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Kedudukan Indirect Evidence dalam Hukum Pesaingan Usaha
Hukum Persaingan Indonesia

Amerika Serikat
• Amerika Serikat sering mendasarkan kasus kartelnya pada direct

Surat atau dokumen
Petunjuk

Keterangan Ahli

Keterangan
Saksi

evidence. Direct evidence yang paling sering digunakan adalah
kesaksian dari peserta kartel, yang seringkali diperoleh dari hasil
program leniensi;

Alat Bukti
(UU 5/1999)

Keterangan
Pelaku Usaha

•

Penggunaan banyak indirect evidence dapat menyebabkan
kesalahan, sehingga Amerika Serikat lebih mengutamakan
pengembangan program leniensi yang efektif.

Uni Eropa
• Dalam pembuktian pelanggaran kartel, European Commission dapat
menggunakan direct evidence dan indirect evidence;

•

Tidak terdapat daftar lengkap apa saja yang termasuk dalam indirect
evidence. Beberapa jenis indirect evidence yang khas digunakan oleh
European Commission adalah perintah perjalanan, undangan
pertemuan, bukti ekonomi, dll.

•

Namun demikian, hal penting dalam penggunaan indirect evidence
adalah indirect evidence harus dilihat dalam hubungannya dengan
semua (i) direct evidence; dan (ii) indirect evidence lainnya.

1. UU No.5/1999 tidak mengatur mengenai alat bukti Petunjuk

2. Pasal 57 Perkom 1/2019 mengatur Petunjuk dapat berupa: (i)

bukti ekonomi dan/atau (ii) bukti komunikasi
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Perbandingan Alat Bukti Petunjuk dalam KUHAP dan Perkom 1/2019
KUHAP (Pasal 188)

Perkom 1/2019 (Pasal 57)

•

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang
karena persesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi
suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

•

Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa bukti ekonomi dan/atau bukti komunikasi
yang oleh Majelis Komisi diyakini kebenarannya.

•

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi,
surat, keterangan terdakwa.

•

•

Penilaian atau kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk
dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim
dengan arif lagi bijaksana setelah melakukan
pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan
keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Bukti ekonomi merupakan penggunaan dalil-dalil ilmu
ekonomi yang ditunjang oleh metode analisis data
kuantitatif dan/atau kualitatif serta hasil analisis Ahli,
yang semuanya bertujuan untuk memperkuat dugaan
praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak
sehat.

•

Bukti komunikasi merupakan pemanfaatan data
dan/atau dokumen yang menunjukkan adanya tukar
menukar informasi antar pihak yang diduga
melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan
usaha tidak sehat.
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MAKNA ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM KUHAP
Harus benar-benar terdapat kesesuaian satu
sama lain (tidak berdiri sendiri). Apakah bukti
komunikasi dan bukti ekonomi bisa berdiri
sendiri?

Diperoleh berdasarkan keterangan saksi, surat
dan keterangan terdakwa, artinya ditemukan
setelah pemeriksaan perkara berdasarkan fakta
persidangan.

Harus dilakukan secara cermat dan seksama,
artinya harus dilakukan secara menyeluruh.

Dilakukan secara arif , bijaksana, dan penuh
kecermatan berdasarkan hati nuraninya.
Artinya: (i) sedapat mungkin dihindari atau
mengedepankan alat bukti lain terlebih dahulu;
dan (ii) tidak dilakukan secara sembarangan
atau sewenang-wenang.
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Jenis Indirect Evidence Berdasarkan OECD (2006)
a. Bukti Komunikasi (Communication Evidence)
Bukti pesaing bertemu atau berkomunikasi sekalipun tidak menunjukan adanya substansi dari pertemuan tersebut. Contohnya:
bukti record telephone, perjalanan ke tujuan yang sama, pernah berada di tempat/rapat yang sama, dll.

b. Bukti Ekonomi (Economic Evidence)
1) Bukti terkait Perilaku
•
•
•
•
•

harga paralel;
pengurangan kapasitas;
pangsa pasar stabil;
Excessive price/profit
dll

2) Bukti terkait Struktur Pasar
•
•
•
•

konsentrasi pasar tinggi;
hambatan masuk tinggi;
produk homogen;
dll

3) Bukti Praktik Fasilitasi
• pertukaran informasi;
• price signaling;
• pemerataan pengiriman (freight
equilisation);
• dll
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CATATAN DALAM OECD, 2006

The better practice is to use
circumstantial evidence holistically,
giving its cumulative effect, rather
than on an item by item basis.

Economic evidence is always
ambiguous, it could be consistent
with either agreement or independent
action. Therefore, it requires careful
analysis.
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INDIRECT EVIDENCE BERDASARKAN PERKOM KPPU (PEDOMAN PASAL 5 & 11)
Bukti
Komunikasi
FAKTOR STRUKTURAL

Bukti Ekonomi
Analisis tambahan (plus factors):
FAKTOR PERILAKU

Tingkat konsentrasi pasar

Transparansi dan pertukaran informasi

Ukuran perusahaan

Peraturan harga dan kontrak

Homogenitas produk

1.
2.
3.
4.

Rasionalitas penetapan harga
Analisis struktur pasar
Analisis data kinerja
Analisis penggunaan fasilitas kolusi
(facilitating device)

Kontak multi-pasar
Persediaan dan kapasitas produksi
Keterkaitan kepemilikan
Kemudahan masuk pasar
Karakter permintaan: keteraturan,
elastisitas, dan perubahan
Kekuatan tawar pembeli
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WHAT WE CAN LEARN

1

Bukti indirect evidence dikenal dalam
hukum persaingan usaha di negaranegara lain.

Bukti ekonomi selalu dianggap
ambigu, karena secara konsisten bisa
2 menggambarkan adanya kesepakatan
atau merupakan tindakan
independen.
Penerapan indirect evidence perlu
4 dilakukan secara hati-hati,
menyeluruh dan disertai plus factors.

3

Bukti komunikasi dianggap lebih
utama kedudukannya dibanding bukti
ekonomi.

5

Masih perlu didukung oleh alat bukti
lainnya yang sah.


PAGE 9

Penerapan Indirect Evidence
dalam BEBERAPA Putusan KPPU

Penggunaan Indirect Evidence dalam Putusan KPPU yang Dibatalkan MA
Perkara

Indirect Evidence dalam Putusan KPPU

Status Putusan

Putusan KPPU No. 24/KPPUI/2009 tentang Kartel dalam
Industri Minyak Goreng

Bukti komunikasi: pertemuan pada Rapat di Kementerian dan Rapat Dibatalkan PN dan MA
Tahunan Asosiasi.
Bukti ekonomi: price parallelism, facilitating practices yang dilakukan
melalui price signaling.

Putusan KPPU No. 25/KPPUI/2009 tentang Penetapan Fuel
Surcharge dalam Industri Jasa
Penerbangan Domestik

Bukti komunikasi: tidak jelas, tetapi berawal dari adanya
penandatanganan Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Fuel
Surcharge melalui INACA yang sudah dibatalkan.
Bukti ekonomi: trend pergerakan persentase kenaikan fuel
surcharge yang sama.

Dibatalkan PN dan MA

Putusan KPPU No. 17/KPPUI/2010 tentang Dugaan kartel
Dalam Industri Farmasi

Bukti komunikasi: perintah melakukan komunikasi antar pesaing
dalam supply agreement atau pemesanan bahan baku.
Bukti ekonomi: parallel pricing dan excessive price harga obat

Dibatalkan PN dan MA
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Penggunaan Indirect Evidence dalam Putusan KPPU yang Dikuatkan MA
Perkara

Penggunaan Indirect Evidence Putusan KPPU

Status Putusan KPPU

Putusan KPPU No. 09/KPPUL/2008 tentang Pengadaan Give
Away Haji di PT Garuda Indonesia

• terdapat pertemuan antara para peserta tender;
terdapat rekaman pertemuan, adanya kesepakatan
perubahan harga
• Para Terlapor dianggap tidak melakukan persaingan

Dibatalkan di PN, tetapi
dikuatkan di MA

Putusan KPPU No. 08/KPPUL/2013 tentang Tender Pengadaan
Peralatan CT Scan di RSUD Dr.
Pirngadi

• Pengaturan spesifikasi teknis mengarah ke merek
tertentu; Kerjasama permohonan surat dukungan
• Terdapat kesamaan data administrasi, kesalahan
penulisan, IP address serta pembuatan dokumen
beberapa Terlapor oleh pihak yang sama

Dibatalkan PN, tetapi
dikuatkan MA

Putusan KPPU No. 05/KPPU-I/2013 • Bukti komunikasi: tidak ada
tentang Importasi Bawang Putih
• Bukti ekonomi: pengurusan izin oleh agen yang sama;
terdapat afiliasi pada beberapa pihak; price parallelism;
realisasi impor tidak maksimal.
Putusan KPPU No. 02/KPPUL/2009 tender Pembangunan
Jaringan Air Bersih

Dibatalkan di PN, tetapi
dikuatkan oleh MA.

• terdapat kesamaan formulir, kesalahan pengetikan yang Dibatalkan PN, tetapi
sama,
dikuatkan MA
• menggunakan alamat dan dokumen yang sama.
pengurus PT peserta yang sama.
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PERTIMBANGAN PENGADILAN DALAM PUTUSAN KPPU PERKARA DUGAAN KARTEL
DALAM INDUSTRI MINYAK GORENG
Pertimbangan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung

•

•

Pengadilan Negeri membatalkan Putusan KPPU karena menilai bahwa pembuktian mengenai ada/tidaknya
perjanjian di antara Para Terlapor tidak dapat dilakukan dengan berdasarkan pada indirect evidence, dan harus
didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dalam proses pemeriksaan di KPPU. Pada intinya Majelis Hakim
berpendapat bahwa:
a.

Indirect evidence tidak dapat dipersamakan dengan alat bukti petunjuk dalam UU No. 5/1999 ataupun ranah hukum acara pidana
(yang mempunyai kesamaan dengan UU No. 5/1999);

b.

Bukti ekonomi tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuktian karena pembuktian atas suatu dalil tidak dapat didasari pada
asumsi, teori, dugaan, penafsiran atau interpretasi semata-mata;

c.

Bukti komunikasi yang digunakan oleh KPPU tidak dapat meyakinkan bahwa dalam komunikasi tersebut, baik secara langsung
maupun tidak langsung, telah terjadi perjanjian tidak tertulis yang berisi kesepakatan di antara Para terlapor.

d.

Dikarenakan bukti komunikasi yang dihadirkan tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya perjanjian, maka price parallelism yang
terjadi diantara Para Terlapor juga tidak dapat dipastikan terjadi karena adanya perjanjian diantara Para Terlapor.

Mahkamah Agung kemudian menguatkan Putusan Pengadilan Negeri, dan menyatakan bahwa indirect evidence
tidak dapat dipersamakan dengan alat bukti petunjuk karena diperoleh melalui dugaan, penafsiran atau
interpretasi, logika dan asumsi, sedangkan alat bukti petunjuk harus diperoleh dari keterangan saksi, surat
maupun keterangan pelaku usaha/terlapor.
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PERTIMBANGAN PENGADILAN DALAM PERKARA FUEL SURCHARGE INDUSTRI JASA
PENERBANGAN DOMESTIK
Pertimbangan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung

• Pengadilan Negeri membatalkan Putusan KPPU karena menilai bahwa

•

adanya kesamaan tren kenaikan fuel surcharge tidak dapat membuktikan
adanya kesepakatan diantara para pesaing dalam penetapan kenaikan
fuel surcharge, karena adanya kesamaan tersebut dapat disebabkan
adanya faktor lainnya.
Mahkamah Agung kemudian menguatkan Putusan Pengadilan Negeri
dengan pertimbangan bahwa perjanjian tertulis tanggal 4 Mei 2006 yang
ditandatangani oleh Ketua Dewan INACA telah dicabut tanggal 30 Mei
2006, dan juga perjanjian tersebut tidak/bukan penetapan harga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5/1999.
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PERTIMBANGAN PENGADILAN DALAM PERKARA Dugaan kartel Dalam Industri
Farmasi
Pertimbangan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung
• Pengadilan Negeri membatalkan Putusan KPPU karena mendasarkan pembuktiannya
menggunakan bukti tidak langsung yang tidak diatur dalam Pasal 42 UU No. 5/1999,
sehingga tidak diakui dalam Hukum Indonesia.
• Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dan membatalkan Putusan
KPPU dengan alasan bahwa alat bukti yang sah adalah apa yang disebutkan pada
Pasal 42 UU No. 5/1999, sedangkan bukti tidak langsung tidak diatur; dan mengingat
bahwa perkara persaingan usaha menganut prinsip hukum pidana, bukti tidak
langsung juga tidak sama dengan alat bukti petunjuk pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP.
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PERTIMBANGAN PENGADILAN DALAM PERKARA IMPORTASI BAWANG PUTIH
Pertimbangan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung

•

•

Pengadilan Negeri membatalkan Putusan KPPU dengan pertimbangan bahwa:
a.

Bukti-bukti yang digunakan KPPU untuk membuktikan bahwa Terlapor melanggar Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999
hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi yang disimpulkan menjadi bukti tidak langsung (indirect evidence) tetapi
tidak didukung oleh bukti langsung (direct evidence);

b.

Dalam sistem hukum pembuktian, bukti tidak langsung (indirect evidence) tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti
utama tetapi merupakan petunjuk yang memperkuat bukti-bukti lainnya yang berasal dari keterangan saksi, bukti
surat atau dokumen maupun keterangan pelaku usaha;

c.

Adanya kesamaan dalam pengurusan dokumen SPI dan perpanjangan SPI bukan sebagai alat bukti untuk
membuktikan bahwa Terlapor telah melanggar Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999, karena KPPU tidak pernah
menemukan adanya bukti (dokumen, surat atau keterangan lain) yang menunjukkan secara langsung adanya
perjanjian diantara para Terlapor.

Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan bahwa dalam
persekongkolan antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain melakukan perjanjian dengan
diam-diam (tacit agreement) sehingga penggunaan indirect evidence menjadi sangat penting.
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PERTIMBANGAN PENGADILAN DALAM PERKARA TENDER PENGADAAN PERALATAN
CT SCAN DI RSUD Dr. PIRNGADI
Pertimbangan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung

•

Pengadilan Negeri membatalkan Putusan KPPU karena KPPU tidak dapat membuktikan adanya
persekongkolan horizontal ataupun vertikal dengan fakta dan bukti hukum yang sah, yaitu hanya
berupa surat dukungan yang sifatnya hanyalah dugaan.

•

Mahkamah Agung (dalam upaya hukum Kasasi) membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dengan
pertimbangan bahwa perbuatan persekongkolan tender adalah perbuatan yang dilakukan oleh para
peserta tender atau pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tender secara sembunyi-sembunyi (tacit)
sehingga dalam hukum persaingan usaha bukti persangkaan/petunjuk (indirect evidence) yang
bersesuaian dapat dianggap telah cukup untuk menunjukkan adanya persekongkolan tender.

•

Mahkamah Agung (dalam upaya hukum PK) berpendapat bahwa indirect evidence dapat dipersamakan
dengan bukti petunjuk yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia.
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Dengan masih adanya
perbedaan apakah
dapat dikategorikan
sebagai yurisprudensi?
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PROGRAM LENIENSI DALAM
PENANGANAN PERKARA KARTEL

PROGRAM LENIENSI
1

Program leniensi memfasilitasi perusahaan maupun individu yang terlibat dalam suatu
kartel untuk melaporkan tindakan kartel serta bekerjasama dengan otoritas persaingan
yang bertujuan untuk menghindari hukuman.

2

Berdasarkan preseden di Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan, Program Leniensi
sangat efektif untuk mendeteksi/memberantas kartel.

3

Manfaat Program Leniensi kepada Pelapor adalah memperoleh penghapusan atau
pengurangan denda pelanggaran.
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Perbandingan Program Leniensi di Beberapa Negara di Asia dan EU
Program Leniensi

EU

Singapura

Jepang

Korsel

√

√

√

√

Penghapusan dan/atau
pengurangan denda

• Penghapusan denda
100%
• Pengurangan denda:
30%-50%;
• Pengurangan denda:
20%-30%
• Pengurangan denda:
0-20%

• Penghapusan
denda 100%
• Pengurangan
denda: 50% <100%
• Pengurangan
denda: s/d 50%

• Penghapusan
denda 100%
• Pengurangan
denda: s/d 50%
• Pengurangan
denda:s/d 30%

• Penghapusan
denda 100%
• Pengurangan
denda s/d 50%

Pengecualian terhadap
Inisiator Kartel

Penghapusan denda
tidak berlaku kepada
inisiator kartel

Penghapusan denda
tidak berlaku kepada
inisiator kartel

Penghapusan denda
tidak berlaku kepada
inisiator kartel

Penghapusan
denda tidak
berlaku kepada
inisiator kartel
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Efektifitas Program Leniensi
1

Mempermudah pembuktian adanya
kartel melalui kerjasama dengan
pihak tertentu

Mengurangi upaya (baik sumber daya
2 maupun waktu) dalam pembuktian
adanya kartel

3

Mengurangi keinginan pelaku usaha
untuk melakukan kartel

4

Mengurangi potensi pengenaan
denda dari otoritas persaingan
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KENDALA DAN MASUKAN DALAM
PENEGAKAN PERKARA KARTEL

Kendala yang Sering Dihadapi Terlapor
1

Keterbatasan Terlapor dalam mengakses data atau berkas perkara untuk keperluan uji atau counter
analisa terhadap penggunaan indirect evidence.

2

Dilema ketentuan kerahasiaan dokumen yang membuat Terlapor lain sulit memperoleh akses untuk
menguji data, sumber data dan metode dalam penerapan indirect evidence yang dilakukan
Investigator/Majelis Komisi.

3

Majelis Komisi mempunyai kewenangan untuk menentukan sah atau tidaknya alat bukti yang diajukan.

4

Tidak ada pengujian kembali secara menyeluruh atas Putusan KPPU dan bukti-bukti di Pengadilan,
(pemeriksaan di Pengadilan Negeri max. 30 hari kerja berdasarkan berkas perkara dari KPPU).

5

Hukum Acara di Pengadilan yang mereduksi hak Terlapor untuk mengajukan bukti baru dalam menguji
penerapan indirect evidence dalam Putusan KPPU (Perma 3/2019).
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SARAN/MASUKAN
1

Penegakan hukum persaingan usaha sedapat mungkin tetap dalam kerangka hukum yang berlaku di
Indonesia (utamakan penggunaan alat bukti yang diatur dalam Pasal 42 UU No. 5/1999)

2

Lebih kedepankan pendekatan leniency dibanding penerapan indirect evidence.

3

Perlu kehati-hatian dan kecermatan dalam menerapkan indirect evidence karena bukti ekonomi selalu
bersifat ambigu.

4

Penerapan indirect evidence harus dilakukan secara holistic disertai plus factors (perlu ada bukti
komunikasi + bukti ekonomi + plus factors).

5

Analisa/pembuktian excessive price/profit sangat penting untuk menilai motif tindakan yang dilakukan
pelaku usaha.

6

Perlu adanya Pedoman yang jelas dan konsisten dalam penerapan/pengujian indirect evidence,
termasuk memperhatikan Perkom yang telah dikeluarkan KPPU.

7

Perlu diberikan akses yang luas untuk memeriksa berkas perkara untuk keperluan pembelaan bagi
Terlapor (due process of law).
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