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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Tinjauan Umum tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia 

a. Pengertian Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

di Indonesia 

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha 

adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan 

persaingan usaha. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam bidang 

hukum ini selain istilah hukum persaingan usaha (competition law), 

yakni hukum antimonopoli (antimonopoly law) dan hukum antitrust 

(antitrust law).
11

 

UU No. 5 Tahun 1999 secara garis besar mengatur dua hal yaitu 

larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

Keduanya, (praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat) adalah 

dua hal yang berbeda.  

1) Pengertian Monopoli 

Dalam hukum persaingan usaha terdapat kata “monopoli” 

dan “praktik monopoli”. Black Law Dictionary mengartikan 

monopoli:
12

 

Monopoly is a privilege or peculiar advantage vested in one or 

more persons or companies consisting in the exclusive right (or 

power) to carry on a particular business or trade, manufacture 

                                                           
11
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a particular article, or control the sale of the whole supply of a 

particular commodity. A form of market structure in which one 

or only a few dominate the total sales of product or service. 

Dalam terjemahan bebas, dapat diartikan sebagai berikut: 

Monopoli adalah hak istimewa atau keuntungan aneh melekat 

pada satu atau lebih orang atau perusahaan yang terdiri dalam 

hak eksklusif (atau kekuasaan) untuk menjalankan suatu bisnis 

tertentu atau perdagangan, manufaktur artikel tertentu, atau 

mengontrol penjualan pasokan seluruh komoditas tertentu. 

Suatu bentuk struktur pasar di mana satu atau hanya beberapa 

mendominasi total penjualan produk atau jasa 

Menurut UU No. 5 Tahun 1999, monopoli diartikan sebagai 

penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau 

penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok 

pelaku usaha. 

Adapun pengertian praktik monopoli berdasarkan bunyi Pasal 

1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu pemusatan kekuasaan 

ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan 

dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa 

tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan 

dapat merugikan kepentingan umum. 

Dari bunyi Pasal 1 angka 2 tersebut, jelas bahwa yang 

dikatakan sebagai praktik monopoli adalah apabila ada perilaku 

yang anti-persaingan usaha dan hal itu dapat menimbulkan 

kerugian bagi kepentingan umum.
13
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Pengertian “pemusatan kekuasaan ekonomi” dikemukakan 

dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu penguasaan 

yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih 

pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau 

jasa.
14

 

Dengan demikian, dari bunyi Pasal 1 angka 3 sudah jelas 

bahwa salah satu indikator yang dapat digunakan untuk 

menentukan telah terjadi suatu peristiwa pemusatan kekuatan 

ekonomi adalah apabila telah terjadi “penguasaan atas suatu pasar 

secara nyata”, sehingga harga barang diperdagangkan dan/atau jasa 

yang ditawarkan kepada konsumen tidak lagi didasarkan pada 

mekanisme pasar, tetapi ditentukan sendiri oleh seseorang atau 

beberapa pelaku usaha yang telah menguasai pasar yang 

bersangkutan.
15

 

2) Persaingan Usaha Tidak Sehat 

Persaingan usaha tidak sehat dirumuskan dalam Pasal 1 

angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu persaingan antar pelaku usaha 

dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang 

dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan 

hukum atau menghambat persaingan usaha. 

Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi 

persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan secara tidak fair. 
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UU No. 5 Tahun 1999 memberikan tiga indikator untuk 

menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu:
16

 

a) Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur 

b) Persaingan usaha yang dilakukan dengan melawan hukum 

c) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat 

terjadinya persaingan di antara pelaku usaha. 

Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat 

dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha 

lain. Misalnya, dalam persaingan tender, para pelaku usaha telah 

melakukan konspirasi usaha dengan panitia lelang untuk dapat 

memenangkan sebuah tender. Sehingga pelaku usaha lainnya tidak 

mendapatkan kesempatan untuk memenangkan tender tersebut.
17

 

Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan 

hukum dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan 

pelaku usaha lain dengan melanggar ketentuan-ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan yang 

disepakati. Kondisi seperti ini dapat kita lihat seperti pelaku usaha 

yang mendapatkan fasilitas-fasilitas khusus. Praktik ini telah lazim 

kita temukan dalam persaingan usaha sejak zaman Orde Baru 

hingga sekarang. Contoh yang selalu ditemukan adalah terdapat 

pelaku usaha yang bebas pajak atau bea cukai dan sebagainya. 

Demikian juga dengan pelaku usaha yang dapat mengikuti 

persaingan dengan pelaku usaha lain dengan melanggar aturan-
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aturan seperti pelaku usaha yang boleh ikut bersaing dalam usaha 

tender padahal tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yang telah 

ditetapkan panitia.
18

 

Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat 

terjadinya persaingan di antara pelaku usaha melihat kondisi pasar 

yang tidak sehat. Dalam pasar ini mungkin tidak terdapat kerugian 

pada pesaing lain, dan para pelaku usaha juga tidak mengalami 

kesulitan. Namun, perjanjian yang dilakukan pelaku usaha 

menjadikan pasar bersaing secara tidak kompetitif.
19

 

Adapun ketentuan umum dalam UU No. 5 Tahun 1999 

menentukan bahwa:  

1) Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan 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 maupun 

bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai 

kegiatan usaha dan bidang ekonomi. 

2) Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual 

baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan 

transaksi perdagangan barang dan/atau jasa. 

                                                           
18

 Ibid.,  hlm. 10-11. 
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3) Pangsa Pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa 

tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan 

dalam tahun kalender tertentu. 

4) Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang 

dan/atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar 

bersangkutan. 

5) Konsumen adalah setiap pemakan dan/atau pengguna barang 

dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk 

kepentingan pihak lain. 

6) 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. 

7) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi 

yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh 

konsumen atau pelaku usaha. 

b. Latar Belakang lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 

Krisis moneter yang berlanjut pada krisis ekonomi yang melanda 

Indonesia di pertengahan tahun 1997, menyadarkan pemerintah pada 

waktu itu akan betapa lemahnya dasar ekonomi Indonesia. Hal ini 

karena pemerintah Indonesia di era Orde Baru mengeluarkan berbagai 

kebijakan yang kurang tepat pada sektor ekonomi sehingga 

menyebabkan pasar menjadi terdistorsi. Pasar yang terdistorsi 
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mengakibatkan harga yang terbentuk di pasar tidak lagi merefleksikan 

hukum permintaan dan penawaran secara riil, di mana proses 

pembentukan harga dilakukan secara sepihak oleh pengusaha atau 

produsen. Ini merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha 

yang tidak sehat.
20

  

Kedudukan monopoli yang ada lahir karena adanya fasilitas yang 

diberikan oleh pemerintah serta ditempuh melalui praktik bisnis yang 

tidak sehat (unfair business practice), seperti persekongkolan 

penetapan harga melalui kartel, menetapkan mekanisme yang 

menghalangi terbentuknya kompetisi, menciptakan barrier to entry, 

dan juga terbentuknya integrasi horizontal dan vertikal. Perpanjangan 

kondisi yang demikian secara terus-menerus mengakibatkan saat 

terjadinya krisis moneter, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

khususnya terhadap dolar Amerika menjadi terpuruk dan membuka 

tabir ketidakberesan dunia usaha di Indonesia. Kondisi inilah yang 

pada akhirnya menuntut pemerintah, agar dunia usaha dapat tumbuh 

dan berkembang secara sehat dan benar sehingga terciptanya iklim 

persaingan usaha yang sehat serta terhindarnya pemusatan kekuatan 

ekonomi pada perorangan dan kelompok tertentu.
21

 

Sudah sejak akhir 1980-an, sangat gencar terdengar keluh kesah 

mengenai deregulasi yang justru telah menimbulkan konsentrasi 

ekonomi dalam bentuk konglomerasi yang menjurus pada praktik 

                                                           
20

 Susanti Adi Nugroho, Op.Cit., hlm.6. 
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monopoli dan oligopoli, sebagaimana juga halnya monopsoni dan 

oligopsoni.
22

 

Peluang-peluang usaha yang tercipta selama masa pemerintahan 

Orde Baru, belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat 

berpartisipasi pada berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha 

diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang 

kurang tepat, sehingga pasar terdistorsi dan sering kali merupakan 

perwujudan dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kolusi antara 

pengambil keputusan dan pengusaha akan lebih memperburuk 

keadaan, pelaku usaha yang dekat dengan elite kekuasaan, 

mendapatkan kesenjangan sosial yang akhirnya memperlihatkan suatu 

penyelenggaraan ekonomi nasional yang bercorak sangat 

monopolistik. Tidak ada persaingan yang sempurna. Pelaku usaha 

sering menyalahgunakan kemudahan-kemudahan ekonomi untuk 

memperoleh kekuatan pasar dengan menciptakan hambatan-hambatan 

dalam perdagangan, menaikkan harga, dan membatasi produksi barang 

dan jasa.
23

 

Kegagalan pemerintah Orde Baru dalam menjalankan 

pembangunan ekonomi(khususnya mencegah praktik monopoli 

tersebut), mengakibatkan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi 

pada kelompok tertentu dalam masyarakat. Monopoli menghalangi 

terjadinya persaingan sehat dan mengakibatkan terciotanya ekonomi 

                                                           
22

 Ibid., hlm. 7. 
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biaya tinggi yang membebani masyarakat luas itu terjadi karena faktor-

faktor produksi tidak berjalan secara efisien, sementara hasil-hasil 

praktik monopoli hanya dinikmati oleh beberapa gelintir orang atau 

kelompok usaha tertentu, sedangkan rakyat semakin miskin dan 

menderita. Sila ke lima Pancasila yang menegaskan bahwa harus ada 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tampaknya tidak lagi 

diperhatikan.
24

 

Dengan dalih untuk mendorong dunia usaha, sementara 

deregulasi demi deregulasi diluncurkan, berbagai bentuk regulasi baru 

pun diciptakan, yang tidak sedikit di antaranya sangat melecehkan rasa 

keadilan dan hukum serta perundang-undangan yang sudah ada. 

Sekarang semakin terungkap bagaimana masa lalu berbagai aturan tata 

niaga diciptakan, yang tujuannya konon untuk menjamin kepentingan 

para konsumen, namun faktanya lebih berupa pemberian privilege 

kepada pengusaha-pengusaha tertentu sementara masyarakat umum 

dikorbankan.
25

 

Sesungguhnya ekonomi Indonesia yang dibangun atas dasar 

Demokrasi Ekonomi Pancasila menimbulkan banyak pertanyaan, 

karena banyak kebijaksanaan ekonomi hanya dinikmati oleh 

sekelompok pelaku usaha tertentu yang memperoleh proteksi dari 

pemerintah dalam bentuk monopoli dan lisensi dagang eksklusif. 

Belum lagi dampak buruk berbagai praktik korupsi, kolusi, dan 

                                                           
24

 Ibid., hlm. 12. 
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nepotisme yang telah membudayakan semuanya menambah beban 

sosial masyarakat Indonesia.
26

 

Dalam upaya pemulihan ekonomi yang telah berantakan, 

pemerintah terpaksa mengandalkan bantuan IMF dan negara-negara 

donor lainnya (CGI). Bantuan tersebut untuk pemulihan ekonomi agar 

dapat tercapai. Syarat-syarat tersebut dituangkan dalam Letter of Intent 

(Lol) dan Supplemetary Memorandum dengan pihak IMF, yang 

ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam butir 31 

memorandum telah disepakati bahwa pemerintah akan melaksanakan 

berbagai pembaruan struktural. Pembaruan-pembaruan struktural 

mensyaratkan bahwa berbagai rintangan artifisial yang selama ini telah 

menghambat persaingan domestik, harus dihapus oleh pemerintah 

Indonesia. Ini tentu memerlukan pengaturan dan perangkat hukum 

yang menetapkan asas-asas persaingan usaha yang sehat, serta 

menetapkan larangan-larangan terhadap praktik perdagangan yang 

bersifat anti-persaingan guna menutup peluang timbulnya rintangan-

rintangan artifisial baru terhadap persaingan domestik pada masa 

mendatang.
27

 

Melihat momen yang tepat untuk mengeluarkan aturan hukum 

persaingan yang bertolak belakang dengan praktik perdagangan di era 

Orde Baru, DPR Republik Indonesia bersama pemerintah 

mengusulkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
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 Ibid., hlm. 13. 
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Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keputusan tersebut 

diambil dalam waktu yang relatif singkat guna meredam gejolak dalam 

masyarakat sekaligus pelaksanaan kesepakatan dalam Letter of Intent 

dengan IMF. Tepatnya, undang-undang tersebut ditandatangani oleh 

Presiden Republik Indonesia B.J.Habibie pada tanggal 5 Maret 1999. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 53, undang-undang ini mulai berlaku 

terhitung satu tahun sejak tanggal diundangkan, berarti berlaku mulai 

tanggal 5 Maret 2000. Dengan alasan untuk memberikan waktu yang 

cukup bagi sosialisasi undang-undang tersebut, pemberlakuannya 

diundur enam bulan dari tanggal yang telah ditetapkan undang-undang, 

sehingga baru dinyatakan berlaku secara efektif sejak tanggal 5 

September 2000.
28

 

Dengan diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999, ini merupakan 

langkah awal bagi Indonesia dalam rangka membawa bisnis dan 

perdagangan ke arah yang lebih adil dan yang berlandaskan kepada 

prinsip-prinsip persaingan pasar secara sehat. Dengan lahirnya undang-

undang ini, maka perangkat hukum yang mengatur mengenai praktik 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, jauh lebih baik dari yang 

diatur oleh peraturan perundang-undangan yang sebelumnya.
29

 

c. Tujuan UU No. 5 Tahun 1999 

Secara umum, hukum persaingan usaha bertujuan untuk menjaga 

“iklim persaingan” antar pelaku usaha serta menjadikan persaingan 

                                                           
28

 Ibid., hlm. 14-15. 
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antar pelaku usaha menjadi sehat. Selain itu, hukum persaingan usaha 

bertujuan menghindari terjadinya eksploitasi terhadap konsumen oleh 

pelaku usaha tertentu serta mendukung sistem ekonomi pasar yang 

dianut oleh suatu negara.
30

 

Selain tujuan umum, masing-masing negara mempunyai tujuan 

khusus menghadirkan hukum persaingan usaha. Di Amerika Serikat, 

hukum persaingan usaha bertujuan melindungi sistem kompetisi 

(Preserve Competition System); Di Jerman, bertujuan memajukan 

kesejahteraan dan kebebasan warga negara dan di Swedia bertujuan 

mencapai pemanfaatan optimal dan sumber-sumber yang ada di 

masyarakat.
31

 

Adapun di Indonesia, tujuan hukum persaingan usaha melalui 

UU No. 5 Tahun 1999 adalah:
32

 

1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi 

nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat; 

2) Mewujudkan iklim ushaa yang kondusif melalui peraturan 

persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian 

kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku 

usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; 

3) Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat 

yang ditimbulkan pelaku usaha; dan 

4) Terciptanya efektivitas dalam kegiatan usaha. 
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 Mustafa Kamal Rokan, Op.Cit.. hlm. 20. 
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d. Ruang Lingkup dari UU No. 5 Tahun 1999 

Secara umum, materi atau ruang lingkup dari UU No. 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat meliputi: 

1) Ketentuan Umum (Bab I) 

2) Asas dan Tujuan (Bab II) 

3) Perjanjian yang dilarang (Bab III) 

4) Kegiatan yang dilarang (Bab IV) 

5) Penyalahgunaan Posisi Dominan (Bab V) 

6) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Bab VI) 

7) Tata cara penanganan perkara (Bab VII) 

8) Sanksi-sanksi (Bab VIII) 

9) Pengecualian-pengecualian (Bab IX) 

Larangan-larangan yang diatur oleh UU No. 5 Tahun 1999 

antara lain:  

1) Perjanjian yang dilarang 

Di dalam Bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 mengatur 

mengenai perjanjian tertentu yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 

1999 yaitu perjanjian tertentu yang dianggap dapat menimbulkan 

monopoli dan/atau persaingan tidak sehat. Black’s Law Dictionary 

mendefinisikan perjanjian sebagai berikut:
33
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An agreement between two or more persons which creates an 

obligation to do or not to do a particular thing. 

Kalimat tersebut di atas, Penulis terjemahkan secara bebas 

dalam arti: 

“Sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih yang 

menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan 

hal tertentu.” 

Pengertian “perjanjian” dalam Pasal 1313 KUHPerdata 

dirumuskan sebagai berikut: 

“Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau 

lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” 

Meskipun sulit dibuktikan, perjanjian lisan pun secara hukum 

sudah dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah, 

sebagaimana dipertegas dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 

1999 menyebutkan:
34

 

Perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku 

usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku 

usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak 

tertulis. 

Jenis-jenis perjanjian yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 

1999 antara lain terdiri dari: 

a) Perjanjian yang bersifat Oligopoli 

Secara sederhana, oligopoli adalah monopoli oleh 

beberapa pelaku usaha, “monopoly by a few”. Oligopoli dapat 

                                                           
34
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juga diartikan kondisi ekonomi di mana hanya ada beberapa 

perusahan menjual barang yang sama atau produk yang standar.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut 

oligopoli adalah: 

“Keadaan pasar dengan produsen pembekal barang hanya 

berjumlah sedikit sehingga mereka atau seorang dari 

mereka dapat memengaruhi harga pasar atau keadaan pasar 

yang tidak seimbang karena dipengaruhi oleh sejumlah 

pembeli.” 

 

Perjanjian oligopoli diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 

Pasal 4, yang menyatakan sebagai berikut: 

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan 

penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau 

jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-

sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran 

barang dan/atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), 

apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok 

pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima 

persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 

 

Pada pasar oligopoli, terdapat beberapa produsen yang 

menawarkan barang atau jasa kepada seluruh konsumen. 

Produsen dapat menawarkan beberapa jenis barang atau barang 

yang sama. Hal lain yang menjadi ciri pasar oligopoli adalah 

keyakinan setiap produsen bahwa pesaingnya akan 

mempertahankan jumlah pasokannya pada situasi di mana 

pesaing lain melakukan perubahan pasokan.
35
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Struktur pasar (market structure) oligopoli itu berada di 

antara monopoli dan pasar persaingan sempurna. Ada beberapa 

unsur penting dan karakter pasar oligopoli ini:
36

 

(1) Hanya sedikit perusahaan dalam industri (few member of 

firms), hanya sedikit penjual yang ada di pasar dengan 

pembeli yang relatif banyak, yaitu sebagian besar 

penawaran pasar berada di tangan beberapa perusahaan 

yang relatif besar dan melakukan penjualan pada banyak 

pembeli-pembeli kecil. 

(2) Produknya homogen atau tidak terdiferensiasi (homogen or 

indifferentiated product) produk yang ditawarkan oleh para 

pemasok, mungkin identik atau biasanya dibedakan antara 

yang satu dengan yang lain dalam satu atau beberapa hal. 

Perbedaan-perbedaan ini mungkin sesuatu yang bersifat 

fisik, termasuk penampilannya, atau secara murni bersifat 

“khayalan” di mana perbedaan-perbedaan khayalan itu 

diciptakan melalui iklan (advertising) dan promosi 

penjualan (sales promotion). 

(3) Pengambilan keputusan yang saling memengaruhi 

(interdependence decisions) 

(4) Kompetisi nonharga (non pricing competition) 
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(5) Pasar yang sulit dimasuki, karena besarnya rintangan-

rintangan masuk (barriers to entry) yang mengakibatkan 

perusahaan-perusahaan baru sulit untuk memasuki pasar 

tersebut. 

Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, dalam pasar 

oligopoli masing-masing pedagang mempunyai kekuatan untuk 

menentukan pasar. Dalam pasar jenis ini, pedagang dapat 

saling bersaing atau dapat pula melakukan kolusi di antara 

mereka. Jika penjual saling bersaing, maka dampaknya akan 

mirip dengan apa yang terjadi pada pasar persaingan sempurna. 

Biasanya penjual akan berlomba memberikan yang terbaik bagi 

konsumennya dengan tingkat harga tertentu. 

b) Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing Agreement) 

Dalam literatur ilmu ekonomi, perilaku penetapan harga 

antara perusahaan yang sedang bersaing di pasar merupakan 

salah satu dari bentuk kolusi. Kolusi merujuk pada situasi di 

mana 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, di antaranya:
37
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(1) Kesepakatan penetapan harga tertentu yang lebih tinggi dari 

harga yang diperoleh melalui mekanisme persaingan. 

(2) Kesepakatan penetapan kuantitas tertentu yang lebih rendah 

dari kuantitas dalam situasi persaingan 

(3) Kesepakatan pembagian pasar. 

Perjanjian penetapan harga ini dilarang dalam UU No. 5 

Tahun 1999, karena penetapan harga secara bersama-sama ini 

akan menyebabkan tidak dapat berlakunya hukum pasar 

tentang harga yang terbentuk dari adanya penawaran dan 

permintaan.  

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan 

sebagai berikut:  

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. 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 ini, pelaku usaha 

dilarang mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya guna menetapkan suatu harga tertentu atas suatu 

barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan pada pasar 

yang bersangkutan, sebab perjanjian seperti itu akan 

meniadakan persaingan usaha di antara pelaku usaha yang 

mengadakan perjanjian tersebut.
38
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Perjanjian penetapan harga merupakan salah satu strategi 

yang dilakukan di antara pelaku usaha yang tujuannya adalah 

untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya, di mana 

dengan adanya penetapan harga yang dilakukan di antara 

pelaku usaha (produsen atau penjual) telah meniadakan 

persaingan dari segi harga terhadap produk yang mereka jual 

atau pasarkan, yang kemudian dapat berakibat kepada surplus 

konsumen yang dimiliki oleh konsumen dipaksa beralih ke 

produsen atau penjual.
39

 

Dengan adanya perjanjian penetapan harga, pelaku-

pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian penetapan harga 

kemungkinan dapat mendiktekan atau memaksakan harga yang 

diinginkan secara sepihak kepada konsumen, di mana biasanya 

harga yang didiktekan kepada konsumen merupakan harga 

yang berada di atas 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 lain kecuali harus menerima harga yang 

ditawarkan oleh pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian 

penetapan harga tersebut.
40

 

Untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap 

Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, maka pembuktian adanya 
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perjanjian di antara 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. 

Tindakan perusahaan yang bersifat independen dari perilaku 

perusahaan lain bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum 

persaingan. 

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 atau lebih pelaku usaha 

untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha 

lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak 

tertulis. 

Jadi, yang diperlukan adalah bukti bahwa penetapan 

harga secara bersama-sama disepakati dan para pelaku usaha 

mematuhi kesepakatan tersebut. Bukti yang diperlukan dapat 

berupa:
41

 

(1) 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 
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kesepakatan tersebut. Bukti langsung dapat berupa: bukti 

fax, rekaman percakapan telepon, surat elektronik, 

komunikasi video, dan bukti nyata lainnya. 

(2) 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. 

Untuk perjanjian tertentu, seperti yang disebut dalam 

Pasal 5 ayat 2, UU No. 5 Tahun 1999, tidak ada larangan price 
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fixing, sepanjang hal tersebut tidak menimbulkan persaingan 

usaha yang tidak sehat dengan pesaing-pesaing bisnisnya.
42

 

Pasal 5 ayat 2 tersebut menyatakan bahwa ketentuan 

larangan price fixing sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak 

berlaku atau dikecualikan bagi:
43

 

(1) suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan 

(joint venture), contohnya PT X dan PT Y mengadakan 

suatu usaha patungan dengan mendirikan PT A, di mana PT 

X dan PT Y diperkenankan untuk menentukan sendiri 

besarnya harga jual barang yang diproduksi PT A tersebut. 

(2) Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang 

berlaku, contohnya penentuan harga jual bahan bakar 

minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintah. 

Perjanjian-perjanjian penetapan harga yang dilarang oleh 

UU No. 5 Tahun 1999 antara lain: 

(1) Perjanjian penetapan harga antar pelaku (Pasal 5 UU No. 5 

Tahun 1999) 

Dalam hal dua pihak atau lebih membuat perjanjian 

untuk secara bersama-sama menentukan harga jual barang 

yang akan dijual, perjanjian dapat dilakukan dengan tertulis 

ataupun lisan, bahkan pada pasar yang bersifat oligopolis 

ataupun pasar yang dikuasai oleh pelaku usaha yang 
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memiliki posisi dominan penentuan harga bisa dilakukan 

hanya dengan memberikan tanda kepada pelaku usaha 

lainnya dengan bentuk menaikkan harga yang biasanya 

akan selalu diikuti oleh pelaku usaha lainnya. Cara lain 

dalam menentukan harga adalah dengan embuat 

pengumuman atau artikel di media masa yang 

mengindikasikan bahw perlu kenaikan harga, sehingga 

pelaku usaha lainnya tahu bahwa mereka harus ikut 

menaikkan harga. Hal ini merupakan bentuk kolusi yang 

disamarkan (tacit collusion).
44

 

Perjanjian penentuan harga, baik yang bersifat terbuka 

maupun yang disamarkan, pada dasarnya merupakan 

tindakan yang mencederai asas persaingan. Tindakan 

tersebut akan merugikan konsumen dengan bentuk harga 

yang lebih tinggi dan jumlah barang yang lebih sedikit 

tersedia. Itu sebabnya dalam hukum, “penentuan harga”, 

apapun bentuknya pada dasarnya dilarang. Akan tetapi 

dalam beberapa kasus, ada beberapa penentuan harga yang 

tidak dilarang oleh hukum, yaitu penentuan harga yang 

dilakukan oleh pemerintah.
45
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(2) Penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan/atau 

jasa yang sama (price discrimination)  Pasal 6 UU No. 5 

Tahun 1999 

Perjanjian diskriminasi harga diatur pada Pasal 6 UU 

No. 5 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut: 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang 

mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar 

dengan harga yang berbeda dari harga yang harus 

dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa 

yang sama. 

Dalam hal ini yang dilarang adalah membuat 

perjanjian yang memberlakukan diskriminasi terhadap 

kedudukan konsumen yang satu dengan konsumen lainnya, 

dengan jalan memberikan harga yang berbeda-beda 

terhadap barang dan/atau jasa yang sama.
46

 

Namun demikian, dapat saja terjadi harga yang 

berbeda antara konsumen satu dengan yang lain disebabkan 

perbedaan biaya seperti promosi dan lain-lain. Karenanya 

dalam teori ilmu hukum persaingan dikenal beberapa 

macam diskriminasi harga, antara lain:
47

 

(a) Diskriminasi Harga Primer 

Diskriminasi harga primer (primary line) adalah 

suatu diskriminasi harga yang dilakukan oleh seorang 
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pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya 

kerugian bagi pelaku usaha pesaingnya. 

(b) Diskriminasi Harga Sekunder 

Diskriminasi harga sekunder (secondary line) 

adalah suatu diskriminasi harga yang dilakukan oleh 

seorang pelaku usaha yang dapat mempunyai akibat 

negatif terhadap para konsumen dari pelaku usaha 

pesaingnya. 

(c) Diskriminasi Harga Umum 

Diskriminasi harga umum adalah suatu 

diskriminasi harga yang dilakukan oleh seorang pelaku 

usaha tanpa melihat letak geografisnya. 

(d) Diskriminasi Harga Geografis 

Diskriminasi harga secara geografis adalah suatu 

diskriminasi harga di mana harga dibeda-bedakan 

menurut letak geografisnya. 

(e) Diskriminasi Harga Tingkat Pertama 

Diskriminasi harga tingkat pertama (first degree 

price discrimination) sering disebut juga dengan 

diskriminasi harga sempurna (perfect price 

discrimination). Dalam hal ini perbedaaan harga dari 

atau pembeli dengan pembeli lainnya sangat jauh. Pihak 

pembeli yang membayar harga lebih mahal oleh penjual 
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diberikan harga yang paling mahal yang bisa diberikan 

kepadanya. 

(f) Diskriminasi Harga Tingkat Kedua 

Diskriminasi harga tingakat kedua (secondary 

price discrimination) sering disebut juga dengan 

diskriminasi harga tidak sempurna (imperfect price 

discrimination). Jadi, yang dimaksudkan dengan 

diskriminasi harga tingkat kedua ini adalah suatu 

diskriminasi harga di mana pihak pembeli yang 

membeli pada tingkat harga yang lebih mahal memang 

membeli dengan harga yang lebih mahal, tetapi bukan 

pada tingkat harga termahal yang mungkin diberikan, 

atau bukan kelompok pembeli yang mau membeli 

barang tersebut pada tingkat harga termahal. Jadi, dalam 

hal ini pihak penjual dalam menjual kepada pembeli 

tadi tidak/tidak mungkin melakukan segregasi pasar 

secara sempurna. 

(g) Diskriminasi Harga Secara Langsung  

Diskriminasi harga secara langsung (direct) 

adalah suatu diskriminasi harga yang dilakukan oleh 

seorang penjual kepada para pembeli, di mana kelihatan 

dari harganya secara nominal memang berbeda terhadap 

satu pembeli dengan pembeli lainnya.  
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(h) Diskriminasi Harga Secara Tidak Langsung 

Diskriminasi harga secara tidak langsung adalah 

suatu diskriminasi harag kepada para pembeli di mana 

harga nominalnya tetap sama. Misalnya, pembeli yang 

satu dengan pembeli yang lain tetap membeli pada 

harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kilogram, 

tetapi ada kemudahan tertentu atau tambahan service 

atau jasa tertentu yang diberikan hanya kepada pembeli 

tertentu secara diskriminatif. Akhirnya, jika dihitung 

harga akhir yang harus dibayar oleh masing-masing 

pembeli, satu sama lain akan berbeda. 

Terdapat tiga jenis dan tingkatan price discrimination, 

di mana setiap tingkatan menuntut informasi yang berbeda 

mengenai konsumen, yaitu: 

(a) Diskriminasi harga sempurna, di mana produsen akan 

menetapkan harga yang berbeda untuk setiap 

konsumen. Setiap konsumen akan dikenakan harga 

tertinggi yang sanggup dibayarnya. Dengan 

menerapkan strategi ini, produsen akan menyerap 

seluruh surplus konsumen, sehingga dapat mencapai 

laba yang paling tinggi. Strategi ini hanya dapat 

diimplementasikan pada kasus tertentu, karena 

menuntut produsen untuk mengetahui dengan tepat 
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berapa jumlah maksimum yang ingin dibayarkan oleh 

konsumen untuk jumlah barang yang ditawarkan. 

(b) Pada situasi di mana produsen tidak dapat 

mengidentifikasi maksimum harga yang dapat 

dikenakan untuk setiap konsumen, atau situasi di mana 

produsen tidak dapat melanjutkan struktur harga yang 

sama untuk tambahan unit penjualan, maka produsen 

dapat menerapkan strategi diskriminasi tingkat harga 

kedua, di mana produsen akan menerapkan sebagian 

dari surplus konsumen. Pada strategi ini produsen 

menerapkan harga yang berbeda untuk setiap 

pembelinya berdasarkan jumlah barang yang dibeli. 

Pembeli yang bersedia membeli barang lebih banyak 

diberikan harga per unit yang lebih murah. Semakin 

sedikit barang yang dibeli, harga per unitnya semakin 

mahal.  

(c) Bentuk terakhir diskriminasi harga umumnya 

diterapkan produsen yang mengetahui bahwa 

permintaan atas produk mereka beragam secara 

sistematik berdasarkan karakteristik konsumen dan 

kelompok demografis. Pada kondisi ini, produsen dapat 

memperoleh keuntungan dengan mengenakan tarif yang 
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berbeda untuk setiap kelompok konsumen yang 

berbeda. 

(3) Penetapan harga di bawah harga pasar (predatory pricing) – 

Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999 

Perjanjian yang menetapkan harga di bawah harga 

pasar (predatory pricing) diatur dalam Pasal 7 UU No. 5 

Tahun 1999, yang menyatakan:
48

 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan 

pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di 

bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan 

terjadinya persaingan usaha tidak sehat. 

Penetapan harga di bawah harga pasar atau kegiatan 

jual rugi atau predatory pricing ini merupakan suatu bentuk 

penjualan atau pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara 

jual rugi yang bertujuan untuk mematikan pesaingnya. 

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, predatory pricing ini 

dapat dilakukan dengan menetapkan harga yang tidak 

wajar, di mana harga lebih rendah dari pada biaya variabel 

rata-rata. Dapat dikemukakan, bahwa faktor harga 

merupakan hal yang sangat penting dan esensial dalam 

dunia usaha. Oleh karenanya, perilaku pelaku usaha yang 

menetapkan jual rugi atau harga sangat rendah bertujuan 

untuk menyingkirkan atau mematikan usaha para 

pesaingnya. Ini bertentangan dengan prinsip persaingan 
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yang sehat. Sama halnya seperti penguasaan pasar yang 

harus didasarkan pada adanya posisi dominan. Pada satu 

sisi, penetapan harga di bawah biaya marginal akan 

menguntungkan konsumen dalam jangka pendek, tetapi di 

pihak lain akan sangat merugikan pesaing (produsen lain).
49

 

(4) Penetapan harga jual kembali (resale price maintenance) – 

Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1999 

Penetapan harga jual kembali (resale price 

maintenance) dilarang di dalam Pasal 8 UU No. 5 Tahun 

1999, yang menyatakan bahwa: 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan 

pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa 

penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau 

memasok kembali barang dan/atau jasa yang 

diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada 

harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ini, pelaku usaha 

(supplier) dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha lain (distributor) untuk menetapkan harga vertikal 

(resale price maintenance), di mana penerima barang 

dan/atau jasa selaku distributornya tidak boleh menjual atau 

memasok kembali barang dan/atau jasa yang telah 

diterimanya dari supplier tersebut dengan harga yang lebih 

rendah daripada harga yang telah dijanjikan sebelumnya 

                                                           
49

 Ibid. 

Donna, Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Perjanjian Penetapan Harga Ditinjau dari Undang-Undang 
Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia dan Singapura, 2014 
UIB Repository (c) 2014



41 

 

antara supplier dan distributor, sebab hal itu akan dapat 

menambahkan persaingan usaha tidak sehat. Sebab, 

mestinya pihak pembeli untuk menetapkan harga dari 

barang dan/atau jasa yang sudah dibelinya sesuai dengan 

permintaan dan penawaran yang ada di pasar.
50

 

Salah satu alasan diadakan perjanjian resale price 

maintenance ini adalah untuk menghindari infra-brand 

competition di antara para distributor, yang bisa 

mengancam stabilitas jaringan ecerannya. Di samping itu, 

mungkin supplier ingin juga mempertahankan persepsi para 

konsumen terhadap kualitas produknya. Resale price 

maintenance bisa juga terjadi ketika melaksanakan price 

fixing dari kartel di antara para retailer. Hal ini dilakukan 

karena sulit untuk melaksanakannya dengan perjanjian 

resale price maintenance. Mungkin juga supplier 

menetapkan resale price maintenance untuk melaksanakan 

perjanjian price fixing di antara supplier ini dengan supplier 

lain.
51

 

Dari bunyi pasal 8, terlihat bahwa perjanjian 

penetapan harga vertikal hanya dilarang apabila dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
52
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Terdapat dua strategi penetapan harga jual kembali 

yaitu:
53

 

(a) Penetapan harga maksimum penjualan kembali 

Strategi penetapan harga ini biasanya diterapkan 

oleh produsen kepada distributor produk bersangkutan, 

yang bertujuan untuk mengontrol distributor untuk tidak 

menjual di atas harga maksimum yang ditawarkan. 

Hasil yang diharapkan melalui strategi ini adalah 

terkendalinya harga yang bersaing, sampai pada tingkat 

penjualan eceran. Strategi demikian akan 

menguntungkan konsumen, tetapi di sisi lain juga dapat 

berdampak sebagai penghalang bagi produsen lain yang 

tidak mampu bersaing pada harga maksimum yang 

ditetapkan. 

(b) Penetapan harga minimum penjualan kembali 

Strategi penetapan harga ini umumnya memiliki 

dua tujuan utama, yakni mempertahankan nama baik 

(goodwill) produsen atau merek tertentu, dan untuk 

mencegah terjadinya persaingan tidak sehat pada level 

distributor. Produsen yang memiliki nama yang terkenal 
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untuk produk tertentu pada pasar tertentu, akan 

berusaha untuk mempertahankan nama baiknya tidak 

hanya melalui kualitas dan rancangan barang yang 

diproduksinya, akan tetapi juga pada harga yang 

ditetapkan. Produk yang berkelas biasanya juga 

memilki kelas harga yang relatif tinggi yang harus 

dipertahankan untuk menjaga citra produsen. 

Di sisi lain, pada level distributor, mereka juga 

bersaing untuk memperebutkan pasar produk berkelas 

tersebut dari distributor pesaing. Untuk menciptakan 

kesan bahwa distributor bersangkutan merupakan pusat 

distribusi produk berkelas tertentu, dibutuhkan promosi 

yang memerlukan biaya tambahan hasil akhir, 

distributor yang harus mengeluarkan biaya tambahan 

untuk promosi sudah barang tentu akan menawarkan 

harga yang sedikit lebih tinggi untuk produk berkelas 

yang sama, dibandingkan dengan distributor lain yang 

tidak melakukan upaya promosi. Akan tetapi, hampir 

dapat dipastikan konsumen akan lebih cenderung 

memilih untuk memperoleh produk yang dimaksud dari 

distributor yang menawarkan harga lebih rendah 

(karena tanpa biaya promosi). Distributor yang 

memperoleh keuntungan dalam situasi semacam ini 
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disebut sebagai “free rider” pihak yang memperoleh 

keuntungan secara cuma-cuma. 

Dengan kedua alasan pokok di atas, produsen 

biasanya menetapkan harga minimum untuk produk yang 

dihasilkan. Strategi ini selain dapat mengontrol bahwa 

produknya dijual pada tingkat harga yang sesuai dengan 

kelasnya, juga untuk mencegah kemungkinan muncul free 

rider.
54

 

c) Perjanjian Pembagian Wilayah Pemasaran atau Alokasi 

Pasar (Market Division) – Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 

Ketentuan Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan 

bahwa: 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah 

pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa 

sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 

Yang dimaksud dengan pembagian wilayah pemasaran 

atau alokasi pasar diantaranya:
55

 

(1) Membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang 

dan/atau jasa. 

(2) Menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau 

memasok barang dan/atau jasa. 
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Pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi 

pasar merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk 

menghindari terjadinya persaingan di antara mereka, sehingga 

pelaku usaha dapat menguasai wilayah pemasaran atau alokasi 

pasar yang menjadi bagiannya tanpa harus melalui persaingan. 

Pembagian wilayah mengakibatkan hilangnya persaingan di 

antara sesama pelaku usaha. Pembagian wilayah juga bisa 

membuat pelaku usaha untuk melakukan tindakan pengurangan 

produksi ke tingkat yang tidak efisien, kemudian mereka juga 

dapat melakukan eksploitasi terhadap kekuatan yang dimiliki 

untuk bertindak sewenang-wenang terhadap konsumen yang 

sudah teralokasi sebelumnya.
56

 

d) Perjanjian Pemboikotan (Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1999) 

Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1999 menentukan bahwa: 

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku 

usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha 

lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan 

pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. 

(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang 

dan/atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan 

tersebut: 

(a) merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku 

usaha lain; atau 

(b) membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau 

membeli setiap barang dan/atau jasa dari pasar 

bersangkutan. 
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Perjanjian pemboikotan merupakan salah satu bentuk 

strategi yng dilakukan di antara pelaku usaha untuk mengusir 

pelaku usaha lain dari pasar yang sama, atau juga untuk 

mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk 

masuk ke dalam pasar yang sama, yang kemudian pasar 

tersebut dapat terjaga hanya untuk kepentingan pelaku usaha 

yang terlibat dalam perjanjian pemboikotan tersebut.
57

 

e) Perjanjian Kartel (Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999) 

Larangan terhadap adanya perjanjian kartel sebagaimana 

diatur dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 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. 

Kartel adalah persekongkolan atau persekutuan di antara 

beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk 

mengontrol produksi, harga, dan penjualannya, serta untuk 

memperoleh posisi monopoli. Dengan demikian, kartel 

merupakan salah satu bentuk monopoli, di mana beberapa 

pelaku usaha atau produsen secara yuridis dan ekonomis 

masing-masing berdiri sendiri, bersatu untuk mengontrol 

produksi, menentukan harga, dan/atau wilayah pemasaran atas 

suatu barang dan/atau jasa, sehingga di antara mereka tidak ada 
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lagi persaingan. Kartel biasanya diprakarsai oleh asosiasi 

dagang (trade association) bersama para anggotanya.
58

 

f) Perjanjian Trust (Pasal 12 UU No. 5 Tahun 1999) 

Perjanjian Trust dilarang dalam Pasal 12 UU No. 5 Tahun 

1999, yang mengatur bahwa: 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk 

gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, 

dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan 

hidup masing-masing perusahaan atau perseroan 

anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi 

dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga 

dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak sehat. 

Trust merupakan wadah antar perusahaan yang didesain 

untuk membatasi persaingan dalam bidang usaha atau industri 

tertentu. Gabungan antara beberapa perusahaan dalam bentuk 

trust dimaksudkan untuk secara kolektif mengendalikan 

pasokan, dengan melibatkan trustee sebagai coordinator 

penentu harga. Dengan menempatkan saham-saham dari 

berbagai badan usaha dalam suatu trust maka dapat di jamin 

tidak hanya kesatuan langkah kolektif tetapi juga pembagian 

keuntungan bersama yang lebih besar dibandingkan tiadanya 

trust.
59

 

 

 

                                                           
58

 Ibid., hlm. 176. 

59
 Ibid., hlm. 198-199. 

Donna, Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Perjanjian Penetapan Harga Ditinjau dari Undang-Undang 
Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia dan Singapura, 2014 
UIB Repository (c) 2014



48 

 

g) Perjanjian Oligopsoni (Pasal 13 UU No. 5 Tahun 1999) 

Dalam hal pasar oligopoli hanya ada beberapa perusahaan 

yang menjadi penjual terhadap produk tertentu dengan pembeli 

yang relatif banyak, maka sebaliknya dalam pasar oligopsoni, 

di pasar hanya ada beberapa pembeli yang membeli produk 

tertentu, dengan penjual yang relatif banyak. Oligopsoni 

diartikan sebagai suatu bentuk dari pemusatan pembeli yaitu 

situasi pasar di mana beberapa pembeli besar berhadapan 

dengan banyak pembeli kecil. Pembeli yang kuat biasanya 

mampu mendapatkan keuntungan dari para pemasok atau 

penjual dalam bentuk potongan harga dari pembelian dalam 

jumlah besar dan dalam bentuk kredit yang diperpanjang.
60

 

h) Perjanjian Integrasi Vertikal (Pasal 14 UU No. 5 Tahun 

1999) 

Integrasi vertikal adalah perjanjian antara para pelaku 

usaha yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah 

produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang 

dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi 

merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam 

satu rangkaian langsung maupun tidak langsung. Adapun yang 

dimaksud dengan menguasai produksi sejumlah produk yang 

termasuk dalam rangkaian produksi adalah penguasaan 
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serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari 

hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut suatu layanan jasa 

tertentu oleh pelaku usaha tertentu.
61

 

i) Perjanjian Tertutup (Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999) 

Perjanjian tertutup dilarang oleh Pasal 15 UU No. 5 

Tahun 1999. Pada prinsipnya, seorang pelaku usaha bebas 

untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli atau 

pemasok suatu produk di pasar sesuai dengan berlakunya 

hukum pasar. Karena itu, dilarang setiap perjanjian yang 

bertentangan dengan kebebasan tersebut dan dapat 

mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat. Perjanjian 

milih sendiri pembeli, penjual, atau pemasok, disebut dengan 

istilah perjanjian tertutup.
62

 

j) Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri (Pasal 16 UU No. 5 

Tahun 1999) 

Larangan perjanjian dengan luar negeri diatur dalam 

Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan : 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak 

lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak sehat. 

Pengertian Pasal 16 menjadi jelas dalam kaitannya 

dengan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 yang berkaitan 
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dengan syarat subjektif dan objektif, dimana tidak menjangkau 

pelaku usaha yang bermarkas di luar negeru dan tidak 

melakukan aktivitas usaha di Indonesia. Pasal 16 inilah yang 

menutupi celah tersebut.
63

 

2) Kegiatan yang dilarang  

Terdapat kegiatan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 

1999 yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat 

antara lain: 

a) Monopoli 

Larangan kegiatan monopoli sendiri diatur dalam Pasal 

17 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: 

Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi 

dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak sehat. 

Selanjutnya Pasal 17 ayat 2 yang menyatakan bahwa: 

Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan 

penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang 

dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

apabila: 

(1) barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada 

substitusinya; atau 

(2) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke 

dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang 

sama; atau 

(3) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha 

menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa 

pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 
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Monopoli sendiri sebetulnya bukan merupakan suatu 

kejahatan atau bertentangan dengan hukum, apabila diperoleh 

dengan cara-cara yang fair dan tidak melanggar hukum. 

b) Monopsoni 

Larangan akan kegiatan monopsoni diatur dalam Pasal 18 

ayat 1 dan 2 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: 

(1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan 

atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa 

dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha 

tidak sehat. 

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai 

penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu 

pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha 

menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa 

pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 

Dalam teori ekonomi disebutkan pula, bahwa monopsoni 

merupakan sebuah pasar dimana hanya terdapat seorang 

pembeli atau pembeli tunggal. Dalam pasar monopsoni, 

biasanya harga barang atau jasa akan lebih rendah dari dari 

harga pada pasar yang kompetitif. Biasanya pembeli tunggal ini 

pun akan menjual dengan cara monopoli atau dengan harga 

yang tinggi. Pada kondisi inilah potensi kerugian masyarakat 

akan timbul karena pembeli harus membayar dengan harga 

yang mahal dan juga terdapat potensi persaingan usaha yang 

tidak sehat.
64
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c) Penguasaan Pasar  

UU No. 5 Tahun 1999 tidak menentukan pengertian 

“penguasaan pasar”, namun demikian, penguasaan pasar ini 

adalah kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan 

terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang 

tidak sehat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19, Pasal 20, 

dan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999. Di samping dilarangnya 

penguasaan pasar yang besar oleh satu atau sebagian kecil 

pelaku pasar, juga dilarang penguasaan pasar secara tidak adil, 

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli 

dan/atau praktik persaingan usaha tidak sehat.
65

 Berdasarkan 

ketentuan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999, maka kegiatan 

penguasaan pasar yang dilarang sebagai berikut:
66

 

(1) Menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk 

melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar 

bersangkutan; atau  

(2) Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha 

pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan 

pelaku usaha pesaingnya itu; atau 

(3) Membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau 

jasa pada pasar bersangkutan; atau  
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(4) Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha 

tertentu. 

d) Melakukan Jual Rugi (Predatory Pricing) 

Salah satu bentuk perilaku anti persaingan yang menjadi 

perhatian dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah melakukan jual 

rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud 

untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di 

pasar bersangkutan atau predatory pricing. Jual rugi adalah 

suatu strategi penetapan harga oleh pelaku usaha untuk 

menyingkirkan pesaingnya dari pasar bersangkutan dalam 

upaya mempertahankan posisinya sebagai monopolis atau 

dominan.
67

 Meskipun penetapan harga rendah dapat 

menguntungkan konsumen, namun keuntungan tersebut hanya 

untuk beberapa waktu saja, karena setelah jangka waktu 

tertentu, di mana sejumlah pelaku usaha pesaing tersingkir dari 

pasar, konsumen justru akan dirugikan setelah pelaku usaha 

menetapkan harga yang sangat tinggi yang mengarah, atau 

dapat merupakan harga monopoli. Kegiatan usaha semacam ini 

perlu dilakukan pengkajian berdasarkan Pasal 20 UU No. 5 

Tahun 1999 dengan mendasarkan pada kerangka analisis dan 

pertimbangan ekonomi.
68

 

e) Penetapan Biaya Secara Curang 
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Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 menentukan bahwa 

pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam 

menetapkan harga biaya produksi dan biaya lainnya yang 

menjadi bagian dari komponen harga barang dan/atau jasa yang 

dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak sehat. Penetapan biaya secara curang 

yaitu melakukan kecurangan atau memanipulasi dalam 

menetapkan biaya produksi dan biaya-biaya lainnya yang 

merupakan komponen harga produk sehingga harga lebih 

rendah daripada harga sebenarnya.
69

 

f) Persekongkolan atau Konspirasi Usaha 

Persekongkolan atau juga dapat disebut konspirasi usaha 

didefinisikan oleh Pasal 1 ayat 8 UU No. 5 Tahun 1999 adalah 

sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha 

dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai 

pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang 

bersekongkol. Maka oleh UU No. 5 Tahun 1999, 

persekongkolan merupakan salah satu kegiatan yang dilarang. 

Persekongkolan dilarang dalam Pasal 22, 23, dan 24 UU No 5 

Tahun 1999 yang diantaranya pelaku usaha dilarang 

bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau 

menentukan pemenang tender, mendapatkan informasi kegiatan 
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usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia 

perusahaan, maupun menghambat produksi barang dan/atau 

pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya.
70

 

3) Penyalahgunaan Posisi Dominan  

Dalam UU No. 5 Tahun 1999, posisi dominan yang dilarang 

dalam dunia usaha karena dapat menimbulkan praktik monopoli 

dan persaingan usaha tidak sehat, ini dapat dibedakan dalam empat 

bentuk, yaitu: 

a) Kegiatan Posisi Dominan yang Bersifat Umum  

Pasal 25 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999 menentukan pelaku 

usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk:
71

 

(1) Menetapkan syarat-syarat perdagangan tertentu yang 

bertujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen 

memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari 

segi harga maupun kualitas 

(2) Membatasi pasar dan membatasi perkembangan teknologi, 

atas produk yang dihasilkan 

(3) Menghambat pelaku usaha lain, yang berpotensi menjadi 

pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan. 

b) Jabaran Rangkap atau Kepengurusan Terafiliasi 
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Salah satu bentuk perilaku yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 

adalah jabatan rangkap direksi dan/atau komisaris. Suatu 

jabatan rangkap terjadi apabila seseorang yang sama duduk 

dalam dua atau beberapa dewan direksi perusahaan atau 

menjadi wakil pada dua atau lebih perusahaan yang bertemu 

dalam dewan direksi satu perusahaan. Hal tersebut meliputi 

jabatan rangkap direksi di antara perusahaan induk, satu 

anggota perusahaan induk dengan anak perusahaan anggota 

lain, atau anak perusahaan berbagai perusahaan induk. Situasi 

tersebut biasanya timbul akibat keterkaitan keuangan dan 

kepemilikan bersama atas saham.
72

 

c) Pemilikan Saham atau Terafiliasi 

Larangan posisi dominan karena pemilikan saham ini 

diatur dalam Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 yang 

selengkapnya menyatakan bahwa: 

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada 

beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan 

usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan 

yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang 

memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar 

bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut 

mengakibatkan: 

(1) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha 

menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa 

pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; 
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(2) dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha 

menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) 

pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 

d) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perusahaan  

Dalam UU No. 5 Tahun 1999, ditentukan bahwa 

penggabungan, peleburan dan pengambilalihan suatu badan 

usaha itu dilarang apabila perbuatan tersebut dapat 

mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha 

tidak sehat. Ketentuan yang melarang perbuatan tersebut di atur 

dalam Pasal 28, Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999. 

2. Tinjauan Umum tentang Competition Law (Hukum Persaingan) di 

Singapura 

a. Pengertian Persaingan Usaha di Negara Singapura  

Negara Singapura menggunakan istilah competition law sebagai 

istilah dalam bidang hukum persaingan usaha. Undang-undang yang 

berlaku di negara Singapura sendiri dinamakan The Competition Act 

2004 yang dalam arti yaitu Undang-Undang Persaingan Tahun 2004 

(untuk selanjutnya disebut “UU Persaingan 2004”).  

UU Persaingan 2004 di negara Singapura merupakan bagian dari 

hukum dagang. Undang-undang ini pun masih merupakan undang-

undang baru yang disahkan oleh DPR pada tanggal 19 Oktober 2004 

dan sebagian besar merupakan model dari Undang-Undang Persaingan 
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di United Kingdom Tahun 1998.
73

 UU Persaingan 2004 ini terdapat di 

Statuta Singapura Bab 50B.  

UU Persaingan 2004 ini sendiri tidak mendefinisikan secara 

khusus pengertian dari persaingan usaha. UU Persaingan 2004 yang 

dijadikan hukum persaingan nasional ini diharapkan akan membantu 

untuk memperkuat pro-perusahaan dan pro-kompetisi kebijakan di 

Singapura, meningkatkan efisiensi pasar, memperkuat daya saing 

ekonomi negaranya serta memberikan perlindungan bagi pelaku usaha. 

Pasal 2 ayat 1 UU Persaingan 2004 memberikan pengertian 

pelaku usaha (undertaking) sebagai berikut:  

Any person, being an individual, a body corporate, an 

unincorporated body of persons or any other entity, capable of 

carrying on commercial or economic activities relating to goods or 

services. 

Kalimat tersebut di atas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu: 

Pelaku usaha adalah setiap orang, menjadi seorang individu, badan 

usaha, badan hukum dari orang atau badan lainnya, yang mampu 

menjalankan kegiatan komersial atau ekonomi yang berkaitan 

dengan barang atau jasa 

Dalam UU Persaingan 2004, tidak ada penggunaan kata 

monopoli dan/atau praktik monopoli. Hal yang diutamakan dalam UU 

Persaingan 2004 ini hanyalah menciptakan perekonomian yang 

kompetitif dan melarang segala perjanjian dan/atau perilaku yang anti 

persaingan. 
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b. Latar Belakang Lahirnya UU Persaingan 2004 

Singapura didirikan sebagai koloni perdagangan Inggris di tahun 

1819, setelah kemerdekaan, bergabung dengan federasi Malaysia pada 

tahun 1963, tetapi dipisahkan dua tahun kemudian dan kembali 

merdeka. Menurut konstitusi, sebagaimana telah diubah pada tahun 

1965, Singapura adalah negara republik dengan sistem pemerintahan 

parlemen. 

Persaingan adalah prinsip atau kunci dari strategi ekonomi 

Singapura. Persaingan para pelaku usaha di Singapura menciptakan 

pasar yang lebih efisien, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan 

konsumen. Konsumen pun menikmati lebih banyak pilihan, harga yang 

lebih rendah, dan produk dan layanan yang lebih baik. Hal ini pun 

mendatangkan keuntungan perekonomian dalam menciptakan 

produktivitas yang lebih besar dan alokasi sumber daya yang lebih 

efisien. Oleh karena itu, sejauh memungkinkan, Singapura telah 

membuka sektor ekonomi persaingan pasar. 

Sebuah artikel yang menyatakan:
74

 

The economy is innovation driven and recently ranked second in 

the world for competitiveness, moving up from third position in 

2010. Singapore is ranked very highly for efficiency in goods and 

labour markets, leads the world infrastructure. Its strong focus on 

education has also been noted. Singapore’s Gross Domestic 

Product (“GDP”) per capita is above most other advanced 

economies. While Singapore was the hardest hit of the Association 

of Southeast Asian Nations (“ASEAN”) countries by the global 

crisis of 2008-9 because it was the “most open economy” out of all 
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the ASEAN members, it recovered more rapidly than most other 

ASEAN countries. Its institutions have been ranked first worldwide 

for their lack of corruption and their efficiency. 

Kalimat tersebut di atas, Penulis terjemahkan secara bebas yaitu: 

Ekonomi adalah inovasi yang didorong dan baru-baru ini peringkat 

kedua di dunia untuk daya saing, bergerak naik dari posisi ketiga 

pada tahun 2010. Singapura berada di peringkat sangat tinggi untuk 

efisiensi barang dan pasar tenaga kerja, memimpin infrastruktur 

dunia. Fokus yang kuat pada pendidikan juga telah dicatat. Produk 

Singapura Domestik Bruto ("PDB") per kapita di atas sebagian 

besar negara maju lainnya. Sementara Singapura adalah yang 

paling susah terpukul dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Negara 

Asia Tenggara ("ASEAN") oleh krisis global 2008-9 karena ia 

merupakan negara dengan "perekonomian yang paling terbuka" 

dari semua anggota ASEAN, pulih lebih cepat daripada negara-

negara ASEAN lainnya. Institusinya telah mendapatkan peringkat 

pertama di seluruh dunia untuk kurangnya korupsi dan efisiensi 

mereka. 

Berdasarkan kutipan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

negara Singapura memiliki sistem perekonomian yang cukup terbuka 

dan ternilai kompetitif yang membawanya menjadi negara ASEAN 

yang tidak terjatuhkan oleh karena krisis perekonomian tahun 2008-

2009.  

Singapura memiliki regulasi persaingan secara sektoral, 

diantaranya Infocom Development Authority (IDA), Media 

Development Authority (MDA), dan Energy Market Authority (EMA), 

yang mengatur dan menegakkan kerangka persaingan, terutama 

dirancang untuk sektor telekomunikasi, media, listrik dan gas masing-

masing.
75
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Hingga pada tahun 2004, pemerintah Singapura menyadari 

bahwa diperlukannya suatu kerangka hukum persaingan di negaranya. 

Sebagai akibat rekomendasi dari Economic Review Committee, 

memulai proses bekerja di luar hukum persaingan generik untuk 

menciptakan lingkungan bisnis yang pro-kompetitif. Rancangan 

terhadap hukum persaingan tersebut dimulai pada bulan april tahun 

2004, dan sebagian besar telah dimodelkan pada hukum persaingan 

Inggris.
76

 

UU Persaingan 2004 disahkan pada tanggal 19 Oktober 2004, 

dan Competition Commission Singapore didirikan pada tanggal 1 

Januari 2005, namun ketentuan larangan pada praktik anti persaingan 

dan penyalahgunaan posisi dominan mulai berlaku pada tanggal 1 

Januari 2006. Ketentuan merger saat itu masih direncanakan untuk 

kemudian hari. 

c. Tujuan UU Persaingan 2004 

Sebagaimana lahirnya suatu undang-undang pasti memiliki 

tujuan yang ingin dicapai. UU Persaingan 2004 ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

The objective of the Act is to promote the efficient functioning of 

Singapore´s markets and hence enhance the competitiveness of the 

economy. 

Dalam terjemahan bahasa Indonesia dapat diartikan: 
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“Tujuan undang-undang ini adalah untuk mempromosikan fungsi 

efisien dari pasar Singapura dan meningkatkan daya saing 

ekonomi.” 

d. Ruang Lingkup UU Persaingan 2004 

Secara garis besar, UU Persaingan 2004 ini terdiri dari enam 

bagian, yaitu: 

1) Bagian 1 : Pengenalan undang-undang dan definisi atau istilah 

2) Bagian 2 : Pembentukan Competition Commission Singapore dan 

fungsinya 

3) Bagian 3 : Ketentuan untuk kompetisi, larangan, perintah 

pembebasan blok, prosedur pemberitahuan untuk bimbingan dan 

keputusan, dan kekuatan Komisi Kompetisi Singapura dari 

penegakan hukum 

4) Bagian 4 : Pembentukan Dewan Kompetisi Banding dan banding 

persidangan serta Pengadilan 

5) Bagian 5 : Pembentukan ketidaksesuaian dengan permintaan 

Competition Commission Singapore untuk informasi dan 

kekuasaan penyelidikan sebagai tindak pidana dan komposisi 

pelanggaran. 

6) Bagian 6 : Ketentuan lain-lain, termasuk hal-hal tindakan pribadi. 

Sedangkan tiga aktivitas yang dilarang berdasarkan UU 

Persaingan 2004 antara lain: 
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1) Perjanjian, keputusan dan praktek-praktek yang mencegah, 

membatasi atau mendistorsi persaingan (Larangan Pasal 34 UU 

Persaingan 2004) 

Isi Pasal 34 UU Persaingan 2004 yang melarang perjanjian, 

keputusan dan praktek-praktek yang mencegah, membatasi atau 

mendistorsi persaingan menyebutkan bahwa: 

(1) Subject to section 35, agreements between undertakings, 

decisions by associations of undertakings or concerted practices 

which have as their object or effect the prevention, restriction or 

distortion of competition within Singapore are prohibited unless 

they are exempt in accordance with the provisions of this Part. 

(2) For the purposes of subsection (1), agreements, decisions or 

concerted practices may, in particular, have the object or effect 

of preventing, restricting or distorting competition within 

Singapore if they: 

(a) directly or indirectly fix purchase or selling prices or any 

other trading conditions; 

(b) limit or control production, markets, technical 

development or investment; 

(c) share markets or sources of supply; 

(d) apply dissimilar conditions to equivalent transactions 

with other trading parties, thereby placing them at a 

competitive disadvantage; or 

(e) make the conclusion of contracts subject to acceptance 

by the other parties of supplementary obligations which, 

by their nature or according to commercial usage, have 

no connection with the subject of such contracts. 

(3)  Any provision of any agreement or any decision which is 

prohibited by subsection (1) shall be void on or after 1st 

January 2006 to the extent that it infringes that subsection. 

(4)  Unless the context otherwise requires, a provision of this 

Act which is expressed to apply to, or in relation to, an 

agreement shall be read as applying, with the necessary 

modifications, equally to, or in relation to, a decision by an 

association of undertakings or a concerted practice. 

(5)  Subsection (1) shall apply to agreements, decisions and 

concerted practices implemented before, on or after 1st January 

2006. 
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Dalam terjemahan bahasa Indonesia, isi Pasal 34 tersebut 

diatas  dapat diartikan: 

(1) Tunduk pada ketentuan pasal 35, kesepakatan antara usaha, 

keputusan oleh asosiasi usaha atau praktek terpadu yang 

memiliki sebagai obyek atau efek pencegahan, pembatasan atau 

distorsi kompetisi di Singapura adalah dilarang kecuali mereka 

dibebaskan sesuai dengan ketentuan bagian ini 

(2) Untuk Tujuan ayat (1), perjanjian, keputusan atau praktek 

bersama mungkin khususnya, memiliki objek atau efek 

mencegah, membatasi atau mendistorsi persaingan dalam 

Singapura jika mereka: 

a) secara langsung atau tidak langsung memperbaiki 

pembelian atau harga atau kondisi perdagangan yang 

menjual; 

b) membatasi atau mengontrol produksi, pasar, 

pengembangan teknis atau investasi; 

c) pasar saham atau sumber pasokan 

d) menerapkan kondisi berbeda dengan transaksi setara 

dengan pihak perdagangan lainnya, sehingga 

menempatkan pada kerugian kompetitif; atau 

e) membuat kesimpulan kontrak tergantung pada 

penerimaan oleh pihak lain dari kewajiban tambahan 

yang menurut sifatnya atau menurut penggunaan 

komersial, tidak ada hubungannya dengan subjek 

kontrak tersebut. 

(3) Setiap ketentuan dari perjanjian atau keputusan apapun yang 

dilarang oleh ayat (1) harus batal pada atau setelah tanggal 1 

Januari 2006 sampai sejauh itu melanggar ayat itu. 

(4) Kecuali konteksnya menentukan lain, ketentuan Undang-

undang ini yang dinyatakan berlaku untuk atau dalam 

hubungannya dengan kesepakatan harus dibaca sebagai 

menerapkan, dengan modifikasi yang diperlukan, sama atau 

dalam hubungannya dengan keputusan oleh sebuah asosiasi 

usaha atau praktek bersama  

(5) ayat (1) berlaku bagi perjanjian, keputusan dan praktek 

terpadu dilaksanakan sebelum, pada atau setelah tanggal 1 

Januari 2006. 

Perjanjian yang dilarang dalam Pasal 34 UU Persaingan 2004 

juga mencakup perjanjian yang dibuat di luar Singapura atau 

perjanjian di mana pihak perjanjian berada di luar Singapura atau 
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hal lainnya, praktek atau tindakan yang muncul dari kesepakatan 

tersebut di luar Singapura yang memiliki obyek atau efek 

pencegahan, pembatasan atau distorsi persaingan di Singapura. 

Pengertian perjanjian berdasarkan pedoman Competition 

Commission Singapore adalah suatu kesepakatan yang dicapai baik 

tertulis atau lisan yang dapat melalui pertemuan fisik dari pihak 

atau melalui pertukaran surat atau panggilan telepon atau cara lain.  

Berikut jenis-jenis perjanjian yang dilarang sebagaimana 

diatur dalam Pedoman Competition Commission Singapore 

mengenai larangan Pasal 34 antara lain: 

a) Directly or Indirectly Fixing Prices (Penetapan Harga secara 

langsung maupun tidak langsung) 

Ada banyak cara di mana harga bisa ditetapkan. Pedoman 

Competition Commission Singapore membagi jenis perjanjian 

penetapan harga menjadi 2 (dua) yaitu penetapan harga secara 

langsung dan tidak langsung. Penetapan harga mungkin 

melibatkan penetapan baik harga itu sendiri atau melalui 

komponen harga seperti diskon, menetapkan jumlah atau 

persentase harga yang akan ditingkatkan, atau mendirikan 

berbagai batas harga.
77

 

Penetapan harga dapat dilakukan secara langsung, di 

mana ada kesepakatan untuk meningkatkan atau 
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mempertahankan harga sebenarnya. Penetapan harga dapat 

mengambil bentuk kesepakatan untuk membatasi persaingan 

harga. Misalnya, kesepakatan untuk mematuhi daftar harga 

yang dipublikasikan atau tidak untuk penawaran harga tanpa 

berkonsultasi pesaing potensial, atau tidak mengenakan biaya 

yang kurang daripada harga lainnya di pasar.
78

 

Rekomendasi dari asosiasi perdagangan dalam kaitannya 

dengan harga, atau kolektif penetapan harga atau harga 

koordinasi dari setiap produk dapat dianggap sebagai penetapan 

harga, terlepas dari bentuknya. Hal ini dapat mencakup 

keputusan yang mewajibkan anggotanya untuk mengirim harga 

mereka di tempat asosiasi atau asosiasi situs dan lain-lain, serta 

setiap rekomendasi mengenai harga dan biaya, termasuk diskon 

dan tunjangan.
79

 

Sebuah perjanjian penetapan harga juga dengan secara 

tidak langsung dapat mempengaruhi harga yang akan 

dikenakan. Misalnya dengan menawarkan diskon yang sama 

atau tunjangan yang akan diberikan, biaya transportasi, 

pembayaran untuk layanan tambahan, persyaratan kredit atau 

ketentuan jaminan. Perjanjian ini mungkin berhubungan 

dengan biaya tertentu atau tunjangan atau rentang di mana 
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mereka berada atau formula dimana harga atau istilah 

tambahan akan dihitung.
80

 

b) Bid-rigging 

Pengertian bid-rigging tidak diatur dalam UU Persaingan 

2004. Bid rigging dapat diartikan sebagai tawaran curang. Hal 

ini sering muncul dalam prosedur tender. Prosedur tender ini 

dirancang untuk memberikan persaingan di daerah di mana 

mungkin dinyatakan absen. Sebuah fitur penting dari sistem ini 

adalah bahwa tender mempersiapkan dan mengajukan tawaran 

secara independen. Setiap tender disampaikan sebagai hasil 

dari kolusi atau kerjasama antara kemauan para pihak.
81

 

c) Agreement to share markets (Perjanjian untuk pembagian pasar 

atau wilayah) 

Pelaku usaha mungkin setuju untuk berbagi pasar, baik 

dengan wilayah, jenis atau ukuran pelanggan, atau dalam 

beberapa cara lain. Namun, bisa ada kesepakatan yang 

memiliki efek (bukan objek) berbagi pasar untuk beberapa 

derajat sebagai konsekuensi dari obyek utama dari perjanjian. 

Masing-masing pihak mungkin setuju, misalnya, untuk 

mengkhususkan diri dalam pembuatan produk tertentu dalam 

suatu batas, atau komponen tertentu dari suatu produk, agar 
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mampu menghasilkan secara berlanjut dan persaingan pun akan 

lebih efisien.
82

 

d) Agreement to limit output or control production or investment 

(Perjanjian untuk membatasi output atau mengontrol produksi 

atau investasi) 

Agreement to limit output or control production or 

investment diartikan sebagai sebuah perjanjian yang membatasi 

produksi atau produksi kontrol, dalam bentuk memperbaiki 

tingkat produksi atau kuota atau lainnya. Tekanan kompetitif 

dapat berkurang jika usaha dalam suatu industri setuju untuk 

membatasi atau setidaknya untuk mengkoordinasikan rencana 

investasi masa depan.
83

 

e) Agreement to fix trading conditions (Perjanjian mengatur 

kondisi atau ketentuan perdagangan) 

Pelaku usaha dapat mengatur syarat dan ketentuan 

terhadap produk yang diperdagangkan. Apabila pelaku usaha 

ataupun asosiasi memaksakan pada pelaku usaha lain atau 

anggotanya untuk menggunakan syarat dan ketentuan umum 

penjualan atau pembelian, maka dapat membatasi persaingan.
84

 

Asosiasi juga mungkin terlibat dalam perumusan syarat 

dan ketentuan yang diterapkan oleh anggota. Kondisi standar 
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cenderung memiliki efek yang cukup pada persaingan dimana 

anggota tetap bebas untuk mengadopsi kondisi berbeda yang 

mereka inginkan. Oleh karena itu, perjanjian ini dilarang di 

dalam persaingan usaha.
85

 

f) Joint Purchasing/Selling (Patungan Pembelian maupun 

Penjualan) 

Perjanjian patungan pembelian/Penjual ini merupkan 

sebuah kesepakatan antara pembeli dengan kekuatan pasar 

untuk memperbaiki (langsung atau tidak langsung) harga yang 

mereka siap untuk membayar, atau untuk membeli hanya 

melalui pengaturan yang disepakati, membatasi persaingan 

dalam pasar. Masalah yang sama berpotensi muncul dalam 

kesepakatan antara penjual dengan kekuatan pasar, khususnya 

di mana penjual setuju untuk memboikot pembeli tertentu.
86

 

g) Information Sharing (Berbagi informasi) 

Sebagai prinsip umum, persaingan yang lebih efektif 

adalah membuat informasi publik tersedia untuk pembeli dan 

tidak membahayakan persaingan. Dalam kegiatan usaha, 

pertukaran informasi mengenai berbagai hal dapat dilakukan 

secara sah dan tanpa resiko bagi proses persaingan. Tentunya 

persaingan dapat ditingkatkan dengan berbagi informasi, 

misalnya pada teknologi baru atau peluang pasar, terutama 
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dimana konsumen juga diberitahu. Ada situasi dimana tidak 

ada keberatan atas pertukaran informasi antara pesaing atau 

pertukaran informasi di bawah naungan asosiasi perdagangan 

atau sebaliknya.
87

 

Namun pertukaran informasi dapat memiliki efek buruk 

yang cukup besar pada persaingan, karena ia berfungsi untuk 

mengurangi atau menghilangkan ketidakpastian yang melekat 

dalam proses kompetisi. Namun bisa tidaknya pertukaran 

informasi memiliki efek pada persaingan akan tergantung pada 

kondisi masing-masing kasus seperti karakteristik pasar, jenis 

informasi dan cara dimana ia dipertukarkan.  Sebagai prinsip 

umum, hal ini lebih mungkin bahwa akan menimbulkan efek 

buruk yang cukup besar pada kompetisi yang lebih kecil 

jumlah usaha yang beroperasi di pasar, semakin sering 

pertukaran, semakin sensitif dan rahasia sifat informasi yang 

dipertukarkan, dan dimana informasi yang dipertukarkan 

terbatas pada usaha yang berpartisipasi tertentu dengan 

mengesampingkan pesaing dan pembeli mereka.
88

 

h) Exchange of Price Information (Pertukaran informasi harga) 

Pertukaran informasi tentang harga dapat menyebabkan 

harga koordinasi dan karenanya mengurangi persaingan, yang 

sebaliknya akan hadir antara pelaku usaha. Ini akan menjadi 
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permasalahn apakah informasi yang dipertukarkan 

berhubungan langsung dengan harga yang dibebankan atau 

unsur-unsur dari kebijakan harga, misalnya diskon, ongkos, 

ketentuan perdagangan dan tarif dan tanggal perubahan. Harga 

pengumuman yang dibuat di muka untuk pesaing dapat 

mengancam persaingan dimana ia memfasilitasi kolusi . Harga 

pengumuman dilakukan secara langsung kepada pembeli, di 

sisi lain, mungkin pro-kompetitif.
89

 

i) Exchange Non-Price Information (Pertukaran informasi bukan 

tentang harga) 

Pertukaran informasi tentang hal-hal lain selain harga 

mungkin memiliki efek buruk pada kompetisi yang cukup 

tergantung pada jenis informasi yang dipertukarkan dan 

struktur pasar yang berkaitan. Misalnya, pertukaran data 

agregat statistik, riset pasar, dan studi industri umum tidak 

mungkin memiliki efek buruk pada persaingan yang cukup, 

karena pertukaran informasi tersebut tidak mungkin untuk 

mengurangi kemerdekaan komersial dan kompetitif usaha 

individu.
90

 

Secara umum, pertukaran informasi terhadap output dan 

penjualan tidak akan mempengaruhi persaingan asalkan 

dikumpulkan. Bahkan jika memungkinkan peserta untuk 
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mengidentifikasi perilaku kompetitif usaha individu, itu harus 

cukup bersejarah. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin 

bahwa kesepakatan untuk bertukar informasi tersebut akan 

mempengaruhi perilaku pasar yang kompetitif peserta. 

Mungkin namun menjadi efek buruk yang cukup besar pada 

kompetisi jika informasi yang dipertukarkan adalah saat ini 

atau baru-baru ini, atau masalah rencana masa depan, dan jika 

dapat berasal dari usaha tertentu, baik karena dipecah dengan 

cara ini atau karena dapat dipisahkan.
91

 

j) Advertising (Pengiklanan) 

Pembatasan iklan, baik yang berkaitan dengan jumlah, 

sifat atau bentuk iklan, memiliki potensi untuk membatasi 

persaingan. Apakah efeknya cukup tergantung pada tujuan dan 

sifat pembatasan, dan di pasar mana diterapkan. Keputusan, 

misalnya oleh asosiasi, bertujuan untuk membatasi iklan yang 

menyesatkan, atau menjamin iklan yang legal, jujur dan layak, 

tidak mungkin memiliki efek buruk pada persaingan yang 

cukup.
92

 

k) Standardisation Agreement (Perjanjian Standarisasi) 

Perjanjian standarisasi pada teknis atau desain dapat 

menyebabkan peningkatan produksi dengan mengurangi biaya 

atau meningkatkan kualitas, atau mungkin mempromosikan 
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kemajuan teknis atau ekonomi dengan mengurangi limbah dan 

biaya pencarian konsumen. Perjanjian tersebut dapat memiliki 

efek buruk pada persaingan yang cukup pada khususnya, jika 

itu termasuk pembatasan pada apa yang para pihak dapat 

memproduksi, pada dasarnya, alat untuk membatasi persaingan 

dari sumber lain, misalnya dengan meningkatkan hambatan 

masuk. Perjanjian Standarisasi yang mencegah pihak dari 

mengembangkan standar alternatif atau produk yang tidak 

sesuai dengan standar yang telah disepakati juga mungkin 

memiliki efek cukup yang merugikan pada persaingan.
93

 

2)  Penyalahgunaan Posisi Dominan (Larangan Pasal 47 UU 

Persaingan 2004) 

Competition Commission Singapore menerangkan:
94

 

Being a dominant player in a market is by itself not anti-

competitive. A dominant position achieved or maintained 

through conduct arising from efficiencies, such as through 

successful innovation or economies of scale, will not be 

regarded as an abuse of dominance. However, when a 

dominant company in the market seeks to protect, enhance or 

perpetuate its dominant position in ways unrelated to 

competitive merit, it unduly restricts competition, and hurts 

consumers and businesses. Such conduct may constitute an 

abuse of dominance, and infringe Section 47 of the 

Competition Act. 

Kalimat tersebut diatas, Penulis terjemahkan secara bebas 

yaitu: 
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Menjadi seorang pemain dominan di pasar adalah dengan 

sendirinya tidak dengan anti-kompetitif. Sebuah posisi 

dominan dicapai atau dipertahankan melalui perilaku yang 

timbul dari efisiensi, seperti melalui inovasi yang sukses atau 

skala ekonomi, tidak akan dianggap sebagai penyalahgunaan 

dominasi. Namun, ketika sebuah perusahaan yang dominan di 

pasar berusaha untuk melindungi, meningkatkan atau 

mengabadikan posisinya yang dominan dalam cara-cara yang 

tidak terkait dengan jasa yang kompetitif, itu terlalu 

membatasi persaingan, dan merugikan konsumen dan bisnis. 

Perilaku tersebut dapat merupakan suatu penyalahgunaan 

dominasi, dan melanggar Pasal 47 dari Undang-Undang 

Persaingan. 

3)  Merger yang secara substansial mengurangi persaingan (Larangan 

Pasal 54 UU Persaingan 2004) 

Tidak semua merger menimbulkan masalah persaingan. 

Banyak merger yang baik pro-kompetitif (karena mereka secara 

positif meningkatkan tingkat persaingan), atau kompetitif netral. 

Dalam rangka untuk menentukan apakah merger adalah anti-

kompetitif, Competition Commission Singapore akan menilai 

apakah merger mengarah ke berkurangnya besar kompetisi, 

misalnya mengakibatkan peningkatan harga di atas tingkat yang 

berlaku, kualitas yang lebih rendah, dan/atau pilihan yang kurang 

dari produk dan jasa bagi konsumen. Jika demikian, merger 

tersebut akan melanggar Pasal 54 dari Undang-Undang 

Persaingan.
95
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Umumnya, kekhawatiran kompetisi tidak mungkin muncul 

dalam situasi merger kecuali:
96

 

a) Entitas merger telah/akan memiliki pangsa pasar 40% atau 

lebih; atau 

b) Perusahaan gabungan telah/akan memiliki pangsa pasar antara 

20% sampai 40% dan pangsa pasar gabungan pasca-merger 

dari tiga perusahaan terbesar adalah 70% atau lebih.  

3. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Penetapan Harga  

Penetapan harga merupakan kesepakatan antara peserta pada sisi 

yang sama di pasar untuk membeli atau menjual produk, layanan, atau 

komoditas hanya pada harga tetap, atau mempertahankan kondisi pasar 

sehingga harga dipertahankan pada tingkat tertentu dengan mengendalikan 

pasokan dan permintaan.
97

 

Tujuan dari penetapan harga mungkin mendorong harga produk 

setinggi mungkin, menyebabkan keuntungan bagi semua penjual tetapi 

juga mungkin memiliki tujuan untuk menetapkan, pasak, diskon atau 

menstabilkan harga. Mendefinisikan karakteristik dari penetapan harga 

adalah segala kesepakatan mengenai harga, baik tersurat maupun tersirat. 

Penetapan harga membutuhkan konspirasi antara penjual atau 

pembeli. Tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan harga untuk saling 
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menguntungkan pedagang. Sebagai contoh, produsen dan pengecer dapat 

berkonspirasi untuk menjual pada harga umum eceran; menetapkan umum 

harga jual minimum, di mana penjual setuju untuk tidak diskon harga jual 

di bawah disepakati untuk harga minimum; membeli produk dari pemasok 

dengan harga maksimum yang ditentukan; mematuhi buku harga atau 

daftar harga; terlibat dalam iklan harga koperasi; standarisasi persyaratan 

kredit keuangan yang ditawarkan kepada pembeli; menggunakan 

tunjangan trade-in seragam; membatasi diskon; menghentikan layanan 

gratis atau mematok harga dari salah satu komponen dari sebuah layanan 

secara keseluruhan; mematuhi seragam harga sebelumnya-mengumumkan 

dan syarat penjualan; menetapkan biaya seragam dan markup; 

memberlakukan biaya tambahan wajib; sengaja mengurangi produksi atau 

penjualan dalam rangka untuk mengisi harga yang lebih tinggi; atau 

sengaja berbagi atau pasar kolam renang, wilayah, atau pelanggan.
98

 

Di Amerika Serikat, penetapan harga dapat dituntut sebagai 

pelanggaran federal pidana di bawah bagian 1 dari Sherman Antitrust Act. 

Penuntutan pidana hanya dapat ditangani oleh Departemen Kehakiman 

Amerika Serikat, tetapi Federal Trade Commission juga memiliki 

yurisdiksi atas pelanggaran antitrust sipil. Individu atau organisasi dapat 

mengajukan gugatan ganti rugi tiga kali lipat untuk pelanggaran antitrust, 

dan tergantung pada hukum, memulihkan biaya pengacara dan biaya yang 

dikeluarkan pada penuntutan kasus. Menurut hukum Amerika Serikat, 
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penetapan harga antara pesaing juga dapat melanggar undang-undang 

antitrust. Bukti bahwa pesaing telah berbagi harga dapat digunakan 

sebagai bagian dari bukti adanya kesepakatan harga illegal. Para ahli 

umumnya menyarankan bahwa pesaing menghindari kesan adanya 

menyetujui harga.
99

 

Sejak tahun 1997, Pengadilan Amerika Serikat telah membagi 

penetapan harga menjadi dua kategori: penetapan harga maksimum 

vertikal dan horizontal. Penetapan harga vertikal termasuk upaya produsen 

untuk mengendalikan harga produknya di ritel. Di Negara Oil Co v Khan, 

Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa penetapan harga 

vertikal tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran per se illegal dari 

Undang-Undang Sherman, tapi penetapan harga horizontal masih 

dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Sherman.
100

 

Di Kanada, penetapan harga adalah tindak pidana yang dapat dituntut 

menurut pasal 45 dari Undang-Undang Persaingan. Persekongkolan tender 

dianggap sebagai bentuk penetapan harga dan illegal di Amerika Serikat 

(S.1 Sherman Act) dan Kanada (Competition s.47 Act). Di Amerika 

Serikat, perjanjian untuk memperbaiki, meningkatkan, lebih rendah, 

menstabilkan, atau menetapkan harga adalah per se illegal.
101

 

Sedangkan di Australia, penetapan harga adalah ilegal di bawah 

Undang-Undang Konsumen dan Persaingan 2010 yang memiliki larangan 
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cukup mirip dengan Amerika Serikat dan larangan Kanada. Undang-

undang ini dikelola dan ditegakkan oleh Australian Competition and 

Consumer Commission.
102

 Penetapan harga adalah kesepakatan (tertulis, 

lisan, atau disimpulkan dari perilaku) antara pesaing yang menimbulkan, 

menurunkan, atau menstabilkan harga atau istilah yang kompetitif. Secara 

umum, undang-undang antitrust mengharuskan setiap perusahaan 

menetapkan harga dan syarat lain dengan sendiri, tanpa dengan 

persetujuan dari pesaingnya. Ketika konsumen membuat pilihan tentang 

apa produk dan layanan untuk dibeli, mereka berharap bahwa harga telah 

ditentukan secara bebas atas dasar penawaran dan permintaan, bukan oleh 

kesepakatan antara pesaing. Ketika pesaing setuju untuk membatasi 

persaingan, hasilnya sering harga yang lebih tinggi. Oleh karena itu, 

penetapan harga merupakan perhatian utama penegakan antitrust 

pemerintah. Penetapan harga tidak hanya berkaitan dengan harga, tetapi 

juga untuk hal lain yang mempengaruhi harga kepada konsumen, seperti 

biaya pengiriman, jaminan, program diskon, atau tingkat pembiayaan.
103

 

Hukum Selandia Baru melarang penetapan harga, antara sebagian 

besar perilaku anti-kompetitif lain berdasarkan Undang-Undang 

Perdagangan 1986. Tindakan itu mencakup praktik yang juga mirip 

dengan Amerika Serikat dan hukum Kanada, dan diberlakukan oleh 

Komisi Perdagangan Selandia Baru. 
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Di lain sisi, hukum persaingan Inggris melarang hampir setiap upaya 

untuk memperbaiki harga. Sejak 1 Mei 2004 tidak hanya Komisi Eropa, 

tetapi juga Office of Fair Trading (OFT) memiliki kekuatan untuk 

menerapkan dan menegakkan Pasal 81 dan 82 EC Treaty dalam Inggris. 

OFT juga memiliki kekuatan untuk menerapkan dan menegakkan UU 

Persaingan 1998.  Pasal 81 dari EC Treaty dan Bab I larangan yang 

terkandung dalam Kompetisi Act 1998 keduanya melarang, dalam tertentu 

keadaan, perjanjian-perjanjian yang mencegah, membatasi atau 

mendistorsi persaingan. Pasal 81 (1) dan pasal 2 (2) UU memberikan 

daftar identik perjanjian dimana ketentuan berlaku, yang salah satunya 

melarang pelaku usaha secara langsung atau tidak langsung memperbaiki 

pembelian atau menetapkan harga jual atau kondisi perdagangan lainnya. 

The OFT menganggap bahwa perjanjian penetapan harga tersebut, dengan 

sifatnya, dapat menimbulkan efek yang cukup membatasi persaingan. 

4. Tinjauan Umum tentang Pendekatan Per se Illegal dan Rule of Reason 

Pengaturan mengenai persaingan usaha ditetapkan melalui norma 

larangan, yang memiliki dua sifat, yaitu larangan yang bersifat per se 

illegal dan larangan yang bersifat rule of reason. Kedua sifat norma 

larangan ini digunakan sebagai instrumen atau pendekatan dalam 

pengaturan hukum persaingan usaha berdasarkan UU No. 5 Tahun 

1999.
104
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Kata “per se” berasal dari bahasa latin, berarti by itself, in itself, 

taken alone, by means of itself, through itself, inherently, in isolation, 

unconnected with other matters, simply as such, in it own nature without 

reference to its relation. Apabila suatu aktivitas adalah jelas maksudnya 

dan mempunyai akibat merusak, tidak perlu mempermasalahan masuk akal 

atau tidaknya peristiwa yang sama (dengan peristiwa yang sedang diadili) 

untuk menentukan bahwa peristiwa yang bersangkutan merupakan 

pelanggaran hukum persaingan. Prinsip ini dikenal dengan “per se 

doctrine”. Per se illegal, yang sering juga disebut per se violation, dalam 

hukum persaingan adalah istilah yang mengandung maksud bahwa jenis-

jenis perjanjian tertentu (misalnya penetapan harga/horizontal price 

fixing), atau perbuatan-perbuatan tertentu dianggap secara inheren bersifat 

antikompetitif dan merugikan masyarakat tanpa perlu dibuktikan bahwa 

perbuatan tersebut secara nyata telah merusak persaingan.
105

 

Rule of reason merupakan kebalikan dari per se illegal. Artinya di 

bawah rule of reason, untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan yang 

dituduhkan melanggar hukum persaingan, pencari fakta harus 

mempertimbangkan keadaan di sekitar kasus untuk menentukan apakah 

perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak patut. Untuk itu 

disyaratkan bahwa otoritas pemeriksa dapat menunjukkan akibat-akibat 

antikompetitif, atau kerugian yang nyata terhadap persaingan. Bukan 

dengan menunjukkan apakah perbuatan itu, tidak adil ataupun melawan 
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hukum. Prinsip hukum per se illegal, antara lain dirumuskan oleh Kaplan, 

yakni hambatan perdagangan dianggap merupakan per se illegal jika 

secara inheren bersifat antikompetitif, tidak ada keuntungan yang dapat 

diraih darinya, dan tidak ada maksud lain selain menghalangi atau 

melumpuhkan persaingan.
106

 

Jika suatu hambatan termasuk dalam kategori per se illegal, 

ketidakpatutan dan juga ketidakadilan dari hambatan perdagangan tersebut 

telah secara konklusif diasumsikan, tanpa disyaratkan adanya pembuktian. 

107
 Dengan kata lain, jika suatu aktivitas adalah jelas maksudnya dan 

mempunyai akibat merusak, hakim tidak perlu sampai harus 

mempermasalahkan masuk akal tidaknya dari peristiwa yang sama 

(analogi dengan peristiwa yang sedang diadili) sebelum menentukan 

bahwa peristiwa yang bersangkutan merupakan pelanggaran hukum 

persaingan.
108

 

Kecuali ditentukan sebagai per se illegal, berdasarkan per se doktrin, 

kepatutan atau ketidakpatutan dari hambatan perdagangan (berikut 

validitasnya) ditentukan dengan rule of reason.
109

 Pendekatan rule of 

reason adalah suatu pendekatan yang menentukan meskipun suatu 

perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang, namun jika ada 

alasan objektif yang dapat membenarkan perbuatan tersebut, maka 
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perbuatan itu bukan merupakan suatu pelanggaran. Artinya, penerapan 

hukumnya tergantung pada akibat yang ditimbulkannya, apakah perbuatan 

itu telah menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, 

karena titik beratnya adalah unsur materil dari perbuatannya. Jadi, 

penerapan hukum dalam pendekatan rule of reason mempertimbangkan 

alasan-alasan mengapa dilakukannya suatu tindakan/ suatu perbuatan oleh 

pelaku usaha.
110

 

Tetapi, dalam kenyataan dalam kasus-kasus persaingan, penggunaan 

kedua pendekatan ini tidak mudah untuk diterapkan karena tidak semua 

orang mempunyai persepsi yang sama terhadap pengertian yang 

menyatakan suatu tindakan dinyatakan mutlak melanggar ataupun dapat 

diputuskan setelah melihat argumentasi dan alasan rasional tindakannya. 

Banyak metode yang dicoba oleh para akademisi, ahli hukum persaingan 

dan praktisi hukum untuk menetapkan aplikasi ini, walaupun tidak bersifat 

mutlak. Oleh sebab itu, perdebatan masih tetap berlangsung dalam hukum 

persaingan ketika menentukan ukuran faktor “reasonableness” tersebut. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mengukur faktor reasonableness 

dalam suatu kasus adalah melihat pada faktor-faktor:
111

 

a. Akibat yang ditimbulkan dalam pasar dan persaingan 

b. Pertimbangan bisnis yang mendasari tindakan tersebut 

c. Kekuatan pangsa pasar (market power) 

d. Alternatif yang tersedia (less restrictive alternative) 
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e. Tujuan (intent). 

Hambatan atas penerapan rule of reason adalah beban pembuktian 

yang berat dan biaya yang mahal yang harus ditanggung oleh pihak 

penggugat, sehingag suatu perjanjian yang berakibat antipersaingan, 

biasanya masih dianggap dah berdasarkan rule of reason. Bagi perangkat 

peradilan disyaratkan pengetahuan teori ekonomi dan sejumlah data 

ekonomi yang kompleks, serta yang mengharuskan mereka memiliki 

pengalaman khusus, misalnya mengenai kekuatan pasar.
112

 

Adapun keunggulan dari adalah dalam penerapannya menggunakan 

analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti, 

yaitu apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada 

persaingan. Keunggulan dari rule of reason adalah dapat dengan akurat 

dari sudut efisiensi menetapkan apakah suatu tindakan pelaku usaha 

menghambat persaingan. Adapun kekurangannya, penilaian yang akurat 

tersebut bisa menimbulkan perbedaan hasil analisis yang mendatangkan 

ketidakpastian. Kesulitan penerapan rule of reason antara lain 

penyelidikan akan memakan waktu yang lama, dan memerlukan 

pengetahuan ekonomi. Jadi, untuk menerapkan prinsip rule of reason yang 

diperlukan tidak hanya pengetahuan ilmu hukum, tetapi juga penguasaan 

ilmu ekonomi, dan dampaknya terhadap pasar, karena dalam banyak kasus 

bukan tidak mungkin perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha itu 

secara ekonomi masih dapat dibenarkan. Adanya ketidakmampuan dalam 
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memahami data dan teori ekonomi, mengakibatkan serangkaian keputusan 

yang kurang teoat dan tidak konsisten.
113

 

Pasal-pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 menggambarkan bentuk 

dari pendekatan per se illegal melalui pasal yang sifatnya imperatif dengan 

interpretasi yang memaksa. Sebagai kebalikannya dari pendekatan per se 

illegal, pendekatan rule of reason menggunakan alasan pembenaran 

mengenai tindakan yang dilakukan. Walaupun bersifat antipersaingan, 

pendekatan itu mempunyai alasan pembenaran yang menguntungkan dari 

pertimbangan sosial, keadilan, ataupun efek yang ditimbulkan, termasuk 

unsur maksud (intent). Substansi UU No. 5 Tahun 1999, mayoritas juga 

menggunakan pendekatan rule of reason. Substansi pasal-pasal UU No. 5 

Tahun 1999 yang menggunakan pendekatan rule of reason tergambar 

dalam konteks kalimat yang membuka alternatif interpretasi bahwa 

tindakan tersebut harus dibuktikan dahulu, akibatnya secara 

keseluruhan.cara pembuktiannya adalah memenuhi unsur-unsur yang 

ditentukan dalam undang-undang, apakah telah mengakibatkan terjadinya 

praktik monopoli ataupun praktik persaingan usaha yang tidak sehat. 

5. Tinjauan Umum tentang Tanggungjawab Hukum  

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep 

tanggungjawab hukum (liability). Seseorang dikatakan secara hukum 

bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat 

dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. 
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Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap deliquet adalah karena 

perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus 

bertanggungjawab. Dalam kasus ini subjek responsibility dan subjek 

kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua 

macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban 

berdasarkan kesalahan (based on fault) dan pertanggungjawaban mutlak 

(absolute responsibility).
114

 

Tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat 

yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu 

hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tidak dibutuhkan adanya 

sikap mental atau keadaan jiwa pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut. 

Teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus 

ketika tindakan individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk efek 

tertentu dari perbuatan tersebut dan kasus ketika tindakan seseorang 

individu membawa akibat harmful tanpa direncanakan atau dimaksudkan 

demikian oleh pelaku.
115

  

Ide keadilan individualis ini mensyaratkan bahwa suatu hukuman 

atau sanksi diberikan kepada pelaku apabila akibat perbuatan yang 

dilakukannya memang telah direncanakan dan dimaksudkan demikian oleh 

individu pelaku dan maksud tersebut merupakan perbuatan terlarang. 
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Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena 

akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang 

jahat oleh individu, tidak sepenuhnya diterima hukum modern. Menurut 

hukum, individu tidak hanya dianggap bertanggungjawab jika akibat 

secara obyektif membahayakan telah ditimbulkan dengan maksud jahat 

oleh tindakannya, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah 

dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut 

terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku. 

Namun sanksinya mungkin berbeda dalam kasus yang berbeda-beda.
116

 

Sanksi itu ditandai dengan fakta bahwa tindakan yang merupakan 

delik dengan kualifikasi psikologis. Suatu keadaan jiwa tertentu dari si 

penjahat, yakni bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang 

membahayakan (yang disebut mens re), merupakan unsur suatu delik. 

Unsur ini disebut dengan istilah kesalahan (fault) (dalam pengertian lebih 

luas disebut dolus atau culpa). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap 

delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut dengan 

pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (responsibility based on fault 

atau culpability). Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari 

kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan 

atau kekhilafan (negligance). Kealpaan atau kekhilafan adalah suatu delik 
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omisi (kelalaian), dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih 

merupakan pertanggungjawaban absolut daripada culpability.
117

 

Tanggung jawab absolut dalam masyarakat primitif tidak 

mewajibkan para individu untuk melakukan tindakan yang diperlukan 

guna menghindari akibat dari tindakannya yang membahayakan individu 

lain, dan hukum pada masyarakat primitif tidak membatasi sanksi pada 

kasus-kasus dimana akibat yang membahayakan telah diantisipasi dan 

dikehendaki oleh si pelaku atau dimana kewajiban untuk melakukan 

kehati-hatian yang diperlukan tidak dipenuhi. Sanksi dilekatkan pada suatu 

tindakan yang akibatnya membahayakan telah ditimbulkan tanpa 

menghiraukan kehati-hatian yang diperlukan. Pembedaan terminologi 

antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan 

ketika sanksi tidak atau tidak hanya dikenakan terhadap pelaku delik 

langsung (deliquent) tetapi juga terhadap individu yang secara hukum 

terkait dengannya. Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan/tatanan 

hukum. Contohnya pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu delik 

yang dilakukan oleh organnya. Suatu korporasi tidak memenuhi suatu 

perjanjian dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan 

olehnya. Atas dasar gugatan yang dilakukan pihak lain terhadap perjanjian 

tersebut, suatu sanksi perdata dilaksanakan terhadap harta benda milik 

korporasi, yang merupakan harta kekayaan bersama dari para anggota 

korporasi tersebut.  
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Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan; 

mereka adalah juristic person yang berlawanan dengan natural person.
118

 

Dimana sebagai subjek pembawa kewajiban dan hak. Delik yang 

dilakukan oleh seorang individu-organ korporasi atau organ negara, maka 

sanksi ditujukan kepada korporasi atau terhadap semua subjek dari 

negara.
119

 

Tanggungjawab seseorang mencakup perbuatan individu-individu 

yang lain. Hubungan hukum yang sama, yaitu antara delik dan sanksi, 

dinyatakan dalam konsep kewajiban dan tanggungjawab. Namun kedua 

konsep tersebut menunjuk kepada dua hal yang berbeda dari hubungan 

sama. Dengan kata lain, norma hukum yang sama digambarkan sebagai 

kewajiban (keharusan) maupun sebagai tanggungjawab 

(pertanggungjawaban). Norma hukum mengandung arti kewajiban dalam 

hubungan dengan orang yang berpotensi sebagai pelaku delik. Norma 

hukum ini mengandung arti suatu tanggungjawab bagi yang berpotensi 

menjadi objek. Karena itu dapat dibenarkan untuk membedakan antara 

kewajiban dan tanggungjawab dalam kasus-kasus dimana sanksi tidak, 

atau tidak hanya, ditujukan kepada pelaku delik, tetapi juga terhadap 

individu-individu lain yang mempunyai suatu hubungan yang ditentukan 

menurut hukum dengan pelaku delik. 
120
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Pelaku delik adalah individu yang perbuatannya, karena telah 

ditentukan tatanan/aturan hukum, merupakan kondisi pemberian sanksi 

ditujukan terhadapnya atau terhadap individu lain yang mempunyai 

hubungan yang ditetapkan oleh hukum dengan pelaku delik. Subjek dari 

kewajiban hukum, yang diwajibkan menurut hukum adalah orang yang 

berkompeten untuk mematuhi atau tidak mematuhi norma hukum, yakni 

orang dalam perbuatannya di dalam kualitas deliknya merupakan kondisi 

pemberian sanksi. Tanggungjawab atas delik adalah orang, atau orang-

orang yang terhadapnya sanksi ditujukan, meskipun bukan perbuatannya, 

melainkan hubungannya yang ditentukan menurut hukum dengan pelaku 

delik, yang merupakan kondisi dari sanksi yang ditujukan kepada dia atau 

mereka.
121

 

Biasanya, orang hanya bertanggungjawab terhadap perbuatannya 

sendiri, terhadap delik yang dilakukan sendiri tetapi kasus-kasus tertentu 

dimana seseorang menjadi bertanggungjawab terhadap perbuatan yang 

merupakan kewajiban dari orang lain, bertanggung jawab terhadap delik 

yang dilakukan oleh orang lain. Tanggung jawab dan kewajiban juga 

menunjuk kepada delik itu, tetapi kewajiban selalu menunjuk kepada delik 

dari pelaku itu sendiri, sedangkan tanggungjawab seseorang bisa 

menunjuk delik yang dilakukan orang lain. 

Dalam ranah hukum perdata, tanggungjawab terhadap kerusakan 

atau kerugian yang disebabkan oleh seseorang lain. Dengan mengandaikan 
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bahwa tiada sanksi yang ditujukan kepada orang yang menyebabkan 

kerugian, maka deliknya tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengganti 

kerugian tetapi kewajiban ini pada orang yang dikenai sanksi. Di sini 

orang yang bertanggungjawab terhadap sanksi mampu menghindari sanksi 

melalui perbuatan yang semestinya, yakni dengan memberikan ganti rugi 

atas kerugian yang disebabkan oleh seorang lain. 

Suatu sanksi bila dikenakan terhadap individu-individu yang 

memiliki komunitas/masyarakat hukum yang sama dengan individu yang 

melakukan delik sebagai organ komunitas tersebut, maka disebut sebagai 

pertanggung jawaban kolektif. Pertanggungjawaban individual maupun 

kolektif dapat diberlakukan dengan mengingat fakta bahwa tidak ada 

individu dalam masyarakat yang sepenuhnya independen. Ketika sanksi 

tidak diterapkan kepada pelaku delik, tetapi kepada individu yang 

memiliki hubungan hukum dengan pelaku delik, maka 

pertanggungjawaban individu tersebut memiliki karakter 

pertanggungjawaban absolut. Pertanggunganjawaban kolektif selalu 

merupakan pertanggungjawaban absolut.
122

 

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk 

pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan 

yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility 

menunjuk pada pertanggungjawaban politik. 
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Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat 

dibedakan sebagai berikut:
123

 

a. Tanggung Jawab Berdasarkan Atas Unsur Kesalahan (Liability based 

on fault) 

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability 

based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum 

pidana dan perdata. Dalam KUHPdt, pasal 1365, 1366, 1367 prinsip 

ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat 

dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur 

kesalahan yang dilakukannya. 

Pasal 1365 KUHPdt yang dikenal sebagai pasal tentang 

perbuatan melawan hukum mengharuskan terpenuhinya empat unsur 

pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya 

kerugian yang diderita dan adanya hubungan kausalitas antara 

kesalahan dan kerugian. 

b. Praduga Selalu Bertanggung Jawab (Presumption of liability) 

Adalah Prinsip praduga selalu bertanggung jawab sampai ia 

dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada 

si tergugat. Tampak beban pembuktian terbalik (omkering van 

bewijslas) diterima dalam prinsip tersebut. Undang-undang 

Perlindungan Konsumen mengadopsi pembuktian terbalik ini 

ditegaskan dalam Pasal 19, 22, dan 23. 
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Dasar pemikiran dari teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah 

seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat 

membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas 

hukum praduga tak bersalah yang lazim dikenal dalam hukum pidana. 

Namun jika diterapkan dalam kasus perlindungan konsumen akan 

tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini maka 

yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak 

pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan 

bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu 

berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen 

sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku 

usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat. 

c. Praduga Selalu Tidak Bertanggung Jawab (Presumption of non-

liability) 

Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab hanya 

dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan 

pembatasan demikian biasanya common sense dapat dibenarkan. 

Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. 

Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan yang 

biasanya dibawa dan diawasi si penumpang (konsumen) adalah 

tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku 

usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. 

d. Tanggung Jawab Mutlak (strict liability) 
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Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan 

prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability) kendati demikian 

ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. Ada 

pendapat yang mengatakan, strict liability  adalah prinsip tanggung 

jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang 

menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang 

memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya 

keadaan force majeure. Sebaliknya absolute liability adalah prinsip 

tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.  

Menurut E. Suherman, strict liability disamakan dengan absolute 

liability, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan 

diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena 

kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah 

mutlak. 

e. Pembatasan Tanggung Jawab (limitation of liability) 

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of 

liability principle) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk 

dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar 

yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, 

bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk 

akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti 

kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. 
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Dalam ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha 

bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, 

pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan. Dalam kaitan dengan pelaksanaan jabatan 

notaris maka diperlukan tanggung jawab profesional berhubungan dengan 

jasa yang diberikan. Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena 

mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang 

mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia 

jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum. 

Tanggung jawab (responsibility) merupakan suatu refleksi tingkah 

laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol 

jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau 

mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah 

merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada 

alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan 

tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung 

jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait 

dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang 

dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya. 

B. Kajian Konseptual 

UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana hukum positif yang berlaku di 

Indonesia, mengatur larangan akan praktek monopoli dan persaingan usaha 
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tidak sehat, berasaskan pada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan 

keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Asas 

demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan tersebut 

dicantumkan dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999. Keseimbangan memiliki 

hubungan yang erat dengan keadilan.  

Menurut ahli Plato (427-347 SM) yang menggambarkan keadilan pada 

jiwa manusia dengan membandingkannya dengan kehidupan negara, 

mengemukakan bahwa jiwa manusia terdiri atas tiga bagian, yaitu pikiran 

(logistikon), perasaan dan nafsu baik psikis maupun jasmani (epithumatikon), 

rasa baik dan jahat (thumoeindes). Jiwa itu teratur secara baik bila dihasilkan 

suatu kesatuan yang harmonis antara ketiga bagian itu. Hal ini terjadi bila 

perasaan dan nafsu dikendalikan dan ditundukkan pada akal budi melalui rasa 

baik dan jahat. Keadilan terletak dalam batas yang seimbang antara ketiga 

bagian jiwa sesuai wujudnya masing-masing. Seperti halnya jiwa manusia, 

negara pun harus diatur secara seimbang menurut bagian-bagiannya supaya 

adil, yaitu kelas orang-orang yang mempunyai kebijasanan (kelas filsuf), kelas 

kedua adalah orang-orang yang mempunyai keberanian (kelas tentara), kelas 

ketiga yaitu para tukang dan petani (yang memiliki pengendalian diri) yang 

harus memelihara ekonomi masyarakat (kelas ini tidak mempunyai peranan 

dalam negara). Setiap golongan berbuat apa yang sesuai dengan tempatnya 

dan tugas-tugasnya itulah keadilan.
124
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Dalam mengartikan keadilan, Plato sangat diperngaruhi oleh cita-cita 

kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan 

berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya 

sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.
125

 

Lain halnya dengan Plato, Aristoteles (384-322 SM) memberi 

sumbangan cukup besar bagi pemikiran tentang hukum dan keadilan, dengan 

menggolongkan keadilan ke dalam keadilan distributif dan keadilan korektif. 

Keadilan distributif menyangkut soal pembagian barang-barang dan 

kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya dalam 

masyarakat, sedangkan keadilan korektif memberikan ukuran untuk 

menjalankan hukum sehari-hari. Dalam menjalankan hukum sehari-hari harus 

ada standar yang umum guna memulihkan konsekuensi dari suatu tindakan 

yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain.
126

 

Aristoteles juga menyatakan keadilan adalah kebajikan yang berkaitan 

dengan hubungan antarmanusia. Aristoteles menyatakan bahwa adil dapat 

berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya.
127

 

Artinya perlu adanya keadaan seimbang di dalam hal keadilan.  

Sementara itu, menurut penganut aliran Realisme Hukum yang salah 

satu tokohnya John Rawls, John Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan 

antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari 

keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut keadilan. John Rawls 
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menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai kebajikan utama yang harus 

dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar dari berbagai lembaga 

sosial dasar suatu masyarakat. Memperlakukan keadilan sebagai kebajikan 

utama, berarti memberi kesempatan secara adil dan sama bagi setiap orang 

untuk mengembangkan serta menikmati harga diri dan martabatnya sebagai 

manusia.
128

  

Dari beberapa pendapat ahli di atas mengenai keadilan, penulis menarik 

kesimpulan bahwa keadilan muncul ketika tercapainya suatu keseimbangan. 

Dalam hal menciptakan suatu keadilan mana manusia tentunya memiliki 

kebebasannya dalam bersikap dan berperilaku. Kebebasan pilihan manusia di 

dalam bersikap dan berperilaku inilah dibutuhkan adanya tanggung jawab 

manusia agar suatu keadilan mana dapat tercapai.  

Suatu pertimbangan moral, baru akan mempunyai arti apabila manusia 

tersebut mampu dan mau bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya.
129

 

Dalam “tanggung jawab” terkandung pengertian “penyebab”. Orang 

bertanggung jawab atas sesuatu yang disebabkan olehnya. Orang tidak 

menjadi penyebab dari suatu akibat tidak bertanggung jawab juga. Misalnya, 

seseorang mengendarai sebuah mobil milik temannya dan menyebabkan 

kecelakaan lalu lintas. Tentunya yang bertanggung jawab dalam kecelakaan 

tersebut adalah pembawa mobil tersebut dan bukanlah pemilik mobil karena 
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tidak menjadi penyebab. Kebebasan adalah syarat mutlak untuk tanggung 

jawab.
130

  

Tanggung jawab adalah perbuatan yang dibutuhkan di dalam pilihan 

bersikap dan berperilaku untuk tetap memperhatikan pada keadilan. Konotasi 

pertanggungjawaban antara lain termasuk pemberian sanksi. Pemberian sanksi 

mana dianggap sebagai suatu bagian dari pertanggungjawaban dimana orang 

yang berbuat tidak adil dan salah patutlah diberi sanksi atau hukuman agar 

tindakan buruk atau kejahatan tidak lagi dilakukan dan juga untuk 

memberikan rasa adil bagi korban atau orang lain. 

Sama halnya dalam dunia usaha zaman sekarang. Masalah bisnis (dunia 

usaha) sangat erat kaitannya dengan masalah etika bisnis. Perlu adanya 

tanggungjawab pelaku usaha di dalam menjalankan usaha mereka dan 

memberi kesempatan kepada pelaku usaha lain untuk berusaha pada suatu 

pasar sehingga dapat dirasakan adanya keadilan bagi semua pelaku usaha 

maupun keadilan bagi konsumen dalam bertransaksi. Hal ini berarti dalam 

dunia usaha, bersaing secara sehat adalah tuntutan zaman. Secara teoritis 

lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat tidak dapat dilepaskan dari landasan pemikiran 

bernegara. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 

Dasar 1945, yakni tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak. Di samping itu, dalam Pasal 33 Undang-Undang 
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Dasar 1945 ayat (1) disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama atas asas kekeluargaan.
131

 

Dengan mengacu kepada ketentuan di atas, muncul suatu pandangan 

bahwa pada prinsipnya setiap warga negara mempunyai kesempatan yang 

sama dalam berusaha atau berbisnis dan tidak ada usaha untuk monopoli, 

kecuali yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini penting karena bila 

berbicara dengan konteks dunia usaha berarti berbicara mengenai 

persaingan.
132

 Suatu persaingan yang sehat berkaitan dengan prinsip fair 

competition. Prinsip fair competition mana merupakan prinsip yang ingin 

diwujudkan oleh WTO di dalam dunia usaha pada era globalisasi ini. Prinsip 

fair competition merupakan salah satu syarat bagi negara-negara mengelola 

perekonomian yang berorientasi pasar.
133

 Prinsip fair competition 

mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:
134

 

1. Standar Minimum 

Kewajiban negara untuk sedikitnya memberikan jaminan 

perlindungan kepada pedagang atau pengusaha asing atau harta miliknya. 

2. Dasar Perlakuan Sama/Timbal Balik(Reciprocity/Identical Treatment) 

Perlakuan timbal balik yang dimaksud misalnya Negara A 

mengenakan pajak kepada negara B sebesar 5%, maka Negara B juga 

mengenakan pajak 5% sebaliknya kepada Negara A. 
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3. Prinsip Non-Diskriminasi 

a. National Treatment 

1) Produk asing (yang legal) harus diperlakukan sama dengan produk 

nasional. 

2) Investor asing harus diperlakukan sama dengan investor nasional. 

b. Most Favoured Nation (MFN) 

Semua/sesama negara anggota suatu perjanjian internasional haruslah 

diperlakukan sama oleh anggota yang lain, tidak boleh ada 

diskriminasi. 

4. Kewajiban menahan diri untuk tidak merugikan negara lain 

Peraturan ini mensyaratkan suatu kewajiban untuk menahan diri dan 

tidak memberikan subsidi-subsidi tertentu pada tahap awal produksi bagi 

produknya. Contohnya: dumpling dan proteksionisme. 

5. Klausul Penyelamat  

Tindakan penangguhan pelaksanaan kewajiban internasional untuk 

menyelamatkan ekonomi/industri di dalam negerinya. Hanya boleh 

dilakukan dengan syarat yaitu hanya bersifat temporer, negara yang 

bersangkutan harus memberikan notifikasi kepada organisasi ekonomi 

internasional, dan harus bersedia dimonitor organisasi ekonomi tersebut 

untuk melihat kapan berakhirnya safeguard. 

6. Prefensi negara sedang berkembang 

Adanya prinsip yang mensyaratkan perlunya suatu kelonggaran atas 

aturan-aturan hukum tertentu bagi negara berkembang (khususnya ketika 
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berhubungan dengan negara-negara maju). Dasar teori dari sistem prefensi 

ini adalah negara-negara harus diperbolehkan untuk menyimpang dari 

kewajiban-kewajiban MFN untuk memperbolehkan mereka guna 

mengurangi tingkat tarifnya pada impor-impor barang, manakala barang-

barang tersebut berasal dari negara-negara sedang berkembang. Hal 

tersebut diharapkan akan memberikan negara-negara sedang berkembang 

suatu keuntungan kompetitif tertentu dalam masyarakat industri yang 

menjadi sasaran ekspor. Contoh: pengurangan bea masuk terhadap produk-

produk negara berkembang di negara maju. 

7. Kedaulatan negara atas kekayaan alam, kemakmuran dan kehidupan 

ekonominya. 

Bahwa masalah kekayaan alam terkait dengan kedaulatan negara 

yang memiliki kekayaan alam tersebut. Untuk itu, prinsip kedaulatan 

negara atas kekayaan alamnya, kekayaan dan kehidupan ekonominya 

harus diakui, diformulasikan secara hukum dan dipatuhi 

8. Kerja sama internasional 

Dasar dari kaidah ini ialah tanggung jawab kolektif (collective 

responsibility) dan solidaritas untuk pembangunan dan kesejahteraan bagi 

semua negara.  Kewajiban hukum untuk bekerja sama ini mencakup semua 

bidang ekonomi internasional. Kaidah ini tampak dalam pasal 1 ayat 1 

Piagam PBB., yang mensyaratkan kerjasama internasional (international 

cooperation) dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi internasional. 
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9. Transparansi  

Setiap kebijakan ekonomi yang diambil oleh negara anggota 

organisasi ekonomi internasional harus bisa diketahui secara transparan 

oleh negara-negara anggota yang lainnya. Setiap kebijakan ekonomi 

tersebut harus dinotifikasikan ke Organisasi Ekonomi Internasional untuk 

diregistrasikan. Perubahan kebijakan ekonomi negara anggota harus 

diketahui dan dimonitori oleh Organisasi Ekonomi Internasional. 
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