas 

dapat ditutupi oleh kesepakatan harga yang tinggi. 

6) Hanya terdapat beberapa perusahaan (few sellers).  

Semakin sedikit jumlah perusahaan yang ada di pasar maka 

semakin mudah untuk melakukan koordinasi dalam rangka 

kesepakatan penetapan harga. 

7) Hambatan masuk pasar tinggi (high barriers to entry).  

Semakin tinggi tingkat hambatan untuk masuk pasar, maka 

semakin besar insentif bagi perusahaan-perusahaan di pasar untuk 

melakukan kesepakatan harga, karena tidak ada „ancaman‟ dari 

perusahaan baru yang dapat menggagalkan kesepakatan harga 

perusahaanperusahaan di pasar (incumbents). 

c. Analisis Data Kinerja 

Analisis ini diperlukan untuk membuktikan apakah informasi 

kinerja pasar menggambarkan suatu hasil (outcome) koordinasi atau 

kesepakatan. Misalkan kinerja pasar yang menunjukkan tingkat 

keuntungan yang sangat tinggi yang diperoleh perusahaan-

perusahaan di pasar; atau tingkat harga yang berlebihan (excessive 

price) yang tidak dapat dijelaskan oleh biaya-biaya input. 



26 
 

d. Analisis Penggunaan Fasilitas Kolusi (Facilitating Devices) 

Untuk memastikan kesepakatan kolusi dapat dijalankan dan 

dimonitor, maka para pelaku usaha yang terlibat dalam suatu kolusi 

akan menggunakan beberapa instrumen untuk memfasilitasi 

keberhasilan suatu kolusi. Instrumen-instrumen yang umumnya 

digunakan adalah, namun tidak terbatas pada: 

1) Resale Price Maintenance (RPM). Praktik ini dapat digunakan 

untuk meminimalkan variasi harga di tingkat konsumen. 

2) Most-Favoured Nation (MFN) clause. Praktik ini dapat digunakan 

untuk meminimalkan insentif memberikan harga lebih rendah dari 

harga kesepakatan (cheating). 

3) Meeting-Competition clause. Praktik ini digunakan untuk 

mendapatkan informasi tingkat harga pelaku usaha lain sehingga 

meminimalkan insentif melakukan kecurangan. 

Dalam upaya pembuktian, tidak seluruh alat analisis tambahan diatas 

harus dipenuhi. Komisi dapat memutuskan bahwa alat analisis tertentu 

sudah cukup digunakan untuk membuktikan pelanggaran pasal 5 UU 

No. 5 Tahun 1999. Pembuktian terbaik adalah menggunakan secara 

bersama-sama antara bukti langsung dan bukti tidak langsung. Namun 

dalam suatu kondisi dimana bukti langsung sulit diperoleh maka 

penggunaan bukti tidak langsung harus diterapkan secara hati-hati. 

Penggunaan bukti tidak langsung terbaik adalah mengkombinasikan 

antara bukti komunikasi dan bukti ekonomi. 
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Analisis ekonomi berupa plus factor diatas harus diinterpretasikan 

secara menyeluruh dan bukan terpisah-pisah. Meskipun tidak seluruh 

penggunaan analisis tambahan harus dipenuhi, namun paling tidak 

analisis ekonomi yang digunakan meliputi analisis rasionalitas, 

analisis struktur, analisis kinerja,dan analisis fasilitas kolusi. 

Apabila analisis tambahan (plus factor) mendukung bukti tidak 

langsung dari proses penetapan harga maka bukti-bukti tidak 

langsung tersebut dapat menjadi barang bukti berupa petunjuk 

sebagaimana dimaksud pada pasal 42 UU No.5 tahun 1999. 

6. Proses Pembuktian Pelanggaran Pasal 5 

Dalam melakukan upaya pembuktian terhadap dugaan pelanggaran 

pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 maka KPPU akan menggunakan beberapa 

tahapan seperti yang digambarkan dalam kerangka alir berikut ini.
18

 

Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah pembuktian bahwa 

dua atau lebih pelaku usaha yang diduga melakukan perjanjian 

penetapan harga berada dalam pasar bersangkutan yang sama. Tahapan 

selanjutnya adalah pembuktian adanya perjanjian diantara pelaku usaha 

yang diduga melakukan kesepakatan penetapan harga. Dalam tahapan 

ini, penggunaan bukti tidak langsung (circumstantial evidence) menjadi 

penting ketika tidak ditemukan bukti langsung (hard evidence) yang 

menyatakan adanya perjanjian. 
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 Ibid, Hal. 23-24 
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Bukti tidak langsung yang dicari adalah bukti komunikasi (namun 

tidak secara langsung menyatakan adanya kesepakatan) dan analisis 

ekonomi. Penggunaan alat analisis ekonomi menjadi salah satu kunci 

penting dalam penggunaan bukti tidak langsung untuk membuktikan 

adanya suatu perjanjian. Analisis ekonomi berperan sebagai alat untuk 

menduga (infere) adanya koordinasi atau kesepakatan diantara pelaku 

usaha di pasar. Analisis plus factor yang dikemukakan sebelumnya 

pada dasarnya merupakan suatu analisis ekonomi yang diperlukan 

untuk: 

a. Membuktikan apakah perilaku perusahaan rasional meskipun tanpa 

adanya kolusi. Hal ini diperlukan untuk mengesampingkan 

kemungkinan perilaku yang konsisten dengan kondisi persaingan. 

b. Membuktikan apakah struktur pasar mendukung terjadinya suatu 

kolusi. 

c. Membuktikan apakah karakteristik pasar konsisten sebagai fasilitas 

kolusi. 

d. Membuktikan apakah kinerja di pasar merupakan dugaan atas 

perjanjian penetapan harga. 

e. Membandingkan kondisi yang terjadi akibat adanya suatu perjanjian 

kolusi dengan kondisi yang muncul dari persaingan.  

Pembuktian dari analisis ekonomi diatas digunakan untuk 

menyimpulkan apakah kondisi di pasar mendukung untuk kesuksesan 

sebuah kolusi (prerequisites for succesful collusion). Jika ya, maka 
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bukti-bukti tidak langsung dapat digunakan untuk menduga adanya 

koordinasi di pasar sehingga dapat dijadikan petunjuk adanya 

pelanggaran terhadap pasal 5 UU No.5 Tahun 1999. 

 

B. Pasar Bersangkutan 

Dalam setiap kajian industri, langkah pertama yang dilakukan adalah 

menentukan pasar bersangkutan (relevant market). Penentuan pasar 

bersangkutan yang tepat diperlukan untuk mengukur struktur pasar dan 

batasan dari perilaku anti-persaingan yang dilakukan. Dengan mengetahui 

pasar bersangkutan maka dapat diidentifikasi pesaing nyata dari pelaku 

usaha dominan yang dapat membatasi perilakunya.
19

 

Definisi yang tepat dari pasar bersangkutan merupakan suatu fasilitas 

penting dari analisa persaingan yang akurat. Pendefinisian pasar 

bersangkutan yang terlalu sempit dapat membawa kepada hal-hal yang 

tidak berhubungan dengan persaingan, dan sebaliknya definisi pasar 

bersangkutan yang terlalu lebar dapat menyamarkan permasalahan 

persaingan yang sebenarnya. 

Menurut UU anti monopoli, pasar bersangkutan didefinisikan sebagai 

pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu 

oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau 

substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut.
20

 Ketentuan mengenai pasar 

bersangkutan dapat dijumpai di Pasal 1 angka 10. Secara lengkap, bunyi 

                                                             
19

 Andi Lubis, OP.Cit. Hal. 50 
20

 Pasal 1 angka 10, Ketentuan Umum UU No. 5 Tahun 1999 
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pasal tersebut adalah : “Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan 

dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas 

barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan 

atau jasa tersebut”. 

Dalam pengertian tersebut terdapat dua dimensi, yaitu dimensi produk 

(set of products atau pasar produk) yang terlihat pada kalimat : “...atas 

barang dana/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang 

dan/atau jasa tersebut”, dan dimensi wilayah (relevant geographic market 

atau pasar geografis) yang terlihat pada kalimat : “...berkaitan dengan 

jangkauan atau daerah pemasaran tertentu...”.
21

 

1. Pasar menurut produk 

Batasan dari sebuah pasar dapat dilihat dari dua sisi. Yaitu substitusi 

permintaan dari sisi konsumen (demand-side substitution) dan substitusi 

dari sisi produsen (supply-side substitution). Substitusi dari sisi 

konsumen melihat batasan dari sebuah pasar dengan menginvestigasi 

sebuah produk/jasa dan melihat substitusi terdekatnya (close substitute). 

Barang yang termasuk substitusi terdekatnya tersebut akan dimasukkan 

ke batasan sebuah pasar bersangkutan jika substitusi yang dilakukan 

oleh konsumen akan mencegah naiknya harga produk relevan (yang 

diinvestigasi) di atas harga tingkat persaingan (competitive level). 

Proses pembuktian pasar bersangkutan yang umum dilakukan adalah 

dengan menggunakan asumsi hypothetical monopolist test. Pengujian 

                                                             
21

 Andi Lubis, Op.Cit. Hal. 50-54 
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ini berusaha mengidentifikasi serangkaian kecil produk dan produsen 

(pemilik produk yang diinvestigasi), dimana hypothetical monopolist, 

mengendalikan pasokan dari semua produk di dalam rangkaian tersebut 

yang dapat meningkatkan keuntungan dengan menaikkan harga diatas 

harga kompetitif. Pendekatan yang mendasari tes tersebut dapat 

diaplikasikan untuk mengidentifikasikan pasar produk dan juga pasar 

menurut geografis. Pendekatan ini menggunakan dasar pemikiran 

menaikkan harga di atas level kompetitif. Besarnya kenaikan harga 

ditentukan sedemikian sehingga nilainya cukup kecil namun signifikan 

(Small but Significant, Non-transitory Increase in Price). Sehingga 

pengujian menggunakan hipotesis kenaikan harga ini disebut dengan 

istilah SSNIP test. 

Pendekatan ini diperkenalkan oleh lembaga yang berwenang di 

Amerika Serikat dalam hal penegakan hukum persaingan, yaitu 

Department of Justice (DOJ) dan The Federal Trade Commission 

(FTC), pada tahun 1984 yang tertuang dalam Horizontal Merger 

Guidelines. Penggunaan metode ini juga digunakan oleh lembaga 

otoritas persaingan di Inggris dan Uni Eropa dalam pedoman mengenai 

Definisi Pasar. 

a. SSNIP Test 

Pendekatan ini pada intinya ingin melihat apakah sebuah 

perusahaan akan mendapatkan keuntungan jika menaikkan harga. 

Proses membuktikan tes ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap 
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pertama adalah membuktikan apakah keputusan menaikkan harga 

akan menguntungkan perusahaan. Hal ini dilihat dari logika profit 

maksimum, yaitu perusahaan akan memutuskan untuk menaikkan 

harga jika marginal revenue lebih kecil dari marginal cost. 

Pembuktian dilakukan dengan melihat : 

1/ε > L (margin) 

Dimana ε menunjukkan elastisitas harga (own-price elasticity). 

Namun tahap pertama ini tidak memberikan batas seberapa besar 

perusahaan akan menaikkan harga. Merger Guidelines DOJ/FTC 

memberikan batas SSNIP sebesar 5%. Tahap kedua dilakukan 

dengan cara membandingkan critical elasticity of demand dengan 

own price elasticity-nya. 

Critical elasticity = (1+t) / (m+t) 

Dimana t adalah batasan SSNIP, m menunjukkan margin yang 

dimiliki oleh perusahaan (nilainya berupa persentase bukan profit 

langsung misalnya ROE). Jika critical elasticity lebih besar dari own 

price elasticity, berarti pasar tersebut memenuhi SSNIP test. 

b. Substitusi Dari Sisi Permintaaan (Demand-Side Substitution) 

Analisa ini terfokus terhadap substitusi yang ada untuk pembeli 

dan apakah terdapat pelanggan yang akan berpindah pada saat terjadi 

peningkatan harga, tanpa menimbulkan biaya untuk membatasi 

perilaku pemasok produk yang bersangkutan. Substitusi tidak harus 

terhadap produk yang identik sama untuk dimasukkan ke dalam 
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pasar yang sama. Sebagian besar barang dan jasa merupakan produk 

yang terdiferensiasi. Oleh sebab itu harga dari produk ini tidak perlu 

sama. Contohnya: jika dua produk digunakan untuk tujuan yang 

sama tetapi satu produk dengan spesifikasi yang berbeda, mungkin 

dengan kualitas yang lebih tinggi keduanya masih berada pada pasar 

yang sama selama konsumen lebih memilih produk tersebut karena 

rasio harga-kualitas yang lebih tinggi. 

Sebagai tambahan, suatu produk tidak perlu menjadi substitusi 

langsung untuk dapat dimasukkan ke dalam pasar yang sama. 

Mungkin terdapat rantai substitusi diantara produk tersebut. Lebih 

lanjut, tidak perlu seluruh konsumen atau mayoritas dari konsumen 

untuk berpindah untuk mensubstitusi produk untuk dapat 

menyatakan suatu barang bersubstitusi dan berada pada pasar 

relevan yang sama. 

Faktor penting adalah apakah jumlah konsumen yang pindah 

tersebut cukup besar untuk mencegah hipotetikal monopolis 

menetapkan harga diatas level kompetitif. Faktanya jika peningkatan 

harga sebesar 10% akan membawa setidaknya 10-20% konsumen 

berpindah ke barang substitusi maka keuntungan dari peningkatan 

harga akan hilang dan akan tidak menguntungkan bagi perusahaan 

untuk melakukan peningkatan harga. 

Perilaku yang biasa disebut dengan „marginal consumers‟ yang 

cenderung akan berpindah akan membuat harga kompetitif bukan 
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hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk konsumen yang 

lain yang tidak dapat berpindah, dengan asumsi bahwa pemasok 

tidak bisa melakukan diskriminasi harga terhadap kelompok 

konsumen. Jelas bahwa semakin kuat kejadian bahwa konsumen 

akan berpindah, akan semakin kecil kemungkinan bahwa suatu 

produk atau sekumpulan produk berada pada pasarnya sendiri. 

Biaya perpindahan bagaimanapun juga akan sangat penting bagi 

konsumen. Contohnya, perpindahan dari pemanas listrik ke pemanas 

gas, sejalan dengan penurunan harga gas, akan membuat sejumlah 

investasi yang signifikan pada peralatan baru. Dalam keberadaan 

biaya perpindahan mungkin terdapat jarak yang cukup jauh antara 

substitusi permintaan jangka pendek dan jangka panjang. 

c. Substitusi Dari Sisi Penawaran (Supply-Side Substitution) 

Substitusi dari sisi produsen juga mempengaruhi ruang lingkup 

pasar relevan, dimana jika pelaku usaha sebuah produk tertentu 

mengalihkan fasilitasnya untuk memproduksi barang substitusi jika 

harga naik cukup signifikan. Dalam ketiadaan substitusi permintaan, 

kekuatan pasar mungkin masih dapat dibatasi dengan substitusi 

penawaran. Substitusi semacam ini muncul ketika pemasok barang 

mampu bereaksi dengan cepat terhadap perubahan kecil yang 

permanen pada harga relatif dengan merubah produksi ke produk 

yang relevan tanpa menimbulkan biaya atau resiko tambahan. Dalam 

kondisi ini, potensi dari substitusi penawaran akan memiliki dampak 
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disipliner yang sama terhadap perilaku persaingan dari perusahaan-

perusahaan yang terlibat. 

Sama seperti substitusi permintaan, substitusi penawaran harus 

secara relatif cepat, karena tanpa kecepatan efektifitasnya dalam 

menghambat kekuatan pasar yang ada akan menurun. Hal ini 

merupakan suatu permasalahan opini mengenai seberapa cepat 

substitusi penawaran harus bereaksi, untuk membedakannya dengan 

entry, biasanya ditentukan oleh otoritas persaingan selama jangka 

waktu satu tahun. 

Menganalisa substitusi penawaran jangka pendek menimbulkan 

isu yang sama untuk dipertimbangkan, yaitu hambatan masuk 

(barriers to entry). Keduanya dipertimbangkan dengan membangun 

asumsi apakah perusahaan-perusahaan akan dapat mulai memasok 

suatu produk dalam persaingan dengan perushaaan lain yang sudah 

ada. Perbedaannya hanya pada masalah waktu, yaitu kecepatan 

melakukan persiapan. 

Tipe bukti yang digunakan dalam melakukan penilaian dari 

substitusi penawaran meliputi: 

(1) Analisis sistematis dari perusahaan-perusahaan yang telah 

memulai atau menghentikan produksi dari suatu produk yang 

jadi permasalahan 

(2) Waktu yang diperlukan untuk mulai memasok produk yang jadi 

permasalahan. 
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(3) Pemberitahuan dari pemasok potensial untuk melihat apakah 

substitusi dimungkinkan (meskipun potensi pemasok pada saat 

ini tidak mempunyai rencana untuk masuk ke pasar) dan dengan 

biaya berapa, pemberitahuan dari perusahaan-perusahaan 

mungkin diikutsertakan untuk menentukan apakah kapasitas 

yang sudah ada sudah penuh, mungkin karena kontrak jangka 

panjang. 

(4) Pandangan konsumen khusunya pandangan mereka mengenai 

apakah mereka akan berpindah ke pemasok baru dan apakah 

biaya perpindahan bersifat menghambat. 

(5) Evaluasi dari sunk cost perpindahan tersebut, untuk melihat 

apakah pemasok potensial dapat mulai memproduksi produk 

yang dipermasalahkan tanpa membahayakan investasi yang 

substansial. 

2. Pasar menurut geografis 

Metode yang sama dapat diaplikasikan untuk menentukan cakupan 

geografis dari sebuah pasar bersangkutan. Dari sisi konsumen, dilihat 

apakah konsumen dengan mudah dapat mendapatkan produk yang sama 

(atau mirip) dari produsendi daerah lain. Jika ya, maka daerah lain 

tersebut merupakan bagian dari pasar bersangkutan secara geografis. 

Pasar geografis yang relevan merupakan wilayah dimana substitusi 

permintaan dan penawaran berada. Oleh kepentingan tertentu dalam 

mendefinisikan pasar geografis merupakan suatu tingkat dimana rantai 
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substitusi berada di pasar dan bagaimana peran yang dimainkan impor 

dalam mempengaruhi kemampuan pemasok lokal untuk menaikkan 

harga. Tipe bukti yang dapat digunakan untuk menentukan cakupan pasar 

geografis termasuk survei konsumen dan perilaku pesaing, estimasi 

elastisitas harga diberbagai tempat yang berbeda, dan analisa perubahan 

harga lintas wilayah yang berpengaruh. Bukti yang terakhir dapat 

memberikan pembuktian yang beralasan untuk menentukan bahwa dua 

wilayah merupakan suatu pasar yang sama jika harga dari suatu produk 

yang dipermasalahkan bergerak bersama di kedua wilayah tersebut dan 

pergerakannya tidak disebabkan oleh perubahan pada biaya produksi. 

 

C. Hukum Acara Penanganan Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat 

dan Monopoli 

1. Hukum Acara di KPPU 

Hukum Acara di KPPU ditetapkan oleh KPPU dan sejak berdiri di 

tahun 2000, hukum acara tersebut telah mengalami dua kali perubahan 

dari SK No 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian 

Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap UU No 05 

Tahun 1999 (SK 05) menjadi Peraturan Komisi no. 1 Tahun 2006 

tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU (Perkom 1/2006) yang 

mulai efektif berlaku 18 oktober 2016. Kemudian Perkom Tahun 2006 

saat ini telah diganti lagi dengan Perkom No.1 Tahun 2010 Tentang 

Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. 
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a. Tugas dan Wewenang KPPU 

Komisi pengawas persaingan usaha memiliki beberapa tugas 

sebagai berikut :
22

 

1) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan 

usaha tidak sehat, seperti : oligopoli, diskriminasi harga, 

penetapan harga, kartel, dan lain-lain. 

2) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usahan dan/atau tindakan 

pelaku usaha yang dilarang, seperti monopoli, monopsoni, 

penguasaan pasar, dan persengkongkolan. 

3) Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya 

penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 

sehat, yang dapat timbul melalui posisi dominan, jabatan rangkap, 

pemilik saham, penggabungan, peleburan, serta pengambilalihan. 

4) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan 

pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak sehat. 

5) Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan 

UU No. 5 tahun 1999. 

                                                             
22

 Yesi Dwi Apriliani, 2012, “Analisis Putusan Komisi Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-

L/2009 dan Putusan Mahkamah Agung  Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010 tentang Dugaan Kasus 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh PT Carrefour Indonesia”. 

Skripsi, FH UNMUH Malang, hal. 48 
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6) Memberi laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada 

Presiden dan Depan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Maka dari tugas-tugas tersebut, berikut adalah wewenang Komisi 

Pengawas antara lain : 

1) Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha tentang 

dugaan telah terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan 

curang. 

2) Melakukan penelitian mengenai dugaan adanya kegiatan usaha 

atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktik 

monopoli dan/atau persaingan curang. 

3) Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus-

kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan curang yang 

didapatkan karena laporan masyarakat, laporan pelaku usaha, 

ditemukan sendiri oleh Komisi Pengawas dari hasil penelitiannya. 

4) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang 

adanya suatu praktik monopoli dan/atau persaingan curang. 

5) Melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha yang diduga telah 

melakukan pelanggaran terhadap UU Anti Monopoli. 

6) Melakukan pemanggilan dan menghadirkan saksi-saksi, saksi 

ahli, dan semua orang yang dianggap mengetahui pelanggaran 

terhadap ketentuan UU Anti Monopoli. 
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7) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, 

saksi-saksi, saksi ahli atau pihak lainnya yang tidak bersedia 

memenuhi panggilan Komisi Pengawas. 

8) Meminta keterangan dari instasi pemerintah dalam kaitannya 

dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha 

yang melanggar ketentuan dalam UU Anti Monopoli. 

9) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat 

bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan. 

10) Memberikan keputusan atau ketetapan tentang ada atu tidaknya 

kerugian bagi pelaku usaha fair atau masyarakat. 

11) Menginformasikan putusan komisi kepada pelaku usaha yang 

diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan curang. 

12) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku 

usaha yang melanggar ketentuan dalam UU no. 5 tahun 1999. 

Lebih lanjut mengenai sanksi administratif yang boleh dilakukan 

oleh KPPU, berupa :
23

 

1) Penetapan pembatalan perjanjian; 

2) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi 

vetikal; 

3) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang 

terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan 

persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat; 
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4) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan 

penyalahgunaan posisi dominan; 

5) Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan 

usaha dan pengambilalihan saham; 

6) Penetapan pembayaran ganti rugi; 

7) Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp `1.000.000.000,00 dan 

setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 

b. Proses Hukum di KPPU 

Secara ringkas dapat dijabarkan keseluruhan proses penanganan 

perkara oleh KPPU adalah sebagai berikut : 

1) Laporan kepada Komisi Pengawas 

Laporan dapat berasal dari pihak ketiga yang mengetahui 

terjadinya pelanggaran, dari pihak yang dirugikan, atau atas 

inisiatif sendiri dari komisi tanpa adanya laporan.  

2) Pemeriksaan Pendahuluan 

Pasal 39 ayat 1 uu no. 5/1999 menentukan bahwa jangka waktu 

pemeriksaan pendahuluan adalah tiga puluh hari sejak tanggal surat 

penetapan dimulainya suatu pemeriksaan pendahuluan. Untuk 

pemeriksaan berdasarkan inisiatif, jangka waktu pemeriksaan 

pendahuluan dihitung sejak tanggal surat penetapan Majelis Komisi 

untuk memulai pemeriksaan pendahuluan. Sedangkan untuk 

pemeriksaan berdasarkan laporan, KPPU terlebih dahulu wajib 

melakukan penelitian terhadap kejelasan laporan. Apabila laporan 
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telah lengkap, KPPU akan mengeluarkan penetapan yang berisi 

tentang dimulainya waktu pemeriksaan pendahuluan dan jangka 

waktu pemeriksaan pendahuluan. Jangka waktu pemeriksaan dihitung 

sejak tanggal surat penetapan Komisi. 

3) Pemeriksaan lanjutan. (jika dalam pemeriksaan pendahuluan 

terdapat dugaan telah terjadi pelanggaran, Komisi wajib 

melakukan pemeriksaan lanjutan). 

Jangka waktu 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari 

sesuai dengan pasal 43 ayat (1) dan (2). KPPU wajib melakukan 

pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan seperti yang 

tertera pada pasal 39 ayat (2). Dalam proses pemeriksaannya, KPPU 

wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku 

usaha yang dikategorikan rahasia perusahaan sesuai ketentuan pasal 

39 ayat (3). KPPU dapat mendengarkan keterangan saksi, saksi ahli 

dan bukti diatur didalam pasal 39 ayat (4). 

Tahap Pemeriksaan oleh KPPU : 

a) Panggilan  

Sebelum proses pemeriksaan dilaksanakan, KPPU terlebih 

dahulu menyampaikan panggilan kepada pelaku usaha, saksi 

atau pihak lain untuk hadir dalam proses pemeriksaan. Surat 

panggilan dari KPPU biasanya memuat tanggal, hari, jam 

sidang serta tempat persidangan yang akan dilaksanakan.
24
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b) Pemeriksaan 

1. Administratif 

Prosedur administratif meliputi pemeriksaan identitas 

dan pembacaan hak yang dimiliki oleh pelaku usaha, saksi 

atau pihak lain. Menurut pasal 39 (3), komisi wajib menjaga 

kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha 

apabila memang informasi tersebut termasuk rahasia 

perusahaan.  

2. Pokok Permasalahan 

Dalam memeriksa pokok permasalahan, terdapat dua 

tahap yaitu pemeriksaan oleh KPPU dan pemberian 

kesempatan pada pelaku usaha untuk menyampaikan 

pertanyaan-pertanyaan kepada pelaku usaha, sedangkan 

pelaku usaha tidak diberi kesempatan memberikan 

tanggapan atas dokumen yang diperoleh KPPU atau saksi 

yang telah diperiksa. 

3. Pembuktian 

Pasal 42 UU No.5/1999 menentukan bahwa yang dapat 

dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan oleh KPPU terdiri 

dari : keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau 

dokumen, petunjuk, keterangan terlapor/saksi pelaku usaha. 

Keterangan ahli diperlukan dalam pemeriksaan perkara 

yang rumit. Saksi ahli dapat dihadirkan atas inisiatif pelaku 
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usaha maupun KPPU. Walaupun tidak ada definisi yang 

pasti tentang saksi ahli dalam perkara monopoli dan 

persaingan usaha tidak, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian ahli disini adalah orang yang mempunyai 

keahlian di bidang praktik monopoli dan persaingan usaha, 

dan memahami bidang usaha yang dilakukan oleh pelaku 

usaha yang sedang diperiksa.
25

 

Pelaku usaha maupun saksi dapat memberikan dokumen 

untuk menguatkan posisinya/keterangannya. Setiap 

dokumen yang diserahkan akan diterima oleh KPPU. 

Majelis KPPU kemudian akan memberikan penilaian 

terhadap dokumen tersebut. Dokumen pelaku usaha 

dianggap mempunyai sifat yang obyektif, oleh karena itu 

dalam perkara monopoli dan persaingan usaha, dokumen 

pelaku usaha mempunyai kekuatan pembuktian yang 

khusus.
26

 

Alat bukti petunjuk merupakan indirect evidence yang 

dapat diterima dalam hukum persaingan. Di negara lain juga 

demikian. Misalnya, di Australia, untuk menentukan adanya 

kesepakatan (meeting of the minds) yang diharuskan dalam 

pembuktian adanya perjanjian yang melanggar hukum 

persaingan, bukti situasional (circumstantial evidence) bisa 
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dipakai yakni yang berupa: petunjuk perbuatan yang 

paralel, petunjuk tindakan bersama-sama, petunjuk adanya 

kolusi, petunjuk adanya struktur harga yang serupa (dalam 

kasus price fixing) dan lain sebagainya.
27

  

4. Menyerahkan kepada badan penyidik dalam hal-hal 

tertentu. Dalam hal pihak yang diperiksa tidak mau bekerja 

sama, komisi akan menyerahkan kasus ini kepada Badan 

Penyidik Umum, untuk dilakukan penyidikan. Dalam hal ini 

status Kasus Administrasi (dengan ancaman hukuman 

administrasi) berubah menjadi Kasus Pidana (dengan 

ancama pidana) sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (3). 

5. Memperpanjang pemeriksaan lanjutan. Jika dipandang 

perlu, jangka waktu 60 hari dapat diperpanjang paling lama 

30 hari lagi. 

6. Memberikan keputusan komisi. Keputusan Komisi 

Pengawas tentang ada atau tidak adanya pelanggaran 

terhadap undang-undang ini, wajib dibacakan dalam sidang 

yang dinyatakan terbuka untuk umum. Pengambilan 

keputusan tersebut harus dilakukan dalam suatu majelis 

yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota 

Komisi. 
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7. Pemberitahuan keputusan kepada pelaku usaha. Petikan 

putusan Komisi Pengawas tersebut diberitahukan kepada 

Pelaku Usaha (Pasal 43 Ayat 4 UU Antimonopoli). 

8. Pelaksanaan keputusan komisi oleh pelaku usaha. 

Pelaksanaan putusan tersebut oleh pelaku usaha haruslah 

dilakukan dalam kurun waktu 30 hari terhitung sejak pelaku 

usaha menerima pemberitahuan putusan dari Komisi 

Pengawas. 

9. Pelaporan pelaksanaan keputusan komisi oleh pelaku usaha 

kepada komisi pengawas. 

10. Menyerahkan kepada badan penyidik jika keputusan komisi 

tidak dilaksanakan dan/atau tidak diajukan keberatan oleh 

pihak pelaku usaha. Bila putusan dari Komisi tidak 

dilaksanakan oleh pelaku usaha yang bersangkutan dan juga 

tidak mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Negeri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka 

Komisi wajib menyerahkan putusan tersebut kepada 

penyidik umum untuk dilakukan proses penyidikan sesuai 

dengan hukum yang berlaku (Kepolisian Negara). 

11. Badan penyidik melakukan penyidikan, dalam hal Pasal 44 

ayat(5). Putusan Komisi itu sendiri dapat dianggap sebagai 

bukti permulaan yang cukup sehingga proses penyidikan 

dapat dilakukan oleh penyidik sesegera mungkin. 
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12. Pelaku usaha mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri 

terhadap putusan komisi pengawas. Pengadilan Negeri yang 

berkompeten sesuai dengan undang-undang yang berlaku, 

yakni Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum dari si 

pelaku usaha, vide pasal 1 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. 

13. Pengadilan Negeri memeriksa keberatan pelaku usaha. 

Pengadilan negeri haruslah memeriksa keberatan dari 

pelaku usaha tersebut selambat-lambatnya 14 hari sejak 

diterimanya keberatan. 

14. Pengadilan Negeri memberikan putusan atas keberatan 

Pelaku Usaha. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh 

Pengadilan Negeri yang berwenang, putusan-putusan harus 

sudah diucapkan dalam waktu paking lama 30 hari sejak 

dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. 

15. Kasasi ke Mahkamah Agung harus memberikan putusan 

Pengadilan Negeri. Satu-satunya upaya hukum yang ada 

hanyalah kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan 

Pengadilan Negeri yang bersangkutan.  

16. Putusan Mahkamah Agung harus memberikan putusannya 

dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak permohonan 

kasasi diterima. UU No. 5 Tahun 1999 tidak menyebutkan 

apakah terhadap putusan Mahkamah Agung dapat diajukan 

upaya Peninjauan Kembali. 
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17. Permintaan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. 

Atas putusan yang sudah berkekuatan tetap, baik putusan 

KPPU, putusan Pengadilan Negeri ataupun putusan 

Mahkamah Agung dapat dimintakan eksekusi ke 

Pengadilan Negeri yang berwenang, yang merupakan 

pelaksanaan terhadap putusan-putusan tersebut. 

18. Pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri. Setelah ada 

penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri, maka putusan 

yang sudah berkekuatan pasti tersebut dapat segera 

dijalankan bila perlu secara paksa sesuai dengan aturan 

hukum yang berlaku. 

Posisi antara tim pemeriksa pendahuluan, tim pemeriksa 

lanjutan dan majelis komisi dalam penanganan perkara dibedakan 

dengan jelas melalui bentuk pembuktiannya. Didalam UU 

Antimonopoli tidak terdapat ketentuan mengenai posisi tim 

pemeriksa baik itu pendahuluan maupun lanjutan dalam proses 

penanganan perkara di KPPU. Oleh karenanya, KPPU memuat 

hal tersebut didalam Perkom No. 1 Tahun 2006. Perkom tersebut 

menjelaskan posisi antara tim pemeriksa dan majelis komisi yaitu: 

1. Tim Pemeriksa Pendahuluan mempunyai tugas mendapatkan 

pengakuan Terlapor berkaitan dengan dugaan pelanggaran 

yang dituduhkan dan/atau mendapatkan bukti awal yang cukup 

mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor 
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serta merekomendasikan kepada Komisi untuk menetapkan 

perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan (Pasal 5). 

2. Tim Pemeriksa Lanjutan mempunyai tugas menemukan bukti 

ada atau tidak adanya pelanggaran dan menyerahkan hasil 

Pemeriksaan Lanjutan ke Komisi untuk dinilai oleh Majelis 

Komisi (Pasal 5). 

3. Majelis Komisi mempunyai tugas menilai, menyimpulkan dan 

memutuskan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran, 

menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada Terlapor 

yang terbukti melanggar dan membacakan putusannya dalam 

sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Hal tersebut diatur 

didalam Pasal 6 Ayat (1). Kemudian untuk melaksanakan 

ketentuan diatas majelis komisi mempunyai kewenangan untuk : 

a) Mempelajari dan menilai semua hasil Pemeriksaan Lanjutan 

b) Memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk 

menyampaikan keterangan dan data tambahan, penilaian 

dan/atau pembelaan terkait dengan dugaan pelanggaran. 

2. Upaya Hukum Keberatan 

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2005 

Pada tahun 2005, terjadi perubahan yang cukup fundamental terkait 

dengan hukum acara dalam perkara atas upaya Terlapor terhadap 

putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di 

lembaga peradilan umum 
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Hal tersebut terjadi setelah Mahkamah Agung Republik Indonesia 

mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 03 

Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan 

KPPU. 

Secara garis besar PERMA Nomor 03 Tahun 2005 tersebut berisi 

sebagai berikut : 

a. Keberatan atas Putusan KPPU hanya diajukan melalui Pengadilan 

Negeri. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa upaya keberatan atas 

Putusan KPPU menjadi kompetensi Pengadilan Negeri. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No.5 Tahun 1999. 

b. KPPU merupakan pihak. Ketentuan tersebut mengaskan bahwa dalam 

proses upaya keberatan di lembaga peradilan, KPPU dijadikan pihak 

yang berperkara sehingga kedudukannya dianggap sejajar dengan pihak 

Terlapor. 

c. Putusan KPPU bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) 

menurut UU Nomor 5 Tahun 1986. Ketentuan tersebut menegaskan 

bawa Putusan KPPU bukanlah obyek perkara Tata Usaha Negara (TUN) 

sehingga tidak dapat diperkarakan di Peradilan Tata Usaha Negara. 

d. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak 

pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan dan KPPU. 

Ketentuan tersebut menegaskan mengenai jangka waktu pengajuan 

keberatan oleh Terlapor yang sebenarnya telah ditentukan secara 

tegas dalam Pasal 44 ayat (2) UU No.5 Tahun 1999. 
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e. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku usaha 

untuk putusan yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan 

hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada 

MA untuk menunjuk salah satu PN memeriksa keberatan tersebut 

dan jangka waktu pemeriksaannya dihitung sejak Majelis Hakim 

menerima berkas perkara yang dikirim oleh PN lain yang tidak 

ditunjuk oleh MA. Ketentuan tersebut menegaskan mengenai 

pengadilan yang berwenang memeriksa perkara keberatan yang 

diajukan apabila terdapat beberapa Terlapor dengan kedudukan 

hukum yang berbeda. 

f. KPPU wajib menyerahkan Putusan dan berkas perkaranya ke PN 

yang memeriksa. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa apabila 

terdapat upaya keberatan atas Putusan KPPU maka KPPU harus 

menyerahkan Putusan dan berkas perkaranya ke PN yang 

memeriksa. 

g. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan dan 

berkas perkara. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa lingkup 

pemeriksaan atas upaya keberatan hanya pada Putusan KPPU dan 

berkas perkaranya. 

h. Adanya mekanisme pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan yang 

dilakukan KPPU sehubungan dengan perintah Majelis Hakim yang 

menangani keberatan apabila Majelis Hakim menganggap perlu. 
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i. Pengajuan penetapan eksekusi untuk perkara yang diajukan 

keberatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang memutuskan 

perkara tersebut, sedangkan atas perkara yang tidak dilakukan 

melalui proses keberatan maka diajukan ke Pengadilan Negeri 

tempat kedudukan hukum pelaku usaha (Terlapor).
28

  

Dalam proses keberatan sebelum berlakunya Perma No. 3 Tahun 

2005 ini posisi KPPU tidak jelas. Ditinjau dari peran KPPU dalam 

perkara keberatan dapat disimpulkan bahwa KPPU bukanlah pihak. Hal 

ini karena yang memeriksa alat bukti yang diajukan oleh pemohon 

keberatan adalah KPPU bukan oleh majelis hakim.
29

 

Pihak dalam perkara perdata tidak mempunyai kewenangan 

memeriksa alat bukti yang diajukan oleh pihak lain karena hal itu 

mutlak menjadi kewenangan hakim. Setelah alat bukti diperiksa oleh 

KPPU, majelis hakim akan menilai apakah alat bukti yang diajukan 

memadai atau tidak. Bila majelis hakim berpendapat bahwa bukti yang 

diajukan belum cukup maka majelis hakim akan memerintahkan KPPU 

untuk melakukan pemeriksaan tambahan melalui suatu putusan sela.
30

 

Permasalahan apakah KPPU sebagai pihak atau bukan dalam perkara 

keberatan menjadi penting untuk dipecahkan berkaitan dengan masalah 

pembuktian. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan kepada siapa (selain 

pemohon) hakim akan memperoleh keterangan dan siapa yang akan 

diberi beban pembuktian? Dalam suatu perkara gugatan contentiosa 
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harus ada dua pihak yang berperkara, artinya pembuktian juga akan 

dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut. Penilaian pembuktian yang 

diberikan hakim juga akan berasal dari dua pihak. Sehingga putusan 

hakim akan obyektif dan adil karena didasarkan oleh keterangan kedua 

belah pihak secara proporsional (audi et alteram partem). 

Permasalahan yang timbul dalam hal ini adalah karena KPPU tidak 

dapat melakukan pembuktian, tetapi mengapa diberi kewenangan untuk 

menilai pembuktian pihak lawan (pemohon) sehingga akan sulit untuk 

memastikan bahwa putusan hakim adalah putusan yang fair. Rasionya 

adalah sebagai berikut, apabila alat bukti yang diajukan oleh pemohon 

dinilai KPPU maka penilaian KPPU akan bias, karena KPPU punya 

kepentingan cenderung akan mendahulukan kepentingannya sendiri. 

Dengan demikian dapat terjadi KPPU akan memberikan penilaian 

pembuktian yang menguntungkan posisinya.
31

 

Dimungkinkannya ketentuan lain yang mengatur hukum acara 

persaingan usaha menimbulkan beberapa perbedaan dengan hukum 

acara perdata biasa. Perbedaan itu diantaranya adalah ditetapkannya 

tenggang waktu. Pasal 5 ayat (5) Perma No. 3 tahun 2005 menentukan 

bahwa majelis hakim harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari 

sejak dimulainya pemeriksaan perkara keberatan. Berdasarkan 

ketentuan itu maka Majelis Hakim harus jeli dalam membuat jadwal 

dan perencanaan yang matang dan harus dipatuhi oleh semua pihak. 
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Perencanaan ini meliputi penentuan hari dan tanggal persidangan serta 

agenda yang akan dilakukan dalam tiap persidangan. 

Perbedaan lainnya adalah tidak adanya proses mediasi pada saat 

sidang pertama.
32

 Hal tersebut tidak dapat diterapkan mengingat PN 

hanya mempunyai waktu 30 hari untuk memutus perkara, sedangkan 

mediasi yang disyaratkan membutuhkan waktu 30 hari. Oleh karena itu 

MA dalam Pasal 5 ayat (3) Perma No. 3 Tahun 2005 menentukan 

bahwa pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU dilakukan tanpa 

melalui proses mediasi.   

3. Proses Hukum di Mahkamah Agung 

Apabila pelaku usaha ataupun KPPU tidak menerima putusan PN 

dalam perkara keberatan, berdasarkan Pasal 45 ayat (3) UU No. 5 tahun 

1999, pelaku usaha dalam waktu 14 hari sejak diterimanya putusan 

keberatan dari PN dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung 

(MA). Hal ini berbeda dengan hukum acara perkara perdata biasa yang 

harus melewati terlebih dahulu tahap upaya banding di Pengadilan 

Tinggi.
33

 

MA dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima harus 

memberikan putusannya. Hal tersebut diatur secara langsung didalam 

ketentuan Pasal 45 Ayat (3) dan (4) UU Antimonopoli yang berbunyi : 
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Pasal 45  

(3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat 

belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung 

Republik Indonesia. 

(4) Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 

(tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima. 

Selain kasasi, upaya hukum lain yang dapat dilakukan adalah 

Peninjauan Kembali (PK). Tata cara penanganan kasasi dan PK di MA 

dilakukan berdasarkan pada sistem peradilan umum sebagaimana diatur 

dalam UU MA.
34

 

Pasal 30 UU MA menyatakan bahwa MA dalam tingkat kasasi dapat 

membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua 

lingkungan peradilan dengan alasan
35

 : 

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang 

b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan 

c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya 

putusan yang bersangkutan. 

4. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) 

Tidak semua putusan dalam perkara monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat dapat dieksekusi. Putusan PN dan MA yang mengabulkan 
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keberatan dan kasasi pelaku usaha tidak dapat dieksekusi karena 

putusan itu hanya bersifat constitutif. 

Putusan tersebut hanya menyatakan bahwa putusan KPPU yang 

menyatakan pelaku usaha melanggar UU Antimonopoli batal dan 

dengan demikian timbul keadaan hukum baru. Dengan demikian, 

putusan KPPU yang berupa pembatalan perjanjian, ataupun sanksi 

administratif lainnya tidak jadi dilaksanakan terhadap pelaku usaha.
36

 

Hukum acara perdata masih mengenal satu jenis putusan lagi yaitu 

putusan declaratoir yang berisi pernyataan tentang suatu keadaan. Pada 

dasarnya setiap putusan hakim selalu mengandung amar declaratoir 

apabila gugatan dikabulkan. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa 

tergugat terbukti bersalah. Sebenarnya sangat tipis perbedaan antara 

putusan deklaratif dan konstitutif karena pada dasarnya amar yang 

berisi putursan konstitutif mempunyai sifat yang deklaratif.
37

 

Putusan perkara monopoli dan persaingan usaha yang dapat 

dieksekusi adalah putusan condemnator yang menyatakan bahwa 

pelaku usaha melanggar UU No. 05/1999 dan karenanya dijatuhi 

sanksi. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Komisi hanyalah sanksi 

administratif dan pengenaan denda, sedangkan PN dan MA dapat 

menjatuhkan sanksi pidana maupun ganti rugi dan pidana denda.
38
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D. Teori Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum
39

 

1. Kepastian Hukum 

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, 

yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur 

tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara 

proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah 

mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga 

unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus 

diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu 

menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan 

hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.  

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan 

terhdap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang 

terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak 

hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu 

kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian 

hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak 

mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang 

oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui 

penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan 

jelas pulah penerapanya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti 

                                                             
39

 HUBUNGAN 3 TUJUAN HUKUM,, KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN DAN 

KEADILAN, http://rasjuddin.blogspot.co.id/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-

hukum.html, diakses tanggal 08/01/2018. 
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tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumanya. 

Akan tetapi  kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap 

sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan 

sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat 

dan efisiensi. 

2. Keadilan Hukum  

 Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak 

dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum 

bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan 

hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. 

Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari 

ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di 

antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum 

yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan 

adalah tujuan hukum satu-satunya. Pengertian keadilan adalah 

keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa 

keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, 

keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan 

kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara 

proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada 

setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip 

keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali. 
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Dari sekian banyak para ahli hukum telah berpendapat tentang apa 

keadilan yang sesungguhnya serta dari literatur-literatur yang ada dapat 

memberikan kita gambaran mengenai arti adil. Adil atau keadilan 

adalah  menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang 

menyangkut hak dan kewajiban.  Yitu bagaimana pihak-pihak yang 

saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang kemudian 

dihadapkan dengan kewjibanya. Disitulah berfungsi keadilan. 

Membicarakan keadilan tidak semuda yang kita bayangkan, karena 

keadilan bisa bersifat subjektif  dan bisa individualistis, artinya tidak 

bisa disama ratakan. Karena adil bagi si A belum tentu adil oleh 

si B. Oleh karen itu untuk membahas rumusan keadilan yang lebih 

komprehensif, mungkin lebih obyaktif  kalau dilakukan atau dibantu 

dengan pendekatan disiplin ilmu lain seperti filsafat, sosiologi dan lain-

lain. Sedangkan kata-kata “rasa keadilan” merujuk kepada berbagai 

pertimbangan psikologis dan sosiologis yang terjadi kepada pihak-pihak 

yang terlibat, yaitu terdakwa, korban, dan pihak lainnya. Rasa keadilan 

inilah yang memberikan hak “diskresi” kepada para penegak hukum 

untuk memutuskan “agak keluar” dari pasal-pasal yang ada dalam 

regulasi yang menjadi landasan hukum. Ini memang ada bahayanya, 

karena kewenangan ini bisa disalahgunakan oleh yang punya 

kewenangan, tetapi di sisi lain kewenangan ini perlu diberikan untuk 

menerapkan “rasa keadilan” tadi, karena bisa perangkat hukum yang 

ada ternyata belum memenuhi “rasa keadilan”. 
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3. Kemanfaatan Hukum. 

 Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan 

untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak 

saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, 

hukum tidak lahuir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus 

komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas 

terjadinya kemampatan yang disebabkan okleh potensi-potensi negatif 

yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. 

Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk 

menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun 

jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih 

berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak 

bisa membuat hukum „yang dianggap tidak adil‟. Itu menjadi lebih baik 

dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu 

menjatuhkan penghoramatan pada hukum dan aturan itu sendiri. 

Kemamfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang 

mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. 

Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan 

masyrakat. Karena kalau  kita berbicara tentang  hukum kita cenderung 

hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang trkadang 

aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan 

masyarakat.  Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, saya sangat tertarik 

membaca pernyataan  Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : 
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keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang 

lain-lain, seperti kemanfaatan ( utility, doelmatigheid).  Olehnya itu 

didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan 

pengorbanan harus proporsional. 

4. Hubungan dan kaitanya antara; Keadilan, Kepastian dan 

Kemamfaatan Hukum. 

Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok 

yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu : Keadilan, Kepastian 

dan Kemanfaatan.  Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga sisi yang 

menunjang sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang 

diharapkan.Maka jelaslah ketiga hal tersebut berhubungan erat agar 

menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun 

dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap 

perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan 

maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan 

kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya 

norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Tetapi jika ketiga hal tersebut dikaitkan dengan kenyataan 

yang ada dalam kenyataanya sering sekali antara kepastian hukum 

terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan 

kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. 

Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim 

menginginkan keputusannya adil (menerut persepsi keadilan yang 



62 

dianut oleh hukum tersebut tentunya) bagi si penggugat atau tergugat 

atau bagi si terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan 

bagi masyarakat luas,sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas 

dipuaskan, perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa 

dikorbankannya. Maka dari itu pertama-tama kita harus 

memprioritaskan keadilan barulah kemanfaatan dan terakhir adalah 

kepastian hukum. Idealnya diusahakan agar setiap putusan hukum, baik 

yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara maupun aparat hukum 

lainnya, seyogyanya ketiga nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan 

secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah 

diprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 

Selanjutnya di dalam prakteknya penegakan hukum dapat terjadi 

dilematik yang saling berbenturan antara ketiga unsur tujuan hukum 

diatas, dimana dengan pengutamaan “ kepastian hukum “ maka ada 

kemungkinan unsur-unsur lain diabaikan atau dikorbankan. Demikian 

juga jika unsur  “ kemanfaatan “  lebih diutamakan, maka kepastian 

hukum dan keadilan  dapat dikorbankan.  Jadi  kesimpulanya dari ketiga 

unsur tujuan hukum tersebut diatas harus mendapat perhatian secara 

Proporsional yang seimbang.  




