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Maraknya praktik kartel di 

Indonesia tidak dapat dilepaskan dari 

besarnya potensi pasar yang ada di 

negara ini. Salah satu contoh praktik-

praktik kartel di Indonesia adalah 

kartel pasar motor skuter matik 

(skutik) 110-125 cc yang dilakukan 

oleh PT Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing (PT. YIMM) dan PT 

Astra Honda Motor (PT AHM) Kedua 

perusahaan tersebut merupakan 

raksasa di bidang otomotif yang telah 

menguasai hampir seluruh pasar yang 

ada di Indonesia. 

Kasus kartel pasar motor 

skutik 110-125 cc yang dilakukan oleh 

PT. YIMM dan PT AHM Telah 

memasuki babak baru. Kasasi yang 

diajukan kedua perusahaan tersebut 

ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) 

pada tanggal 23 April 2019 lalu. 

Dalam putusan Nomor 217 K/Pdt.Sus-

KPPU/2019, MA telah menguatkan 

vonis terjadinya praktik kartel harga 

motor skutik 110-125 cc oleh PT. 

YIMM dan PT. AHM. Pada tahun 

2017, Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (KPPU) menyatakan bahwa 

telah terjadi praktik kartel harga 

motor motor skutik 110-125 cc dan 

menjatuhkan denda maksimal untuk 

PT. YIMM yaitu Rp25 miliar, 

sedangkan PT. AHM idenda Rp22,5 

miliar. 

Apabila menggunakan data 

penjualan sepanjang 2018 

sebagaimana dirilis Asosiasi Industri 

Sepeda Motor Indonesia (AISI), Honda 

berhasil menjual sebanyak 4.759.202 

unit sepeda motor. Sekitar 80 persen 

atau sebanyak 3.807.361 unit 

merupakan skutik. apabila harga rata-

rata sepeda motor matik Rp18 juta 

per unit, PT. AHM mampu 

mendapatkan Rp68 triliun dari 

penjualan skutik saja. Sedangkan PT. 

YIMM pada 2018 berhasil menjual 

sebanyak 1.455.088 unit. Penjualan 

skutiknya sekitar 1.164.870 unit dan 

apabila dikalikan dengan rata-rata 

harga Rp18 juta maka PT. YIMM dapat 

http://indeks.kompas.com/tag/Yamaha
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meraih penjualan sekitar Rp21 triliun 

dari penjualan skutik saja. 

Dari penjelasan di atas, 

terlihat bahwa jumlah denda yang 

diberikan terhadap pelaku kartel 

terbilang kecil apabila dibandingkan 

dengan keuntungan yang didapatkan 

oleh para pelaku kartel. Namun, 

denda tersebut merupakan denda 

maksimal yang dapat diberikan 

kepada pelaku kartel sesuai yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan 

Usaha). 

UU Persaingan Usaha 

menjelaskan bahwa praktik kartel 

merupakan salah satu perbuatan yang 

dilarang. Hal itu tertuang dalam Pasal 

11 UU Persaingan Usaha yang 

menyatakan bahwa “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.”  

Apabila melihat konsep kartel, 

ketentuan mengenai larangan kartel 

dapat juga ditemukan dalam 

beberapa pasal lain yang ada dalam 

UU Persaingan Usaha, yaitu: 

1. Pasal 5 dan Pasal 7 mengenai 

penetapan harga. 

2. Pasal 9 mengenai pembagian 

wilayah. 

3. Pasal 10 mengenai pemboikotan. 

4. Pasal 12 mengenai trust. 

5. Pasal 22 dan Pasal 24 mengenai 

persekongkolan. 

Dalam rangka pemberantasan 

praktik kartel maka diperlukan sanksi 

untuk menghukum para pelaku kartel. 

Salah satu bentuk sanksi yang 

diberikan dalam UU Persaingan Usaha 

adalah sanksi administratif. 

Ketentuan mengenai sanksi 

administratif tersebut terdapat dalam 

Pasal 47 UU Persaingan Usaha. Jenis 

sanksi administratif dalam UU 

Persaingan Usaha apabila dikaitkan 

dengan praktik kartel adalah sebagai 

berikut:  

1. Penetapan pembatalan perjanjian.  

2. Perintah kepada pelaku usaha 

untuk menghentikan kegiatan yang 

terbukti menimbulkan praktek 

monopoli dan persaingan usaha 
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tidak sehat dan atau merugikan 

masyarakat.  

3. Penetapan pembayaran ganti rugi. 

4. Pengenaan denda serendah-

rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah) dan setinggi-

tingginya Rp. 25.000.000.000,00 

(dua puluh lima miliar rupiah). 

 

Kondisi yang diharapkan 

Berdasarkan uraian di atas, 

diperlukan reformulasi sanksi 

administratif dalam UU Persaingan 

Usaha untuk memberikan efek jera 

terhadap para pelakunya. Dalam 

rangka reformulasi sanksi 

administratif tersebut maka perlu 

dipertimbangkan hal-hal sebagai 

berikut: Pertama, denda dengan 

persentase penjualan, yaitu 

pengenaan denda paling tinggi 30% 

(tiga puluh persen) dari nilai 

penjualan terhadap pelaku usaha 

yang melanggar dalam kurun waktu 

pelanggaran serta pasar yang 

bersangkutan. Sanksi ini akan lebih 

memberikan efek jera serta 

mempermudah mendapatkan jumlah 

yang akurat terkait denda yang harus 

dibayarkan oleh pelaku kartel. 

Kedua, ganti rugi, yaitu pelaku 

kartel harus memberikan ganti rugi 

kepada konsumen yang telah 

membeli produk yang merupakan 

hasil praktik kartel sebesar kerugian 

konsumennya tersebut. 

Ketiga, menurunkan harga 

produk, yaitu pelaku kartel harus 

langsung menurunkan harga jual 

produk yang merupakan hasil praktik 

kartel setelah memperoleh putusan 

yang berkekuatan hukum tetap. 

Keempat, Blacklist Pelaku 

Usaha, yaitu memasukkan serta 

mempublikasikan pelaku kartel ke 

dalam daftar hitam pelaku usaha. 

Jenis sanksi tersebut harus diberikan 

secara bertahap. Bagi pelaku usaha 

yang masuk dalam daftar hitam 

pelaku usaha akan diberikan jangka 

waktu tertentu untuk melakukan 

perbaikan. Apabila pelaku usaha 

tersebut sudah melakukan perbaikan 

maka harus dikeluarkan dari daftar 

hitam itu. Sebaliknya, bagi para 

pelaku usaha yang mengulangi praktik 

kartel maka jangka waktu yang 

diberikan harus lebih lama dari 

sebelumnya atau bahkan dapat 

dimasukkan ke dalam daftar hitam 

pelaku usaha secara permanen. 
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Dari semua penjelasan di atas, 

disimpulkan bahwa sanksi 

administratif terhadap pelaku usaha 

yang melakukan praktik kartel dalam 

UU Persaingan Usaha dinilai sudah 

tidak efektif untuk diterapkan pada 

saat ini. Oleh karena itu, sudah 

semestinya reformulasi sanksi 

administratif ini dilakukan dalam 

revisi UU Persaingan Usaha yang  saat 

ini sedang dilakukan pembahasan di 

Dewan Perwakilan Rakyat.  

Pengaturan ini penting supaya 

memberikan efek jera bagi para 

pelaku kartel. Selain itu, menjadi 

peringatan bagi para pelaku usaha 

untuk tidak melakukan praktik kartel. 

Sehingga, di masa mendatang 

diharapkan praktik kartel akan hilang 

serta tercipta iklim persaingan usaha 

yang sehat di Indonesia. 

 

                                                             
*Penulis adalah Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan 

Pembangunan di Pusat Perancangan Undang-Undang, BK DPR RI. 


