
BAB II 

LANDASAN TEORI 

A.  SEJARAH LAHIRNYA KARTEL 

Pemikiran bahwa hubungan internasional adalah fenomena kartel memiliki 

sejarah yang panjang. John Atkinson Hobson, berpendapat bahwa antara tahun 

1902 dan 1938 antagonisme negara dapat diredam dalam sistem “inter 

imperialism” bila negara-negara besar mau mempelajari seni penggabungan 

(waktu itu istilah “penggabungan” atau “menggabungkan” digunakan untuk 

menyebut kartel). Berbeda halnya dengan Karl Kautsky, teoriwan demokrasi 

sosial ternama sebelum Perang Dunia I, berharap sejak 1912 agar negara-negara 

besar dimulai dengan Imperium Britania dan Reich Jerman mau menyatukan diri 

ke dalam “kartel negara” sehingga memungkinkan terciptanya organisasi dan 

rekonsiliasi di dalam sebuah ultra-imperialisme, sebuah pemikiran yang tak 

pernah terbayangkan saat itu. Kemudian Pengkritik awal penyatuan Eropa 

menyebut sistem organisasi Rencana Schuman tahun 1950 sebagai sesuatu yang 

'mirip kartel': Corriere della Sera, harian ternama Italia, memahami bahwa tujuan 

rencana tersebut adalah membangun cartello anticartello, kartel negara yang 

menghapus kartel swasta di sektor batu bara dan baja. 

Konsep kartel untuk kerja sama erat antar negara dilawan oleh sejumlah 

pelaku seperti Leninisme, kebijakan anti-trust Amerika Serikat, dan federalis 

Eropa. Konsep ini awalnya dikritik, lalu diabaikan, dan semakin terlupakan pada 

1960-an.
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B. PERKEMBANGAN KARTEL DI BEBERAPA NEGARA 

Apabila kita coba menoleh ke negara-negara lain, seperti Amerika Serikat 

atau negara-negara Eropa, mereka mempunyai berbagai perangkat hukum yang 

memagari dunia bisnis agar tidak terinfeksi oleh virus yang namanya kartel atau 

monopoli itu. Mereka mempunyai vaksinasi yaitu Undang-Undang Antitrust atau 

anti persaingan curang. 

 Sementara itu, di Indonesia seperti biasa dunia bisnis disini, tidak pernah 

kelihatan sebab yang jelas mengapa disini perdagangan kotor lewat monopoli dan 

sejenisnya malah seolah-olah dianggap sebagai bisnis halal.
2
 Penulis akan ulas 

bagaimana perkembangan kartel di beberapa negara.  

1. AMERIKA SERIKAT 

Lahirnya Undang-Undang yang mengatur persaingan usaha di Amerika 

Serikat dilatarbelakangi oleh pertumbuhan industri yang memacu kemajuan 

ekonomi negara tersebut dalam memasuki abad ke XIX. Pada saat itu muncul 

penyalahgunaan kekuatan ekonomi swasta yang membahayakan kepentingan 

konsumen. Kekuatan ekonomi tersebut diperoleh melalui pembentukan kartel-

kartel industri dan pengelompokan usaha-usaha besar di bawah kontrol suatu atau 

lebih pengusaha swasta.
3
 Amerika Serikat sendiri merupakan negara kedua di 

dunia yang memiliki undang-undang yang mengatur persaingan (1890) setelah 

Kanada (1889). 

Pada dasarnya, dalam Bab III UU Anti Monopoli mengatur larangan-

larangan terhadap perjanjian yang bersifat anti persaingan karena mempunyai 

dampak terhadap kebebasan perdagangan antar negara anggota. Amerika Serikat 
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mengambil langkah awal dengan mengakuisisi sebuah perusahan cabang dari 

Jerman Barat yang menempatkan perusahaan tersebut dalam posisi dominan di 

negara tersebut. Langkah berikutnya, memalui cabang yang lain Continental Can 

(CC) menyetujui pembelian saham suatu perusahaan yang berpengaruh besar dari 

pemegang lisensinya di Belanda, yaitu suatu pabrik container dari logam yang 

terbesar di Benelux. Komisi Eropa menuduh CC melanggar Pasal 82. Tuduhan ini 

ditegaskan oleh pengadilan Eropa yang memutuskan bahwa akuisisi yang 

memperkuat posisi dominan karena akuisisi tersebut dapat menghambat 

persaingan.
4
 

Di Amerika Serikat, sedikit demi sedikit dominasi bisnis dalam bentuk 

trust atau kartel lama kelamaan menjadi kurang popular, untuk kemudian di ganti 

tempatnya oleh kombinasi bisnis lewat holding company, sehingga memunculkan 

konsentrasi bisnis dengan terbentuknya bisnis-bisnis raksasa dalam satu holding, 

yakni berupa jaringan bisnis konglomerasi. 

Seperti telah disebutkan bahwa perkembangan hukum anti monopoli di 

Amerika Serikat juga semakin gencar dengan adanya begitu banyak kartel dagang 

atau trust. Maka kartel-kartel dagang atau trust tersebut dilarang dengan 

berdasarkan pada doktrin-doktrin penghambatan perdagangan (restrain of trade) 

dan monopoli serta dengan menggunakan doktrin hukum tentang Ultra Vires 

(berbuat diluar batas ruang lingkup anggaran dasar) dari perusahaan-perusahaan 

yang melakukan kombinasi tersebut.
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2. EROPA 
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Di Eropa, hukum persaingan didasari oleh hukum di negara masing-

masing yang disebut Competition Law. Pengaturan terhadap masalah persaingan 

terdapat dalam perjanjian Uni Eropa (UE) sebab kebutuhan yang mendesak 

adanya jaminan persaingan bebas di pasar tunggal (single market) Eropa. Sumber 

utama hukum persaingan Eropa adalah ketentuan yang terdapat dalam perjanjian 

UE. Dalam perjanjian tersebut terdapat pengaturan secara khusus tentang 

persaingan di bagian ketiga dengan judul policy of the community Bab 1 dengan 

judul Rules on competition di mana section 1 mengatur tentang Rule applaying to 

undertaking terdiri dari 5 pasal. Pengaturan yang lebih rinci tentang persaingan 

dilakukan dengan produk hukum disebut dengan Regulation, Notices, Directives, 

dan Decisions.
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Ditingkat Eropa terdapat aturan-aturan dalam rangka perjanjian Uni Eropa 

yang bertujuan untuk mengatur dan mencegah timbulnya perjanjian kartel oleh 

para pelaku ekonomi dari berbagai negara. Pengaturan persaingan uni Eropa 

memiliki keunikan khusus karena Uni Eropa bukanlah suatu negara, tetapi 

merupakan kerjasama ekonomi dari sebagian besar negara-negara Eropa. Dua 

pilar utama hukum persaingan usaha di Uni Eropadisandarkan pada pengaturan 

dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Pakta Roma (The Treaty of Rome) yang berjudul 

Treaty Establishing The European Ekonomic community (EC Treaty) yang 

ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1957.
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3. JEPANG 
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Hukum persaingan usaha di Jepang di undangkan pada 14 April 1947 

oleh Majelis Nasional yang disebut dengan Dokusen Kinshiho atau Antimonopoly 

Law. Peraturan perundang-undangan yang utama disebut shiteki dokusen no kinshi 

oyobi kosei torihiki ni kansuru hiritsu, atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris 

law concering the probihition of private monopoly and preservation of fair trade. 

Beberapa negara lainnya yang telah mempunyai hukum anti monopoli 

dan persaingan usaha tidak sehat antara lain, Ausralia pada 1906 dengan sebutan 

The Australian Industries Preservation Act, lalu digantikan oleh Commonwealth’s 

Trade Practices Act pada1965 dan beberapa kali penambahan wewenang Trade 

Practices Commission. Jerman mempunyai UU Anti Monopoli pada 1909 dengan 

nama Gesets Gegen Unlauteren Wettbewerb, korea selatan pada 31 Desember 

1980 dengan nama “The Regulation Of Monopolies and Fair Trade Act”.
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C. PERKEMBANGAN KARTEL DI INDONESIA 

Kekacauan ekonomi yang mencapai klimaks pada tahun 1998 adalah 

akumulasi perjalanan panjang dari politik dan kebijakan ekonomi yang tertutup 

dan sentralistik. Sumber daya ekonomi dialokasikan oleh mekanisme politik dan 

kedekatan hubungan. Negara menjadi lumpuh untuk sekedar berlaku adil memberi 

kesempatan bisnis yang sama kepada setiap rakyatnya, seraya melindungi mereka 

dari praktik-praktik tidak adil lainnya seperti halnya kartel. Dengan adanya situasi 

pelik yang memuncak pada tahun 1998, DPR mengeluarkan UU Anti monopli. 
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KPPU dan hukum persaingan secara perlahan menjadi bagian penting dari 

kehidupan bernegara.
9
 

Globalisasi ekonomi menyebabkan setiap negara harus membuka pasar 

dalam negeri agar produk barang dan/atau jasa dalam negeri dapat berkembang 

dipasaran. Oleh karena itu, apabila tidak didukung oleh kesiapan pelaku usaha 

dalam negeri untuk bersaing, maka keadaaan ini dapat saja mengancam 

kesinambungan kegiatan usaha dari pelaku usaha domestik, bahkan 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Lemahnya daya saing dalam 

negeri itu antara lain disebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat oleh pelaku usaha. Padahal dalam globalisasi ekonomi (seperti 

yang dirumuskan Michael Porter) bahwa persaingan antar perusahan tidak lagi 

dibatasi oleh batas-batas wilayah negara. Dalam arti, bahwa daya saing satu 

peusahaan di salah satu negara amat dipengaruhi oleh daya saing perusahaan  

tersebut  di negara yang lain.  

Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan 

daya saing dalam negeri itu adalah disahkannya UU Anti Monopoli pada tanggal 

5 Maret 1999. Undang-Undang ini adalah instrument hukum yang pada 

prinsipnya bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, 

kompetitif dan kondusif, serta mendorong terciptanya efisiensi yang menunjang 

pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar secara wajar. 

UU Anti Monopoli itu secara khusus juga diorientasikan pada demokrasi 

dalam berusaha, dalam arti sebagai upaya memberikan kesempatan dan peluang 

usaha yang sama untuk setiap pelaku usaha agar dapat berusaha dan bersaing 

                                                           
9
 Muhamad Nawir Messi, dkk,  14 Tahun Berantas Kartel, Kompetisi, Vol. 45, 2014, h.4.  



dalam ekonomi pasar dalam memproduksi dan memasarkan barang-barang 

dan/atau jasa seefisien mungkin, yang pada akhirnya konsumen mempunyai 

kesempatan yang leluasa untuk memilih dan memperoleh produk barang dan/atau 

jasa yang berkualitas dengan harga yang murah. 

Tidak dapat disangkal, bahwa persaingan dalam dunia usaha merupakan 

persyaratan muthlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Oleh karena itu, untuk 

mendukung berjalannya atau terselenggaranya ekonomi pasar tersebut perlu 

didukung oleh suatu sistem hukum yang mendukung persaingan yang sehat dan 

kondusif, yaitu suatu hukum persaingan usaha dan lembaga pengawas persaingan 

usaha sebagai pengawas dalam rangka penegakkan hukum persaingan. jadi, dalam 

suatu ekonomi pasar diperlukan hukum persaingan usaha dan lembaga pengawas 

persaingan usaha.
10

 

 

1. SEBELUM ADANYA UU ANTI MONOPOLI 

Tidak banyak yang dicatat dalam sejarah Indonesia di seputar kelahiran 

dan perkembangan hukum anti monopoli ini. Yang banyak dicatat dalam sejarah 

justru tindakan-tindakan atau perjanjian dalam bisnis yang sebenarnya mesti 

dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli. 

Di masa pemerintahan Orde Baru Soeharto misalnya, di masa itu sangat 

banyak terjadi monopoli, oligopoli dan perbuatan lain yang menjurus kepada 

persaingan curang. Bahkan dapat dikatakan bahwa keberhasilan konglomerat 

besar di Indonesia juga bermula dari tindakan monopoli dan peraingan curang 

lainnya, yang dibiarkan saja bahkan didorong oleh pemerintah kala itu. 

                                                           
10

 Hermansyah II, op.cit.,h. 145 



Karena itu, tidak mengherankan jika cukup banyak para praktisi maupun 

teoretisi hukum dan ekonomi kala itu yang menyerukan agar segera di buat 

Undang-Undang Anti Monopoli. Seru-seruan tersebut terasa tidak bergeming, 

sampai dengan lengsernya rezim mantan Presiden Soeharto, dimana baru di masa 

reformasi tersebut diundangkan sebuah Undang-Undang Anti Monopoli No. 5 

Tahun 1999.  

Memang sebelum lahirnya Undang-Undang Anti Monopoli No. 5 Tahun 

1999 secara sangat minim dalam beberapa undang-undang telah diatur tentang 

monopoli atau persaingan curang ini secara sangat tidak memadai. Dan sayangnya 

ketentuan yang sangat tidak memadai tersebut ternyata tidak popular dalam 

masyarakat dan tidak pernah diterapkan dalam kenyataan. Ketentuan tentang anti 

monopoli dan persaingan curang sebelum Undang-Undang Anti Monopoli No. 5 

Tahun 1999 tersebut diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). 

3. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. 

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

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

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

Selanjutnya akan ditunjukkan bagian-bagian dari masing-masing Undang-

Undang tersebut yang mengatur tentang monopoli dan persaingan curang.  

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 



Dalam KUHP Indonesia, terdapat satu Pasal yang melarang dan 

menghukum tindakan persaingan curang dan perdagangan ini, yaitu Pasal 382 bis, 

yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

KUHP, Pasal 382 bis. 

 “Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau 

memeperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau 

orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak 

umum atau seorang tertentu, diancam karena persaingan curang, 

dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau 

pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupian, bila 

perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkuren 

orang lain itu.” 

 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). 

Di dalam Pasal 1365 KUH Perdata dinyatakan bahwa “setiap perbuatan 

yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan 

orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti 

kerugian tersebut.” 

 Pasal ini sebenarnya merupakan Pasal yang sangat luas karena meletakkan 

prinsip bahwa orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain karena 

perbuatan melanggar hukum wajib mengganti kerugian. Dengan pasal “karet” itu, 

siapa pun yang merasa dirugikan oleh perbuatan orang lain yang melanggar 

hukum lantas memiliki akses untuk menuntut ganti rugi secara hukum. Jelas pasal 

ini tidak mengatur tentang persaingan usaha secara khusus. Hanya saja 

keluasannya, Pasal ini bisa dijadikan dasar oleh mereka yang menderita kerugian 

akibat perbuatan curang di dalam persaingan uasha. 

 

 

 



3. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1984 

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang ini mengandung ketentuan yang 

mewajibkan pemerintah untuk mengatur, membentuk, dan mengembangkan 

industri demi menciptakan persaingan yang sehat dan mencegah persaingan 

curang. Penjelasan atas Pasal tersebut menyatakan bahwa dengan kewenangan 

yang dimilikinya, pemerintah harus mencegah investasi yang menimbulkan 

kondisi persaingan yang curang dan tidak jujur dibidang industri. Selain itu, 

pemerintah juga berkewajiban mencegah pemusatan atau pengawasan industri 

pada satu atau sekelompok orang dalam bentuk monopoli yang merugikan 

masyarakat. 

  

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

Pada prinsipnya Undang-Undang Perindustrian No. 5 Tahun 1984 juga 

melarang industri-industri yang mengakibatkan terjadinya monopoli atau 

persaingan curang. Hanya saja, makna dan konsep larangan tersebut dalam 

undang-undang yang bersangkutan sangat tidak terfokus dan tidak jelas, sehingga 

larangan tersebut sangat jarang di praktekkan. 

Beberpa ketentuan dalam Undang-Undang Peridustrian yang melarang 

monopoli atau persaingan curang adalah sebagai berikut: 

Pasal 7 ayat (2) dan (3) 

Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan 

terhadap industri, untuk: 

………………………………………………………… 

2. mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah 

persaingan yang tidak jujur. 

3. mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok 

atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan 

masyarakat. 



 Dalam Pasal ini mengandung ketentuan yang mewajibkan pemerintah 

untuk mengatur, membentuk, dan mengembangkan industri demi penciptaan 

persaingan yang sehat dan pencegahan persaingan curang. Penjelasan atas Pasal 

tersebut menyatakan bahwa dengan kewenangan yang dimilikinya pemerintah 

harus mencegah investasi yang menimbulkan kondisi persaingan yang curang dan 

tidak jujur di bidang industri. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban mencegah 

pemusatan atau pengawasan industri pada satu atau kelompok orang dalam bentuk 

monopoli yang merugikan masyarakat. 

Pasal 9 ayat (2) 

 Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan 

memperhatikan: 

…………………………………………………………………………

…. 

2.penciptaan iklim yang sehat bagi pertumbuhan industri dan 

pencegahan persaingan yang tidak jujur antara perusahaan-

perusahaan yang melakukan kegiatan industri, agar dapat 

dihindarkan pemusatan atau penguasaan industri oleh satu 

kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan 

masyarakat. 

 

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

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 ada juga yang 

membahas tentang persaingan curang dalam perdagangan ini secara sangat 

sederhana, yaitu ketika mengatur mengenai perusahaan yang merger, akuisisi dan 

konsolidasi. 

 Memang seperti telah sama-sama kita maklum bahwa tindakan-tindakan 

berupa merger, akuisisi dan konsolidasi sangat rentan terhadap munculnya 

tindakan monopoli atau penumpukan kekuasaan yang besar dalam satu atau 

beberapa tangan. Karena itulah Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas 



mengaturnya. Walau seperti telah disebutkan bahwa pengaturan tersebut 

sebenarnya sangat simple. 

Memori penjelasan atas Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, di 

bagian umum dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari pengaturan 

tentang merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan tersebut adalah untuk 

mencegah konsentrasi kekuasaan perdagangan dalam satu tangan dengan cara 

melakukan monopoli atau monopsoni.
11

 Dalam hal ini, memori penjelasan dari 

Undang-Undang Perseroan Terbatas bagian umum tersebut antara lain 

menyatakan: 

 Untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat akibat 

menumpuknya kekuatan ekonomi pada sekelompok kecil pelaku 

ekonomi serta sejauh mungkin mencegah monopoli dan monopsoni 

dalam segala bentuknya yang merugikan masyarakat, maka dalam 

undang-undang ini diatur pula persyaratan dan tata cara untuk 

melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan 

perseroan.  

  

6. Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil 

Didalam Pasal 8 undang-undang ini dinyatakan bahwa pemerintah harus 

menjaga iklim usaha dalam kaitannya dengan persaingan, dengan membuat 

peraturan-peraturan yang diperlukan. Untuk melindungi usaha-usaha kecil, 

pemerintah juga harus mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada 

pembentukan monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang merugikan.
12

 

Demikianlah ketentuan tentang arti monopoli dalam berbagai perundang-

undangan di Indonesia sebelum terbentuknya Undang-Undang Anti Monopoli. 

 

2. SESUDAH ADANYA UU ANTI MONOPOLI 
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Latar belakang langsung dari penyusunan Undang-Undang Anti Monopoli 

No. 5 Tahun 1999 adalah akibat penandatanganan perjanjian yang dilakukan Dana 

Moneter Internasional (IMF) dengan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 

15 Januari 1998. Dalam perjanjian tersebut, Dana Moneter Internasional 

menyetujui pemberian bantuan keuangan sebanyak US$43 miliar untuk mengatasi 

krisis moneter yang dialami Indonesia. Dengan syarat Indonesia melaksanakan 

reformasi sistem ekonomi dan hukum ekonomi tertentu yang salah satunya 

memerlukan Undang-Undang Anti Monopoli. Namun perjanjian dengan dana 

Moneter Internasisonal itu bukan merupakan alasan bagi penyusunan undang-

undang tersebut, diskusi intensif di Indonesia tentang perlunya perundang-

undangan anti monopoli telah berlangsung sejak 1989. Reformasi sistem ekonomi 

yang besar, dan khususnya kebijakan regulasi yang dilakukan mulai 1980, setelah 

10 tahun telah menimbulkan situasi yang sangat kritis. Timbul konglomerat 

pelaku usaha yang dikuasai oleh keluarga atau pihak tertentu, yang 

menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah melalui praktik usaha kasar 

serta berusaha untuk mempengaruhi semaksimal mungkin penyusunan undang-

undang serta pasar keuangan.  

Kalangan konglomerat tersebut bahkan menikamati perlindungan undang-

undang melaui serangkaian kartel untuk semen, kaca, kayu, serta penetapan harga 

semen, gula, dan beras, pengaturan akses ke pasar kayu dan kendaraan bermotor, 

lisensi istimewa untuk pajak pabean, dan kemudahan kredit dalam sektor industri 

pesawat dan mobil. Dengan latar belakang itulah sangat disadari bahwa 

pembubaran ekonomi yang dikuasai oleh negara dan perusahaan monopoli saja 

tidak cukup untuk membangun ekonomi bersaing. Jelas bahwa negara perlu 



menjamin keutuhan proses persaingan usaha dari intervensi pelaku usaha dengan 

menyusun undang-undang yang melarang pelaku usaha menggantikan hambatan 

perdagangan negara yang baru saja dihapus dengan hambatan persaingan oleh 

pihak swasta. 

Dalam kaitan ini United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD) menyebutkan “Aspirasi umum dukungan terhadap reformasi ekonomi 

adalah pengurangan keikutseraan atau intevensi langsung pemerintah di dalam 

kegiatan ekonomi, dimana badan usaha diberi kebebasan yang lebih besar dan 

insentif yang lebih kuat, sehingga akan mendorong kegiatan usaha, efisiensi 

kegiatan usaha, produktivitas investasi, dan pertumbuhan ekonomi, serta 

meningkatkan kesejahteraan konsumen melalui peningkatan kuantitas dan kualitas 

barang dengan harga yang lebih rendah (paling tidak dalam jangka panjang)”. 

Dengan demikian, ekonomi seluruhnya dialokasikan sumber produktif 

secara efisien dengan fleksibel melalui keputusan pelaku pasar secara 

desentralisasi bukan pengarahan negara atau kegiatan yang mencari keuntungan, 

sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Namun aspirasi-aspirasi itu 

hanya akan sepenuhnya terwujud bila pengusaha melakukan kegiatan atas dasar 

dorongan persaingan usaha sehingga ketidakpuasan konsumen mampu 

menimbulkan sanksi pasar terhadap hasil usaha yang buruk. Jadi, pemberdayaan 

persaingan usaha (bersama kebijakan yang menstimulasi kesadaran konsumen) 

merupakan unsur pokok dalam menjamin keberhsilan reformasi ekonomi.
13

 

Dengan lahirnya UU Anti Monopoli, perjanjian kartel secara sepesifik 

telah diatur. Pengaturan anti kartel dijelaskan dalam pasal 11 UU Anti Monopoli 
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yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya, yang bermaksud untuk memperngaruhi harga dengan mengatur 

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

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat.” 

Tujuan dari perjanjian kartel ini biasanya untuk mengawasi suatu 

produksi, penjualan, dan harga dari suatu produk barang dan/ atau jasa tertentu. 

Disamping itu kartel dapat pula diartikan sebagai bentuk himpunan didalam 

perusahaan-perusahaan dimana mereka mempunyai kepentingan yang sama, dan 

dituangkan dalam bentuk kontrak dengan tujuan untuk mencegah terjadinya 

kompetisi, persekongkolan serta untuk mempromosikan pertukaran hasil dari 

produk tertentu. 

Suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa penerapan Undang-Undang 

Anti Monopoli secara konsekuen merupakan obat mujarab untuk mencegah 

terjadinya praktek bisnis kotor. Pada umumnya negara-negara yang kaya 

pengalaman dalam hal ini menerapkan Undang-Undang Anti Monopoli dengan 

mengkombinasikan teori legal parse, bebrapa untuk persaingan tidak fair seperti 

penetapan harga bersama dianggap dengan sendirinya bertentangan dengan 

hukum. Dalam hal ini, yang ditekankan adalah unsur formal dari persaingan kotor 

tersebut. 

Sementara teori rule of reason lebih menekankan pada unsur 

substantifnya. Yakni menganggap perbuatan kotor itu baru bertentangan dengan 

hukum jika akibatnya dapat merugikan pihak pesaing atau konsumen. Akan 

halnya harga semen yang selalu naik atau dinaikkan yang jelas-jelas merupakan 



personofikasi dari pola-pola kartel. Hal itu juga berulang-ulang terjadi di negeri 

ini, walaupun bagi mereka yang sedikit saja mau berpikir, terasa sangat aneh jika 

harga barang yang sangat esensial bagi masyarakat dan pembangunan ini 

dinaikkan. Padahal menurut para pakar, tanpa harga semen dinaikkanpun pihak 

pengusaha semen sudah mempunyai profit sebesar kurang lebih 30%. 

Bahwa yang merupakan alasan naiknya harga semen adalah sistem tata 

niaganya yang kotor dan sangat monopolistis. Sementara yang merupakan 

kambing hitamnya adalah faktor inflasi, faktor perekonomian dunia yang tidak 

menentu atau faktor untuk menarik minat pemodal asing.
14

 

Perundang-undangan anti monopoli Indonesia tidak bertujuan semata-mata 

melindungi persaingan usaha demi kepentingan persaingan itu sendiri. Oleh 

karena itu, ketentuan Pasal 3 yang berbunyi: 

“Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk: 

a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi 

nasional sebagai salah satu upaya untuk meniongkatkan kesejahteraan 

rakyat; 

b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturanpersaingan 

usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan 

berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, 

dan pelaku usaha kecil; 

c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 

yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan 

d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.” 

 

Tidak hanya terbatas kepada tujuan utama perundang-undangan anti 

monopoli, yaitu sistem persaingan usaha yang bebas dan adil, dimana terdapat 

kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha, dan tidak 

adanya perjanjian atau penggabungan usaha yang menghambat persaingan serta 

penyalahgunaan kekuatan ekonomi, sehingga bagi semua pelaku usha tersedia 
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ruang gerak yang luas dalam melakukan kegiatan ekonomi. Selain itu Pasal 3 

menyebutkan tujuan sekunder perundang-undangan anti monopoli yang ingin 

dicapai sistem persaingan usaha yang bebas dan adil, yaitu untuk menciptakan 

kesejahteraan rakyat dan suatu sistem ekonomi yang efisien, sehingga 

konsekuensi terakhir tujuan kebijakan ekonomi, yaitu penyediaan barang dan jasa 

konsumen secara optimal dapat dilaksanakan. 

Menurut konsepsi persaingan usaha yang modern, hal tersebut dapat 

dicapai dari proses persaingan melalui memaksa alokasi faktor secara ekonomis, 

sehingga terwujudlah penggunaan paling efisien sumber daya yang terbatas, 

penyesuaian kapasitas produksi dengan perubahan metode produksi dan struktur 

permintaan, serta orientasi penyediaan barang dan jasa kepada kepentingan 

konsumen (fungsi kontrol persaingan usaha). Dengan menjamin pertumbuhan 

ekonomi yang optimal, kemajuan teknologi dan tingkat harga yang stabil (fungsi 

pendorong persaingan usaha), serta menyalurkan dengan distribusi pendapatan 

menurut kinerja pasar melalui kompensasi berdasarkan produktivitas marginal 

(fungsi distribusi). 

Pengalaman UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 

Development) merupakan bukti bahwa persaingan usaha yang bebas dan adil 

memang benar-benar mengakibatkan dampak, yaitu keterbukaan terhadap 

menghadapi persaingan usaha berarti cara yang paling efektif untuk meningkatkan 

kemampuan pelaku usaha dan sektor industri sehingga dapat bekerja secara efektif 

baik dalam pasar nasional maupun internasional (termasuk dengan menurunnya 

biaya perantara bagi produsen akhir) dan menjamin pelaku usaha meneruskan 



paling sedikit sebagian dari keuntungan yang diperoleh dari peningkatan efisiensi 

itu kepada konsumen. 

Persaingan usaha memungkinkan pasar menghargai kinerja pelaku usaha 

yang baik, sedangkan kinerja yang tidak baik dikenakan sanksi. Dengan demikian, 

persaingan usaha mendorong kegiatan pelaku usaha, memungkinkan pelaku usaha 

baru masuk pasar, dan efisiensi kegiatan pelaku usaha dapat ditingkatkan. Ini 

mengakibatkan peningkatan produktivitas modal dan tenaga kerja, mengurangi 

biaya produksi, dan memperbaiki daya saing para pelaku usaha (meskipun bisa 

saja seorang produsen tertinggal oleh proses persaingan usaha, sehingga 

kemungkinan terpaksa meninggalkan pasar).  

Persaingan usaha juga menjamin penghematan baiaya yang diteruskan 

kepada konsumen (persaingan usaha mengakibatkan harga keseluruhan lebih 

murah, meskipun di pasar-pasar tertentu harga juga dapat naik akibat realokasi 

sumber ke produksi di pasar-pasar lain), dan konsumen juga beruntung dari segi 

kuantitas, kualitas dan keanekaragaman produk yang lebih banyak. 

Untuk itu, kepada konsumen termasuk juga para pelaku usaha pengguna 

selanjutnya, yang kualitas produk dan stuktur biayanya diperbaiki melalui 

persaingan usaha memasok maupun yang bersaing pada suatu tender barang dan 

jasa pemerintah. Dari segi ekonomi, dua kategori utama efisiensi yang didorong 

oleh persaingan usaha adalah efisiensi satatis (penggunaan optimal sumber daya 

yang ada dengan biaya seminimal mungkin), dan efisiensi dinamis (pengenalan 

produk baru dengan cara yang optimal, proses produksi dan struktur organisai 

unggul yang timbul dalam perjalanan waktu).  



Efesiensi statis meliputi efisiensi produksi, yaitu efisiensi operasional 

teknis dan nonteknis bersama biaya transaksi, serta efisiensi penghematan dan 

efisiensi alokasi dana, yaitu alokasi produk melaui system harga dengan cara 

paling optimal yang diperlukan untuk memenuhi kepentingan kosnumen (terjadi 

bila output setiap produk sampai kepada tingkat dimana biaya marginal produksi 

satuan tambahan sama dengan harga peroduk bersangkutan). 

Efisiensi dinamis yang paling menguntungkan adalah persaingan usaha 

memberikan insentif untuk melakukan penelitian dan pengembangan serta 

memperkenalkan metode produksi dan distribusi, produk dan jasa yang baru serta 

menciptakan atau masuk pasar baru untuk terus menerus dapat mendahului 

pesaing usahanya. Lebih dari itu ada banyak jalan yang dapat ditempuh oleh 

kemajuan teknologi, persaingan usaha memungkinkan banyak dari jalan-jalan 

tersebut diuji dan akhirnya dipilih yang paling baik. Suatu hal yang sulit 

dilakukan oleh monopoli, yaitu keterbukaan pasar terhadap peserta baru dengan 

ide baru merupakan syarat penting bagi kemajuan teknologi.
15

 

Setelah lahirnya UU Anti Monopoli, KPPU membentuk peraturan, yaitu 

peraturan KPPU No 04 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 tentang kartel. 

Fungsi dari pembentukan pedoman pasal 11 ini adalah untuk memudahkan tim 

pemeriksa untuk menganalisis dugaan terjadinya kartel oleh para pelaku usaha 

karena dalam pedoman pasal 11 ini terdapat unsur apa saja yang dapat dikatakan 

sebagai kartel. Dalam peraturan ini, dijelaskan mengenai kartel secara lebih rinci, 

mengingat Pasal 11 UU Anti Monopoli hanya membahas tentang larangan kartel.  
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D. PENGERTIAN KARTEL 

1. Definisi Kartel 

Istilah Kartel terdapat dalam beberapa bahasa seperti “cartel” dalam 

bahasa Inggris dan “kartel” dalam bahasa belanda. “cartel” disebut juga 

“syndicate” yaitu suatu kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis antara beberapa 

perusahaan produsen dan lain-lain yang sejenjis untuk mengatur dan 

mengendalikan berbagai hal seperti harga, wilayah pemasaran dan sebagainya, 

dengan tujuan menekan persaingan yang meraih keuntungan. 

 Pengertian kartel menurut Suyud Margono dalam bukunya yang berjudul 

“Hukum Anti Monopoli”, kartel adalah suatu bentuk kerjasama dari beberapa 

produsen dari produk-produk tertentu.
16

 Tujuan dari perjanjian kartel ini biasanya 

untuk mengawasi suatu produksi, penjualan, dan harga dari suatu produk barang 

dan/jasa tertentu. Kartel dilarang hampir disemua negara, meskipun demikian 

kartel tetap ada baik dalam lingkup nasional maupun internasional, formal 

maupun informal. 

 Menurut Mustafa Kamal Rokan, dalam bukunya yang berjudul Hukum 

Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia) kartel adalah: 

kerjasama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk 

mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan 

monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. 
17

 

 

Sedangkan Richard Postner mengartikan kartel: 

A contract among competing seller fo fix the price of product they sell (or, 

what is the small thing, to limit their out put) is likely any other contract in 

the sense that the parties would not sign it unless they expected it to make 

them all better off. 
18
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Suharsil dan Muhamad Taufik berpendapat bahwa kartel merupakan: 

persetujuan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga 

komoditas tertentu untuk memperoleh keuntungan monopolis, atau suatu 

bentuk kolusi persekongkolan antara suatu kelompok peamsok yang 

bertujuan untuk memecah persaingan sesame mereka secara keseluruhan 

atau sebagian. Kartel dilakukan bisa melalui pengaturan produksi, harga, 

dan membagi daerah pemasaran.
19

 

 

Sedangkan dalam Kamus Hukum Ekonomi ELIPS (1997:21) mengartikan 

kartel (cartel) sebagai “persekongkolan atau persekutuan di antara beberapa 

produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga, dan 

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

merupakan salah satu bentuk monopoli, di mana beberapa pelaku usaha 

(produsen) bersatu untuk mengontrol produksi, menentukan harga, dan atau 

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

tidak ada lagi persaingan 

Menurut definisi kartel dari beberapa pakar diatas, penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa kartel merupakan suatu kesepakatan tertulis maupun tidak 

tertulis antara pelaku usaha dengan produk sejenis yang memiliki market power 

dengan maksud mengendalikan harga dengan maksud untuk meniadakan 

persaingan dan melakukan monopoli pasar. 

Berdasarkan definisi diatas, suatu entitas bisnis tunggal yang memegang 

monopoli tidak dapat dianggap sebagai suatu kartel, walaupun dapat dianggap 

bersalah apabila menyalah gunakan monopoli yang dimilikinya. Kartel biasanya 

timbul dalam kondisi oligopoli, dimana terdapat sejumlah kecil penjual dengan 

jenis produk yang homogen. 
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 Kartel dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka memperoleh market 

power. Market power ini memungkinkan mereka mengatur harga produk dengan 

cara membatasi ketersediaan barang di pasar. Pengaturan persediaan dilakukan 

dengan bersama-sama membatasi produksi dan atau membagi wilayah penjualan. 

Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan: “Pelaku usaha dilarang membuat 

perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud 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”. Meskipun tidak ada definisi yang tegas tentang kartel di dalam 

Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli, dari Pasal 11 dapat dikonstruksikan 

bahwa kartel adalah perjanjian horizontal 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. 

 

2. Unsur Kartel 

Dalam Pasal 11 UU Anti Monopoli, yang dapat diartikan sebagai unsur 

dari kartel adalah: 

a. Adanya pelaku usaha dengan pesaingnya 

Pelaku usaha merupakan setiap orang perorangan atau badan usaha, baik 

yang berbentuk badan hukum atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan 

atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik 

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggrakan berbagai 



kegiatan usaha dibidang ekonomi. Dalam kartel, pelaku usaha yang terlibat dalam 

perjanjian ini harus lebih dari dua pelaku usaha. agar kartel sukses, kartel 

membutuhkan keterlibatan sebagian besar pelaku usaha (pesaing) pada pasar yang 

bersangkutan. 

b. Membuat perjanjian dengan mempengaruhi harga dan mengatur produksi 

Perjanjian yang dimaksud dalam hal ini adalah perjanjian baik tertulis 

maupun tidak tertulis yang bertujuan untuk mempengaruhi harga dan mengatur 

produksi. Perjanjian kartel ini dilakukan oleh pelaku usaha dan pesaingnya yang 

memiliki produk sejenis. 

c. Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat 

Tujuan dari kartel senidiri adalah untuk meningkatkan keuntungan, dengan 

kartel pelaku usaha dapat menaikkan harga sesuai keinginan. Kartel menyebabkan 

hilangnya persaingan di antara pelaku usaha, dengan tidak adanya persaingan 

maka inovasi produk semakin menurun dan menyebabkan persaingan usaha 

menjadi tidak sehat. 

 

4. Konsep Perjanjian Kartel 

Di dalam teori ekonomi keberadaan kartel merupakan dampak dari 

struktur pasar yang bersifat oligopoli. Definisi dari pasar oligopoli adalah pasar 

yang dikuasai oleh sekelompok kecil penjual atau produsen. Oligopoli bisa terjadi 

akibat berbagai aksi kolusi yang dilakukan oleh para produsen untuk mengurangi 

kompetisi sehingga bisa mencapai situasi di mana produsen bisa menjadi penentu 

harga, yang menetapkan harga di atas harga pasar persaingan.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Oligopoly


Dalam struktur pasar oligopoli ini perilaku produsen individu sangat 

dipengaruhi oleh perilaku dari produsen lain. Kebijakan yang dibuat oleh 

produsen individu akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan yang 

dibuat oleh produsen individu lain. Dalam struktur pasar oligopoli inilah 

berkembang penelitian mengenai game teori untuk memprediksi perilaku para 

pemain di pasar tersebut. 

Pada suatu pasar oligopoli, apabila para pemainnya melakukan kolusi 

untuk memaksimalkan keuntungan maka akan tercipta sebuah kartel. Kartel 

adalah perjanjian sekelompok produsen individu di pasar oligopoli yang bertujuan 

untuk menetapkan harga, membatasi pasokan dan menghapuskan persaingan. 

Tujuan kartel ini adalah untuk membentuk sebuah struktur pasar yang mendekati 

monopoli.Para anggota kartel membuat kesepakatan untuk hanya memproduksi 

sesuai kuota yang ditetapkan bagi masing-masing. Selain itu kartel juga 

melakukan pembagian wilayah penjualan sehingga masing-masing anggota tidak 

saling menyabotase pangsa pasar yang lainnya. 

Dalam sebuah kartel yang kurang kuat ada kalanya produsen individu 

„mengkhianati‟ perjanjian kartel untuk menekan produksi. Jika sebuah kartel telah 

berhasil menetapkan harga yang tinggi untuk produknya maka produsen individu 

akan terdorong untuk melakukan kecurangan dengan meningkatkan produksi di 

atas kuota yang telah ditetapkan untuk dirinya. Dengan demikian ia bisa 

mengambil bagian yang lebih besar dari penjualan dan keuntungan. Ulah 

produsen individu ini pada akhirnya akan meningkatkan pasokan di pasar yang 

pada akhirnya akan mengakibatkan harga kembali turun dan merugikan kartel 



2. Karakteristik Kartel 

Suatu kartel pada umumnya mempunyai beberapa karakteristik, 

karakteristik dari kartel antara lain: 

1. Terdapat konspirasi diantara beberapa pelaku usaha. 

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

eksekutif inilah biasanya yang menghadiri pertemuan-pertemuan dan membuat 

keputusan. 

3. Biasanya dengan menggunakan asosiasi untuk menutupi kegiatan mereka. 

4. Melakukan price fixing atau penetapan harga Agar penetapan harga berjalan 

efektif, maka diikuti dengan alokasi konsumen atau pembagian wilayah atau 

alokasi produksi. Biasanya kartel akan menetapkan pengurangan produksi. 

5. Adanya ancaman atau sanksi bagi anggota yang melanggar perjanjian. Apabila 

tidak ada sanksi bagi pelanggar, maka suatu kartel rentan terhadap 

penyelewengan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada 

anggota kartel lainnya. 

6. Adanya distribusi informasi kepada seluruh anggota kartel. Bahkan jika 

memungkinkan dapat menyelenggarakan audit dengan menggunakan data 

laporan produksi dan penjualan pada periode tertentu. Auditor akan membuat 

laporan produksi dan penjualan setiap anggota kartel dan kemudian 

membagikan hasil audit tersebut kepada seluruh anggota kartel 

7. Adanya mekanisme kompensasi dari anggota kartel yang produksinya lebih 

besar atau melebihi kuota terhadap mereka yang produksinya kecil atau mereka 

yang diminta untuk menghentikan kegiatan usahanya. Sistem kompensasi ini 

tentu saja akan berhasil apabila para pelaku usaha akan mendapatkan 



keuntungan lebih besar dibandingkan dengan apabila mereka melakukan 

persaingan. Hal ini akan membuat kepatuhan anggota kepada keputusan-

keputusan kartel akan lebih terjamin. 

 


