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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Cita negara Indonesia memporoskan pada konsep negara kesejahteraan.
1
            

Hal ini telah termuat didalam konstitusi Republik Indonesia lebih tepatnya di 

Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 telah 

secara implisit memuat gagasan negara kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam 

alinea ke- 4 yang berbunyi :
2
 

“Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial.”  

Makna yang terkandung didalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut 

merupakan sebuah amanat dan cita – cita dari pendiri bangsa ( founding fathers) 

untuk memberikan perlindungan kepada segenap warga negaranya. Bentuk dari 

perlindungan yang diberikan negara tidak saja berbentuk perlindungan fisik seperti 

                                                           
 

1
Muh. Risnain, 2015, Aspek - Aspek Hukum Peningkatan Daya Saing Industri Dalam 

Perdagangan Bebas,  Bandung : Keni Media, hal.20. Lihat juga Bisariyadi, Pergulatan Paham 

Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan Negara Regulasi (Regulatory State) dalam Perkara 

Konstitusional, didalam  Jurnal Hukum  Ius Quia Iustum Faculty Of Law UII, Volume 23, Oktober 

2016, hal.535.  

 
2
 Lihat Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945, untuk 

Penulisan selanjutnya Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 disingkat 

menjadi UUD NRI 1945 
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perlindungan dari agresi meliter negara lain (penjajahan), akan tetapi dalam 

perkembangannya dapat berbentuk berupa perlindungan dari kebijakan-kebijakan 

ekonomi dan perdagangan negara lain yang dapat mengancam perekonomian 

Indonesia. 

Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter di Indonesia yang  berbuntut  pada 

keterpurukannya sektor ekonomi mengakibatkan porak-porandanya konsep 

pembangunan yang disusun oleh Pemerintah pada waktu itu (Orde Baru).
3
  

Kegagalan pemerintah Orde Baru dalam menjalankan pembangunan ekonomi,               

lebih khusus mencegah terjadinya praktik monopoli mengakibatkan terjadinya 

pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu dalam masyarakat.               

Monopoli menghalangi terjadinya persaingan sehat dan mengakibatkan terciptanya 

ekonomi  biaya tinggi (high cost economy) yang membebani masyarakat luas, 

sementara hasil monopoli hanya dinikmati oleh beberapa orang atau kelompok usaha 

tertentu disisi lain  rakyat semakin miskin dan menderita.
4
 

Namun sekarang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2017, 

menurut Presiden Indonesia Joko Widodo terbilang sangat baik dibandingkan banyak 

negara lain. Dalam lingkup kelompok negara G-20 pertumbuhan ekonomi Indonesia 

                                                           
 

3
 Dumadi Tri Restiyanto dkk,  Kegagalan Pembangunan Ekonomi Indonesia  Akibat 

Terperangkap Kegagalan  Pendekatan Teori Ekonomi Pembangunan,  AKSES: Jurnal Ekonomi dan 

Bisnis Vol. 1 No. 2, Oktober 2006 hal. 176 

 
4
 Susanti Adi Nugroho, 2014,  Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan 

Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, hal. 12 
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berada di urutan ketiga yang terbaik, tepat di bawah India dan Cina.
5
  Salah satu 

faktor Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi 

masyarakatnya, belanja pemerintah, ekspor, investasi dan pasar dalam hal ini 

persaingan usaha yang sehat. 

Melihat dinamika kehidupan yang selalu berkembang keberadaan hukum 

sangat dibutuhkan untuk mengatur segala aspek dalam berkehidupan,                             

baik dalam lingkup sosial, politik, dan budaya, apalagi yang tidak kalah                 

pentingnya adalah berbicara fungsi dan peranan hukum dalam pengawal 

pembangunan ekonomi, terutama berkaitan dengan terciptanya efisiensi ekonomi,
6
 

untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.  Adanya korelasi antara hukum dengan 

ekonomi menunjukkan bahwa hukum sering di nilai sakral dan kaku,                    

sementara  ekonomi menunjukkan perkembangan begitu cepat dan menakjubkan.  

Sehingga banyak sarjana menyindir bahwa hukum terkesan tertatih dalam 

perkembangan masyarakat termasuk didalamnya perkembangan ekonomi. 
7
  

                                                           
5
 Pernyataan Jokowi dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2017 di Hotel Grand 

Sahid Jaya, Jakarta pada Kamis (27/7/2017). https://tirto.id/jokowi-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-

terbaik-ketiga-di-g-20-ctxJ  ( diunduh  09 September 2017 pukul 20.42 WIB) lihat juga data Badan 

Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2017 sebesar 5.01%  dalam  

https://bisnis.tempo.co/read/897744/bps-pertumbuhan-ekonomi-di-triwulan-ii-2017-capai-501-persen 

( diunduh  27 September 2017 pukul 10.08 WIB) 

 
6
 Efisiensi ekonomi adalah  pengalokasian sumber-sumber daya di dalam suatu 

perekonomian yang mendatangkan kesejahteraan di dalam masyarakat. Lihat Sadono,Sukirno,  2008, 

Mikro Ekonomi, Teori Pengantar, Edisi ketiga, Divisi Buku Perguruan Tinggi. Jakarta:                             

PT. RajaGrafindo Persada Pada jurnal Andika Putranta Utama,dkk, Efisiensi Pengambilan Keputusan  

Sumber Daya Ekonomi Konsumsi  Produksi Mahasiswa, Jurnal Pendidikan, Vol. 1 No. 4, Bln April, 

Thn 2016, hal. 712. 

 
7
 Absori, 2010, Hukum Ekonomi Indonesia: Beberapa Aspek Pengembangan pada Era 

LiberalisasiPerdagangan, Surakarta :UMS Press, hal.18-19. 

https://tirto.id/jokowi-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-terbaik-ketiga-di-g-20-ctxJ
https://tirto.id/jokowi-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-terbaik-ketiga-di-g-20-ctxJ
https://bisnis.tempo.co/read/897744/bps-pertumbuhan-ekonomi-di-triwulan-ii-2017-capai-501-persen
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Melalui adanya eksistensi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diharapkan Konsep 

tool  of  social  control  and  a social  engineering dapat terealisasikan yaitu dengan 

mewujudkan  iklim  usaha  yang  kondusif  melalui  pengaturan persaingan usaha 

yang sehat.
8
  Hal ini dikarenakan persaingan  usaha  tidak  selamanya sehat,                

faktor  mencari  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  memungkinkan  terjadinya 

persaingan usaha yang  tidak  sehat dan hal tersebut  dapat  merusak  keseimbangan 

sistem  ekonomi  pasar.
9
  Walupun mengandung resiko,  adanya  persaingan dalam 

dunia usaha adalah suatu hal yang niscaya dan merupakan nafas dari kegiatan usaha 

itu sendiri.
10

  Menurut David M.Trumbek: 

“Jika masalah hukum sudah jelas, kita akan mudah menyelesaikan suatu 

permasalahan, karena hukum adalah suatu ilmu yang praktis.”
11

  

Melalui UU No. 5 Tahun 1999, negara memberikan kewenangan kepada  

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebuah institusi yang berwenang untuk 

menangani penanganan perkara pelanggaran hukum terkait praktek monopoli dan 

                                                           
 

8
 Racmadi Usman,  2004,  Hukum Persaingan Usaha di  Indonesia, Jakarta :PT Gramedia 

Pustaka Utama, hal.8. 

 
9
 Trinas Dewi Hariyana, Implikasi Pengaturan Pembatasan Kegiatan Usaha Dan 

Pengecualiannya Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli 

Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Cendekia :Vol 13 No 3 Sept 2015, hal.47 

 
10

  Mustafa Kamal Rokan, 2012,  Hukum Persaingan Usaha; Teori Dan Praktikinya Di 

Indonesia,  Jakarta : Rajawali Pers, hal.1 

 
11

 David  M. Trubek (1), 2002-2003 ELRC Annual Report: “Law And Economic 

Development: Critiques And Beyond”, disampaikan pada Spring Conference Harvard Law School, 

April 13-14 2003, hal.1, dikutip Bismar Nasution, “Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan 

Pembangunan Ekonomi “dismpaikan pada pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Sumatera 

Utara, hal.6. 
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persaingan usaha tidak sehat.
12

 Salah satu tugas KPPU melakukan penilaian terhadap 

perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 dan melakukan 

penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 

sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999.
13

 

Salah satu jenis praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah 

kartel sebagaimana disebutkan didalam ketentuannya pada UU No. 5 Tahun 1999.
14

 

Menurut Sukarmi Kartel merupakan kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing 

untuk mengkordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan produksi dan harga 

barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan yang diatas kewajaran.
15

                       

Kartel  lahir dari persekongkolan atau persekutuan diantara beberapa produsen - 

produsen (pelaku usaha) yang sejenis dengan maksud untuk menguasai sekaligus 

mengkontrol berkaitan dengan produksi, mekanisme penjualan dan harga dari suatu 

barang yang diperjanjikan untuk memperoleh posisi monopoli.
16

 

  Semanjak didirikan 17 tahun yang lalu, KPPU sampai dengan tahun 2016 

telah memutus sebanyak 11 perkara kartel, dua perkara yang terbaru yang telah 

diputus KPPU adalah kartel terkait penetapan harga jual ternak yaitu kartel 

                                                           
 

12
 Lihat ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang  No. 05 Tahun 1999  Tentang Larangan 

Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, untuk penulisan selanjutnya disingkat menjadi 

UU No. 05 Tahun 1999   
13

 http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/tugas-dan-wewenang/ ( diunduh pada Kamis 16 

November 2017 Pukul 11.22 WIB ) 

 
14

 Lihat Pasal 11 UU No. 05 Tahun 1999   
15

 Sukarmi, Pembuktian Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha, Jurnal Persaingan Usaha 

KPPU edisi ke-6 KPPU, Desember  2011,hal.133. 
 

16
 Susanti Adi Nugroho, Op.Cit, hal. 176. 

http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/tugas-dan-wewenang/
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Perdagangan sapi impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi 

(JABODETABEK) melalui putusan perkara No.10/KPPU-I/2015, dan perkara terkait 

kartel pengaturan produksi bibit Ayam pedaging (Broiler) di Indonesia, melalui 

Putusan No.02/KPPU-I/2016.
17

 

KPPU  dalam  menangani dan memutus perkara kartel tidaklah mudah 

dikarenakan pelaku kartel cenderung menjalankan  perilakunya  secara diam-diam 

atau tersembunyi.  Secara khusus tugas untuk menangani dan memutus perkara 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dilakukan Majelis Komisi KPPU,
18

  

dalam kasus kartel penetapan harga jual ternak, yaitu melalui putusan perkara 

No.10/KPPU-I/2015 dan putusan perkara No.02/KPPU-I/2016, Majelis Komisi telah 

memutuskan bawah pelaku usaha terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 

Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999.  

Putusan KPPU tersebut yang menjadi studi dalam penelitian ini                       

untuk melihat bagaimana pertimbangan Majelis Komisi didalam memutus perkara.                        

Majelis Komisi dalam membuat pertimbangan harus memperhatikan alasan-alasan 

dari Terlapor. Terlapor  dapat memberikan pelurusan dan atau bantahan atas hasil 

                                                           
 

17
 Bisa melihat beberapa putusan KPPU terkait kartel dalam www.kppu.go.id/id/putusan/  

(diunduh minggu,10 september pukul 23.39 WIB) 

 
18

 Majelis Komisi biasanya terdiri 3-5 orang yang ditunjuk oleh ketua KPPU untuk 

memeriksa perkara, mempunyai kewenangan yang luas pada tahap pemeriksaan lanjutan sampai tahap 

putusan. Mereka dapat memanggil terlapor, saksi, saksi ahli, dan pihak lain yang dianggap 

mengetahui kasus tersebut. Berbeda dengan hakim-hakim di lembaga peradilan yang dilarang 

mengomentari kasus atau putusan mereka sendiri, ternyata tidak demikian dengan KPPU. Majelis 

Komisi diberi kewenangan untuk memberi keterangan kepada media massa berkaitan dengan laporan 

yang sedang ditangani. Sekalipun demikian, identitas pihak pelapor tetap wajib dirahasiakan. Lihat di 

http://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/prosedur-beracara-di-kppu-komisi-pengawas-persaingan-

usaha/  ( diunduh kamis, 28 September 2017 pukul 11.30 WIB) 

http://www.kppu.go.id/id/putusan/
http://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/prosedur-beracara-di-kppu-komisi-pengawas-persaingan-usaha/
http://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/prosedur-beracara-di-kppu-komisi-pengawas-persaingan-usaha/
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penyidikan oleh investigator berupa tuduhan atas dugaan melakukan pelanggaran 

Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999, sangkalan Terlapor yang diberikan pada saat                 

sidang majelis yang akan dikaji dan menjadi pertimbangan oleh Majelis Komisi 

untuk akhirnya dibuat putusan. Pertimbangan hakim yang baik adalah               

pertimbangan yang disitu terdapat tata hukum dan memperhatikan  nilai keadilan.                                    

Keadilan adalah nilai hakiki yang harus dimiliki pada tata hukum peradilan.
19

               

Adil disini bermakna bahwa hakim harus dapat menempatkan sesuatu itu pada 

tempatnya dan harus bisa memberikan haknya kepada yang berhak. Artinya didalam 

memberikan pertimbangan dalam memutus suatu putusan seorang hakim harus bisa 

menjaga keadilan, kesetaraan, dan tidak membeda-bedakan dari para pihak yang 

bersengketa.
20

 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana 

pertimbangan Majelis Komisi di KPPU dalam menetapkan putusan, terhadap kasus 

kartel didalam penetapan harga jual ternak . Oleh karenanya,  penulis ingin meneliti 

lebih jauh dan hasilnya dituangkan kedalam skripsi yang berjudul KARTEL : 

STUDI TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN 

USAHA TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL TERNAK. 

 

                                                           
19

  Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group ,hal. 35. 
20

 Umar Haris, Keadilan Hukum pada Pertimbangan Hakim, Jurnal Yuridika:                               

Volume 30 No 2, Mei – Agustus 2015, hal. 133 lihat di. 

 http://download.portalgaruda.org/article.php?article=466806&val=9641&title=KEADILAN%20HU

KUM%20PADA%20PERTIMBANGAN%20HAKIM%20DALAM%20%20MEMUTUS%20HAK%

20ASUH%20ANAK. ( diunduh Rabu, 15 November 2017) 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=466806&val=9641&title=KEADILAN%20HUKUM%20PADA%20PERTIMBANGAN%20HAKIM%20DALAM%20%20MEMUTUS%20HAK%20ASUH%20ANAK
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=466806&val=9641&title=KEADILAN%20HUKUM%20PADA%20PERTIMBANGAN%20HAKIM%20DALAM%20%20MEMUTUS%20HAK%20ASUH%20ANAK
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=466806&val=9641&title=KEADILAN%20HUKUM%20PADA%20PERTIMBANGAN%20HAKIM%20DALAM%20%20MEMUTUS%20HAK%20ASUH%20ANAK
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti akan  

mengemukakan  pokok  permasalahan  yang  dibahas  dalam penelitian ini, yaitu :  

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam memutuskan 

permohonan tentang adanya penetapan harga jual ternak dalam putusan 

perkara No. 10/KPPU-I/2015 dan putusan perkara  No. 02/KPPU-I/2016 ? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun mengenai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Objektif 

Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam 

memutuskan permohonan tentang adanya penetapan harga jual ternak 

dalam putusan perkara No. 10/KPPU-I/2015 dan putusan perkara                    

No. 02/KPPU-I/2016.  

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk memenuhi persyaratan Akademis dalam memperoleh gelar 

srata 1  (sarjana)  dalam  bidang  ilmu  hukum  di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Untuk menambah wawasan,  pengetahuan  dan  pemahaman baik teori 

maupun praktik di  bidang ilmu hukum sebagai disiplin ilmu yang 

sedang dipelajari terutama dalam lingkup hukum perdata. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dalam  penelitian ini  tentunya  penulis sangat berharap  adanya  manfaat  

dan kegunaan  yang  dapat  diambil.  Adapun  manfaat yang  dapat  diperoleh  dari 

penelitian hukum ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan  sumbangan  pemikiran  bagi  pengembangan  ilmu  hukum 

pada  umumnya  dan  hukum  perdata  pada  khususnya  kaitannya dengan 

kartel sebagai bagian dari larangan praktik monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberika  jawaban  atas 

permasalahan  yang  akan  diteliti  dan  memberikan  suatu  gambaran  

serta informasi  terhadap  penelitian  yang  sejenis. 

b. Mengembangkan  penalaran  dan  pola  pikir  yang  sistematis  dan 

dinamis bagi peneliti dalam membuat karya tulis. 

E. Kerangka Pemikiran  

UU No. 5 Tahun 1999 sama sekali tidak menyebut KPPU sebagai lembaga 

pengadilan. Tugas dan kerwenangannya juga tidak dikaitkan dengan tugas mengadili 

seperti halnya badan-badan peradilan yang resmi. Menurut Jimly Asshiddiqie               

KPPU secara teoritis pada hakikatnya merupakan lembaga semi-yudisial atau               

quasi-yudisial. Namun demikian, keberadaan KPPU berada dalam ranah eksekutif 
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merujuk dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3), bahwa komisi bertanggungjawab kepada 

Presiden.
21

  Konsekuensi yang timbul dari status KPPU sebagai lembaga quasi-

yudisial mengisyaratkan anggotanya atau para komisioner mempunyai kedudukan 

juga sebagai semi-hakim atau quasi-hakim. Dengan demikian, para komisioner 

KPPU haruslah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip umum (universal)                    

yang berlaku bagi para hakim, misalnya termasuk mengenai standar-standar etika 

(code of ethics) dan kode perilaku (code of conduct). Bagi para hakim dewasa ini 

berlaku prinsip-prinsip yang dikenal sebagai “The Bangalore Principles of Judicial 

Conduct” yang diakui di seluruh dunia.
22

 

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang 

menjadilan dasar untuk mengadili. Alasan yang disematkan dalam putusan haruslah 

berupa argumentasi logika yang benar dengan dasar hukum yang benar.                     

Alasan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban hakim dari diterbitkannya putusan. 

Putusan hakim itu dapat dapat diakses oleh masyarakat, maka isi dari putusan 

haruslah dapat dipertanggungjawabkan. Alasan-alasan atau pertimbangan hakim 

dalam putusan inilah yang menjadikan putusan hakim itu berwibawa.
23

 

Perkom No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, disebutkan 

bahwa Sidang Majelis Komisi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

Majelis Komisi dalam sidang yang terbuka untuk umum terdiri atas pemeriksaan 

                                                           
21

 Lihat ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang  No. 05 Tahun 1999.   
22

  Jimly Asshiddiqie,  Fungsi Campuran Kppu Sebagai Lembaga Quasi-Peradilan,hal. 6-9 

lihat di http://www.jimly.com/makalah/namafile/61/Makalah_KPPU_Koreksian.pdf ( diunduh kamis, 

17 November 2017 pukul 10.02 WIB ) 
23

 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta, 

Yogyakarta, 2006, hal. 15, didalam Umar Haris, Op.,Cit,  hal.135 

http://www.jimly.com/makalah/namafile/61/Makalah_KPPU_Koreksian.pdf
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pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan untuk menilai ada atau tidak adanya bukti 

pelanggaran guna menyimpulkan dan memutuskan telah terjadi atau tidak terjadinya 

pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang.
24

 

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu berkaitan dan haruslah 

diperhatikan, karena satu sama lainnya harus berimbang, yaitu keadilan, kepastian 

hukum, dan kemanfaatan, hal ini sebagaimana yang pernah dicetuskan Gustav 

Radbruch.
25

 Hakim dalam hal ini majelis komisi, berperan sebagai aplikator undang-

undang, hal ini berkonsekuensi bahwa majelis komisi harus mencari undang-undang 

yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi serta menilai apakah undang-

undang tersebut adil, ada manfaatnya dan memberikan kepastian hukum dalam usaha 

mencapai keadilan.
26

 

Pertimbangan hukum Majelis Komisi untuk menilai ada atau tidaknya kartel 

dalam penetapan harga jual ternak dalam putusan perkara No. 10/KPPU-I/2015 dan 

putusan perkara No. 02/KPPU-I/2016, merujuk didalam ketentuan Pasal 11 UU No. 

5 Tahun 1999,  yang berbunyi : 

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha 

pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur 

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

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat. “ 

                                                           
24

 Lihat ketentuan  Pasal 1 angka 21 Perkom No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Penanganan Perkara. 
25

  Edi Rosadi : Putusan Hakim Yang Berkeadilan, Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, 

April 2016, hal.382. 
26

 Abintoro Prakoso, 2016, Penemuan Hukum; System, Metode, Aliran Dan Prosedur Dalam 

Menemukan Hukum, Yogyakarta  LaksBang Pressindo, hal.201. 
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Praktek kartel selalu diawali sebuah perjanjian, sementara perjanjian menurut 

Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek  atau kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menjelasakan bahwa perjanjian ialah: 

“Suatu perubahan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih.” 

Dengan kata lain perjanjian atau kontrak merupakan peristiwa hukum dimana 

seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu.
27

   

Adapun penjabaran unsur-unsur yang ada dalam pasal 11 UU Nomor 5 tahun 

1999 adalah sebagai berikut:
28

 

1.Unsur pelaku usaha; 2. Unsur perjanjian; 3.Unsur pelaku usaha pesaingnya; 

4. Unsur bermaksud mempengaruhi harga; 5. Unsur mengatur produksi dan 

atau pemasaran; 6. Unsur barang; 7. Unsur jasa; 8.Unsur dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli; 9.Unsur dapat mengakibatkan 

persaingan usaha tidak sehat . 

Dilihat dari perumusan pasal 11 yang menganut Rule Of Reason,
29

                      

maka ditafsirkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan dan pembuktian                    

                                                           
 

27
 Ahmadi Miru, 2010, Hukum Kontrak  dan Perancangan Kontrak, Jakarta :Rajawali Press, 

hal. 2. 
28

 Lihat Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 

tentang Kartel, hal. 15-17. 
29

 Pendekatan  rule of reason dapat diidentifikasikan melalui  penggunaan redaksi                     

“yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”. Kata-kata tersebut menyiratkan                     

perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat                                     

menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan.                                                                                                  
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adanya pelanggaran terhadap ketentuan ini, harus diperiksa alasan-alasan pelaku 

usaha dan terlebih dahulu dibuktikan telah terjadi praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat.
30

  Majelis Komisi dalam membuat pertimbangan 

hukum juga berdasarkan alat bukti sebagimana disebutkan didalam                        

ketentuan Pasal 42 UU No. 5 tahun 1999. Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi 

berupa:1.Keterangan saksi; 2. Keterangan ahli; 3. Surat dan atau dokumen;                        

4. Petunjuk;  5. Keterangan pelaku usaha.  

Dengan demikian Majelis komisi dalam membuat putusan, harus merujuk 

pada UU No. 5 Tahun 1999, PERKOM 01 Tahun 2010 dan secara khusus telah 

mengatur terkait pedoman pelaksaan Pasal 11 terkait kartel melalui peraturan KPPU 

No 04 tahun 2010, sehingga pertimbangan majelis komisi bersifat objektif  atau 

dengan kata lain berusaha mewujudkan nilai yang ditetapkan didalam norma hukum 

itu sendiri ( kepastian hukum). 

F. Metode Penelitian 

Metode  penelitian  dalam penentuannya dipandang penting karena ada kaitan 

erat antara jenis penelitian dengan sistematika dan metode serta analisis data guna 

mencapai nilai validasi yang tinggi baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir 

penelitian. 
31

 Oleh  karena  itu  sebelum  penulis  melakukan  penelitian,                 

                                                                                                                                                                     
Lihat di   http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b94e6b8746a9/pentingnya-prinsip-per-se-dan-

rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha  ( diunduh Jum’at, 17 November 2017 Pukul 20.43 WIB)  
30

 Lihat Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010, hal.15.  
31

  Suratman & Phlilips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV.ALFABETA, 

hal. 44-45. 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b94e6b8746a9/pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b94e6b8746a9/pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha
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hendaknya  penulis  menentukan  terlebih  dahulu  metode  yang hendak dipakai.  

Dalam  penulisan  ini  penulis menggunakan metode  penelitian  sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, atau bisa disebut 

juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini,                               

hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan   

( law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan 

patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.
32

 Dalam hal penelitian ini, 

penulis akan menganalisis kaidah-kaidah hukum positif baik yang tertulis maupun 

hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan putusan KPPU              

terkait permasalahan yang akan diteliti yaitu terkait kartel penetapan harga jual 

ternak dalam Putusan No. 10/KPPU-I/2015 dan Putusan No. 02/KPPU-I/2016. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

deskriptif.
33

  Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena akan memberikan 

gambaran dengan berdasarkan data otentik yakni putusan KPPU terkait kartel dalam 

bidang perternakan, guna menjawab serta mengetahui bagaimana pertimbangan 

majelis komisi dalam memutus permohonan tentang adanya penetapan harga jual 

ternak dalam perkara a quo. 

                                                           
 

32
 Amiruddin  dan  Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. 

Raja Grafindo Persada, hal.118. 

 
33

 Bani Ahmad Saebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, hal.57. 
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3. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data sekunder  

Penelitian  ini  menggunakan  jenis  sumber  data  sekunder  yang 

meliputi  berbagai  dokumen-dokumen  yang  ada  hubungannya dengan 

objek yang diteliti, yaitu putusan KPPU yaitu terkait kartel dalam bidang 

Perternakan dalam Putusan No. 10/KPPU-I/2015 dan  Putusan                         

No. 02/KPPU-I/2016, yang diperoleh melalui situs resmi KPPU : 

http://www.kppu.go.id/id/putusan/ . 

1) Bahan Hukum Primer: 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan hukum mengikat.
34

  Dalam penelitian ini bahan hukum 

primer yang digunakan sebagai berikut: 

a) UUD NRI Tahun 1945 

b) Burgerlijk Wetboek   atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

c) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

d) Peraturan PERKOM 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan 

Perkara di KPPU.  

                                                           
 

34
 Suratman & Phlilips Dillah, Op. Cit , hal. 67. 

http://www.kppu.go.id/id/putusan/


16 
 

 
 

e) Peraturan KPPU No. 04 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan  

Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor                      

5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli  dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat. 

2) Bahan Hukum Sekunder: 

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer yang diperoleh dari literature-literatur dan makalah-makalah  yang 

berkaitan dengan putusan Majelis Komisi KPPU terkait Kartel. 

3) Bahan Hukum Tersier: 

Bahan hukum tersier merupakan bahan –bahan yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder,
35

 yaitu seperti ensiklopedia dan kamus hukum. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi 

kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dan 

mengumpulkan dalam hal ini adalah bahan pustaka. Bahan pustaka yang 

dimaksud biasanya disimpan dan dapat dilihat pada perpustakan               

seperti buku, jurnal dan linteratur pendukung lainya,
36

 serta mengkaji 

peraturan perundangan di bidang hukum persaingan  usaha  dan dokumen 

lainnya. 

                                                           
 

35
 Bambang Sunggono,2003, Metode Penelitian  Hukum, Jakarta : Raga Grafindo Perkasa, 

hal.117. 

 
36

 Bambang Waluyo,2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Gratika,                

hal.50-51. 
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5. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang ada dibuat dalam 

kata-kata atau kalimat-kalimat. Data kualitatif kemudian dianalisis 

dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang 

mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan 

yang bersifat khusus.
37

 Atau dengan bahasa yang lain menggunakan 

premis mayor berupa undang-undang (hukum positif) yang diterjemahkan 

dengan bantuan doktrin hukum dan yurisprudensi sebagai ketentuan 

umumnya dan premis minornya adalah fakta hukum berupa putusan 

KPPU. Berdasarkan kedua hal tersebut kemudian dapat ditarik suatu 

konklusi guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan hukum digunakan untuk mendapatkan gambaran yang 

jelas mengenai keseluruhan isi bahasan penelitian hukum. Maka penulis kemukakan 

sistematika penulisan sebagai berikut :  

BAB I    PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang.  

B. Rumusan Masalah.  

C. Tujuan Penelitian. 

D. Manfaat Penelitian.  

                                                           
 

37
 Jujun.S.Suriasumantri, 2005, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Jakarta :Pustaka 

Sinar Harapan, hal.48-49.  
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E. Kerangka Pemikiran. 

F. Metode Penelitian. 

G. Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Persaingan Usaha dalam prespektif hukum. 

1. Pengertian hukum persaingan usaha. 

2. Dasar hukum dan latar belakang pengaturan hukum persaingan usaha 

di Indonesia. 

a) Pengaturan persaingan usaha sebelum UU No.05 Tahun 1999. 

b) Lahirnya pengaturan persaingan usaha melalui UU No.05 Tahun 

1999. 

3. Subtansi pengaturan hukum persaingan usaha berdasarkan UU No. 5 

Tahun 1999. 

4.  Indikator Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. 

B. Perjanjian- perjanjian  yang dilarang merugikan persaingan usaha. 

1. Jenis –jenis perjanjian yang dilarang berdasarkan UU No. 5 Tahun 

1999. 

2. Jenis Perjanjian yang dikecualikan dalam UU No.05 tahun 1999. 

3. Perjanjian Kartel.  

a) Jenis- jenis perjanjian Kartel. 

b) Indikator terjadinya kartel.   
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C. Penanganan Perkara Persaingan usaha. 

1. Tugas dan kewenagan KPPU. 

2. Prosedur penanganan perkara KPPU. 

a) Pemeriksaan atas dasar laporan dan inisiatif.  

b) Tahapan dalam penyelesaian perkara KPPU. 

c) Pembuktian pemeriksaan perkara kartel di KPPU. 

d) Pertimbangan majelis komisi KPPU. 

e) Keputusan majelis komisi KPPU. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian. 

B. Pembahasan.  

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

B. Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 


