
BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Kartel merupakan suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yang 

dilakukan oleh pelaku usaha dengan pesaingnya yang memiliki produk 

sejenis untuk mempengaruhi harga dan mengatur produksi yang bertujuan 

untuk menghilangkan persaingan. Suatu pelanggaran dapat dikatakan 

sebagai kartel apabila memenuhi lima unsur. Dilihat pengertian kartel 

tersebut dapat diketahui bahwa unsur kartel adalah pelaku usaha dengan 

pesaingnya, adanya perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis, memiliki 

produk yang sejenis, mempengaruhi harga dan mengatur produksi, dan 

unsur yang terakhir adalah  bertujuan untuk menghilangkan persaingan. 

2. Dalam lima putusan KPPU yang menangani masalah kartel, terdapat pola-

pola perjanjian yang menyebabkan terbentuknya kartel. dalam setiap 

putusan berbeda, ada yang dilakukan antara produsen, produsen dengan 

retailer, produsen dengan distributor, atau new entrant (operator baru) 

dengan incumbent (operator yang memiliki pangsa pasar tinggi). Isi dari 

perjanjian kartel juga bervariasi, mulai dari penetapan harga hingga 

pengaturan jumlah pasokan atau produksi. 

3. Kartel menganut pendekatan rule of reason, terdapat dalam Pasal 11 UU 

Anti Monopoli menetapkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat 

perjanjian dengan para pesaingnya untuk mempengaruhi harga hanya jika 

perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli 



dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini mengarahkan pihak 

komisi (KPPU) untuk menggunakan pendekatan rule of reason dalam 

menganalisis kartel. 

 

B. SARAN 

 1.  Bagi Pemerintah 

 Terbatasnya substani dalam UU Anti Monopoli menyebabkan rancunya 

pengetahuan masyarakat tentang kartel. Diperlukan adanya peraturan lebih lanjut 

mengenai kartel, yang berisi tentang unsur-unsur apa saja yang dapat 

dikategorikan sebagai kartel. 

 Karena kartel bukan hanya merugikan sebagian pihak saja, melainkan 

kerugian yang disebabkan kartel tertuju bagi masayarakat luas khususnya 

konsumen. Pemerintah harus lebih tegas membuat peraturan perundang-undangan 

mengenai kartel ini, bahwa siapa saja yang membentuk kartel dan dapat 

mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dapat dicabut ijin usahanya.  

 

1. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

 Tugas KPPU sebagai lembaga yang menangani masalah kartel sudah 

cukup baik, tetapi dalam memutus perkara kartel KKPU harus mengedepankan 

kepentingan konsumen yang telah dirugikan. Mungkin dengan memberikan sanksi 

bagi pelaku pelaku usaha dengan membayar denda atau ganti rugi kepada 

konsumen atau pihak lain yang telah dirugikannya. 

 

 



2. Bagi Pelaku Usaha 

Dengan adanya kartel pelaku usaha tidak akan berkembang, pelaku usaha 

harusnya melakukan inovasi produk baru untuk dapat bertahan di pasar dan 

berusaha menarik konsumen dengan cara yang sehat, bukan melakukan perjanjian 

yang dapat menghilangkan persaingan ini. Kartel tidak akan membuat nama 

perusahan menjadi besar.  

 


