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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi, industri dan perdagangan dewasa ini di Indonesia 

amatlah pesat. Pekembangan ini dapat dilihat munculnya beragam variasi 

barang dan/atau jasa yang tidak sepi dari peminatnya. Terlebih lagi, kuatnya 

arus industrialisasi dan perdagangan global lewat investasi multinasional, 

mendorong terciptanya iklim usaha di Indonesia menjadi lebih semarak. 

Kondisi ini tentu pada akhirnya menciptakan suatu persaingan yang ketat antar 

pelaku usaha. 

Persaingan dalam kegiatan usaha adalah suatu hal yang niscaya dan 

merupakan “nafas” dari kegiatan usaha itu sendiri.
1
 Tidak ada kegiatan

usaha yang dilakukan oleh sesama manusia yang tidak memunculkan 

suatu persaingan karena tentunya pelaku usaha memerlukan konsumen 

agar usahanya dapat mendatangkan keuntungan. Pada akhirnya pelaku 

usaha mencoba berbagai cara untuk menarik hati konsumen.
2

Persaingan dalam dunia usaha merupakan syarat mutlak bagi 

terselenggaranya ekonomi pasar. Persaingan perlu dijaga eksistensinya 

demi terciptanya efisiensi.
3
 Dengan adanya suatu persaingan, maka pelaku
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pasar dituntut untuk terus memperbaiki produk atau jasa yang dihasilkan 

dan terus melakukan inovasi dan berupaya keras memberi produk atau jasa 

secara efisien. Dengan kata lain, dalam situasi yang kompetitif akan terjadi 

alokasi sumber daya secara efisien, perusahaan akan memproduksi barang-

barang dan jasa sesuai kebutuhan konsumen dengan harga berdasarkan 

besarnya biaya produksi. Di sisi lain, konsumen diuntungkan karena 

mempunyai pilihan dalam membeli barang atau jasa tertentu dengan harga 

yang rendah namun memiliki kualitas yang tinggi. Sebaliknya apabila 

monopoli yang berkembang, maka pelaku usaha menjadi inefisien dalam 

menghasilkan produk atau jasa karena tidak ada pesaing. Hal tersebut 

disebabkan tidak terdapat sebuah inovasi atas produk barang dan jasa 

mengingat tidak adanya suatu insentif. Konsumen sangat dirugikan karena 

tidak memiliki alternatif pada saat membeli barang atau jasa tertentu 

dengan kualitas yang baik dan harga yang wajar. Dengan demikian, akan 

melahirkan inefisiensi ekonomi yang tinggi sehingga mengakibatkan 

terjadinya pemborosan sumber daya, terutama sumber daya alam. 

Dalam prakteknya, tidak ada persaingan yang sempurna terjadi. 

Bahkan persaingan secara curang (unfair competition) yang merugikan 

konsumen dapat terjadi dalam persaingan antara pelaku usaha. Pelaku 

usaha yang jumlahnya sedikit dapat membuat berbagai kesepakatan untuk 

membagi wilayah pemasaran, mengatur harga, kualitas dan kuantitas 

barang dan jasa yang ditawarkan (kartel) guna memperoleh keuntungan 

setinggi-tingginya dalam waktu yang relatif singkat. Hal-hal tersebut 
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dilakukan dengan maksud untuk menghindari terjadinya persaingan usaha 

yang merugikan mereka sendiri. Karakteristik pasar oligopoli adalah 

terdapat beberapa penjual (few seller) dan adanya saling ketergantungan 

(interpendence).
4
 Dengan hanya terdapat beberapa penjual yang ada di 

pasar menunjukkan bahwa pangsa pasar masing-masing perusahaan di 

pasar cukup signifikan. Adanya hambatan masuk ke dalam pasar 

mengakibatkan jumlah perusahaan lebih sedikit dibandingkan dengan 

pasar persaingan sempurna. Di dalam pasar oligopoli, adanya saling 

ketergantungan dapat dilihat dari adanya keputusan strategis perusahaan 

yang sangat ditentukan oleh perilaku strategis perusahaan lain yang ada di 

pasar.
5
 Dalam prakteknya, kedudukan oligopolis ini diwujudkan melalui 

asosiasi-asosiasi.
6
 Melalui asosiasi-asosiasi ini mereka dapat melakukan 

kesepakatan bersama misalnya dalam tingkat harga produksi, tingkat 

harga, wilayah pemasaran, dan sebagainya.
7
 Oleh karena itu diperlukan 

suatu pengaturan hukum untuk menjamin terselenggaranya pasar bebas 

secara adil. Untuk mempertahankan sistem ekonomi pasar bebas 

diperlukan suatu campur tangan pemerintah misalnya melalui undang-

undang. 
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Kebijakan persaingan dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai 

rangkaian kebijakan ekonomi yang lebih memberi kesempatan pada 

mekanisme pasar untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi. Hal ini 

biasanya dilakukan dengan yakin bahwa peningkatan kesejahteraan dapat 

terjadi karena mekanisme pasar lebih unggul dalam hal pertumbuhan 

ekonomi, efisiensi, inovasi, produktifitas, dan kualitas pelayanan publik. 

Persaingan sehat diyakini mampu menyediakan variasi pilihan jenis dan 

kualitas produk serta tingkat harga yang relatif rendah dan stabil bagi 

konsumen.
8
 

Hukum persaingan usaha melindungi persaingan dan proses persaingan 

yang sehat dengan mencegah dan memberikan sanksi administrasi terhadap 

tindakan-tindakan yang anti persaingan. Persaingan merupakan sesuatu yang 

baik bagi masyarakat maupun bagi perkembangan perekonomian suatu bangsa. 

Hal ini disebabkan persaingan dapat mendorong turunnya harga suatu barang 

atau jasa akibat adanya efisiensi dalam produksi dan alokasi sehingga 

menguntungkan konsumen. Persaingan juga mendorong pelaku usaha 

melakukan inovasi baik dalam infrastruktur maupun produknya masing-masing 

agar dapat bersaing dan tetap bertahan di pasar. Di sisi lain, persaingan juga akan 

memberikan keuntungan yang semakin berkurang bagi produsen, misalnya 

dengan menurunkan harga untuk meningkatkan pangsa pasar. Hal yang paling 

mengkhawatirkan adalah apabila seluruh pelaku usaha menurunkan harga, maka 

produsen akan mengalami penurunan keuntungan secara keseluruhan. Untuk 
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mempertahankan keuntungan maka para pelaku usaha tersebut berusaha 

mengadakan kesepakatan dengan cara membentuk suatu kartel.
9
 

Salah satu jenis persaingan usaha tidak sehat adalah penetapan harga. 

Perjanjian penetapan harga telah dilarang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  

Penetapan harga (price fixing) adalah perjanjian dilarang yang dilakukan 

oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga 

atas suatu komoditas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen 

atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Perjanjian penetapan harga 

terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penetapan harga dapat 

dilakukan dengan memberikan tanda kepada pelaku usaha lainnya dengan 

bentuk menaikkan harga yang disebut price signaling dan juga dengan 

membuat pengumuman di media masa yang mengidentifikasikan bahwa perlu 

kenaikan harga yang disebut tacit collusion. Perjanjian penetapan harga dapat 

dilakukan secara terbuka ataupun disamarkan, yang pada dasarnya mencederai 

asas persaingan. Dalam pendekatan perilaku, harga merupakan salah satu 

indikator kunci dalam mengamati adanya potensi perilaku yang mengganggu 

persaingan usaha. Penetapan harga termasuk Per Se Illegal yang artinya 

penentuan pelanggaran dengan pembuktian yang sederhana.
10
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KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) selaku lembaga yang 

memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya persaingan usaha yang 

ada di Indonesia serta memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi 

administrasi berupa denda administrasi kepada para pihak yang telah 

melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. 

Kasus dugaan adanya perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh 

Honda dan Yamaha berasal dari inisiatif KPPU, karena KPPU memonitor 

industri-industri yang ada di Indonesia. KPPU menduga bahwa Honda dan 

Yamaha telah melakukan penetapan harga di luar harga wajar. Dugaan 

penetapan harga yang dilakukan oleh Honda dan Yamaha terjadi pada tahun 

2013-2015. Dari temuan KPPU harga jual wajar untuk sepeda motor matik 

110-125 CC adalah 11,5 juta rupiah sampai 12,6 juta rupiah sedangkan 

dipasaran harga motor matik adalah sekitar 15 juta rupiah. Setelah melakukan 

pemeriksaan dan persidangan, KPPU memutuskan bahwa Honda dan Yamaha 

telah terbukti dan meyakinkan melakukan pelanggaran Pasal 5 ayat 1 Undang-

Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat tentang penetapan harga. KPPU memberi sanksi 

administratif berupa denda yaitu Honda dengan sebesar 22,5 miliyar rupiah 

yang sudah dikurangi 10% dari denda utama dan Yamaha dengan besar 25 

miliyar rupiah yang sudah ditambah 50% dari denda utama dengan putusan 

KPPU No. 4/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat 1 

Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dalam industri sepeda motor jenis skuter 

matik 110-125 CC di Indonesia. 
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Yamaha dan Honda mengajukan banding yang telah disepakati 

dilaksanakan di Pengadilan Jakarta Utara setelah menerima salinan 

putusan dari KPPU. Dari putusan banding tersebut menolak  gugatan dari 

Yamaha dan Honda yang diputus pada tanggal 11 September 2017 dan 

menguatkan Putusan KPPU No. 4/KPPU-I/2016 tanggal 20 Febuari 2017. 

Pelaksanaan hukum persaingan usaha sangat berbeda apabila 

dibandingkan dengan penegakan hukum lainnya misal hukum perdata 

pada umumnya. Mengingat sulitnya mengungkap penetapan harga yang 

dilakukan oleh para pelaku, maka KPPU selaku penegak hukum dalam hal 

persaingan usaha perlu menggunakan metode khusus untuk mengungkap 

adanya perjanjian penetapan harga yang telah terjadi. 

Khususnya dalam masalah pembuktian, perbuatan perjanjian 

penetapan harga diantara para pelaku usaha yang bersaing, tidaklah 

mudah. Demikian pula pada kasus dugaan perjanjian penetapan harga 

yang dilakukan oleh Yamaha dan Honda. Secara normatif pengaturan 

terhadap pembuktian didasarkan pada Pasal 1 Angka 7 UU No. 5 Tahun 

1999 yang memberi kejelasan terhadap makna perjanjian, yaitu 

“Perjanjian adalah 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.” Dari pasal tersebut mulai 

memberikan kejelasan bahwa dalam melakukan pembuktian, bentuk 

perjanjian tertulis tidak menjadi keharusan untuk mengungkap adanya 

pelanggaran perjanjian penetapan harga bagi KPPU. Bukti yang 
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diperlukan dapat berupa bukti langsung (hard evidence) dan bukti tidak 

langsung (circumstantial/indirect eviedence). Dalam menegakan pasal 5 

UU No. 5 Tahun 1999, KPPU lebih banyak menitikberatkan pada 

penggunaan bukti tidak langsung sebagai dugaan telah terjadinya 

perjanjian penetapan harga atas barang dan jasa oleh pelaku usaha di 

pasar.   

KPPU dalam kasus Yamaha dan Honda ini, mengembangkan alat 

bukti petunjuk berupa bukti ekonomi dan bukti komunikasi yang termasuk 

ke dalam bukti tidak langsung sesuai dengan Pasal 42 UU Antimonopoli 

jo. Pasal 72 (1) Peraturan KPPU No. 1 tahun 2010. Dalam perjuangan 

untuk membuktikan adanya pelanggaran pada sidang majelis KPPU terjadi 

perdebatan tentang alat buki tersebut. KPPU menggunakan bukti 

komunikasi dan ekonomi tersebut meyakinkan Majelis Komisi dan Majelis 

Hakim banding bahwa terjadi perjanjian penetapan harga, hal inilah yang 

akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

dan ditulis dalam sebuah skripsi dengan judul:“ PENGGUNAAN BUKTI 

EKONOMI DAN KOMUNIKASI DALAM PEMBUKTIAN ADANYA 

PERBUATAN PENETAPAN HARGA OLEH PELAKU USAHA DENGAN 

PESAINGNYA 

(Studi Terhadap Putusan KPPU No.  4/KPPU-I/2016 dan Putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Utara No. 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN. Jkt. Utr. dalam Kasus 

KPPU vs Yamaha dan Honda)” 
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B. Rumusan Masalah  

Dalam suatu penelitian, perumusan masalah merupakan hal yang 

penting, agar dalam penelitian dapat lebih terarah dan terperinci sesuai 

dengan tujuan yang dikehendaki. Adapun perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagaimana penggunaan bukti ekonomi dan komunikasi dalam 

pembuktian adanya perbuatan penetapan oleh YIMM (Yamaha) dengan 

AHM (Honda) dalam Putusan KPPU No. /KPPU-I/2016 Jo. Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN. Jkt.Utr. ? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan bukti ekonomi dan 

komunikasi dalam pembuktian adanya perbuatan penetapan oleh YIMM 

(Yamaha) dengan AHM (Honda) dalam Putusan KPPU No. /KPPU-I/2016 Jo. 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN. Jkt.Utr. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian ini bertujuan sebagai syarat untuk kelulusan 

Strata 1 (S1) dan diharapkan dapat memberikan manfaat akademis, 
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dengan memberikan sebuah wawasan baru atau memberikan 

gambaran yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara 

lebih jauh terhadap ilmu hukum khususnya untuk mempelajari 

persaingan usaha tidak sehat, sehingga diharapkan akan mendapatkan 

hasil yang bermanfaat dan berguna untuk masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan informatif yaitu 

sebagai bahan masukan informasi bagi masyarakat tentang penetapan 

harga yang telah dilakukan oleh Honda dan Yamaha, serta 

memberikan informasi lembaga independen yang berwenang 

memberikan sanksi administratif kepada pelanggar dalam persaingan 

usaha yang tidak sehat, dalam hal ini adalah KPPU Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha), dan memberikan informasi lebih jelas kepada para 

pengusaha terutama dibidang industri sepeda motor tentang bentuk 

penetapan harga dan sanksi yang akan diterima apabila melakukan 

penetapan harga. 

 

E. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data-data yang dihubungkan dengan penulisan 

skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis 

Normatif (Normatif Legal Research), yaitu suatu penelitian yang 

secara deduktif (proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa 
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prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta 

yang bersifat umum) dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam 

peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan 

diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksud penelitian yang 

mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data 

sekunder yang digunakan
11

, yang mana digunakan untuk mengetahui 

penerapan prinsip hukum pembuktian dalam menyelesaikan perkara 

penetapan harga yang dilakukan oleh KPPU dan Pengadilan Negeri 

Jakarta Utara. 

2. Sumber Bahan Hukum 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber bahan 

hukum yang terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer: yaitu bahan hukum yang diperoleh dari 

hukum positif dalam penelitian ini mengkaji Putusan KPPU 

No.4/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat 1 

Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri 

Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC di Indonesia, 

Putusan Banding Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 

163/Pdt.G/KPPU/2017/PN. Jkt. Utr. mengenai kasus Penetapan 

harga oleh Yamaha dan Honda dan Undang-Undang No.5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat yang berkaitan dengan judul penulis. 
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Maret 2017. 



12 

 

b. Bahan Hukum Sekunder: yaitu bahan hukum yang mendukung 

bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, rekaman 

berita terkait kasus kartel Honda danYamaha, artikel-artikel yang 

membahas masalah penetapan harga yang dilakukan oleh Honda 

dan Yamaha, rekaman sidang putusan terkait kasus kartel Honda 

danYamaha, jurnal, hasil penelitian serta doktrin atau pendapat 

hukum. 

c. Bahan Hukum Tersier: yaitu bahan hukum yang berupa kamus 

(khususnya kamus hukum) dan ensiklopedia. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik yang dipergunakan dalam penulisan ini menggunakan 

teknik Studi Pustaka (library research) dan pencarian bahan hukum 

melalui browsing internet dan membuat deskripsi analisis. 

4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Dalam hal analisa bahan hukum penulis menggunakan teknik analisa isi 

(content analysis) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam 

terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan\ 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi mengenai tinjauan umum terkait Hukum 

Persaingan Usaha dan pentepan Harga. 

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi mengenai deskripsi analisis terhadap 

pembuktian yang dilakukan oleh KPPU dalam mengungkap 

pelanggaran berupa penetapan harga yang dilakukan oleh Yamaha 

dan Honda pada sepeda motor jenis skutik 110-125 CC dengan 

menggunakan alat bukti ekonomi dan komunikasi. Dengan studi 

putusan KPPU No. 04/KPPU-I//2016 Jo. Putusan Banding PN 

Jakarta Utara No. 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN. Jkt. Utr. 

BAB IV : PENUTUP 

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan 

dan rekomendasi yang diberikan dari permasalahan yang ada. 

 

 

 


