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          Perjanjian penetapan harga secara horizontal (price fixing) merupakan salah satu 

perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha khususnya dalam Pasal 5 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi “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”. Ketentuan tersebut mengandung 

lima unsur diantaranya adalah pelaku usaha, perjanjian untuk menetapkan harga 

atas suatu barang, pelaku usaha pesaing, konsumen dan pasar bersangkutan. Suatu 

pelaku usaha dapat dikatakan telah melanggar Pasal 5 ayat (1) manakala 

memenuhi kelima unsur tersebut. Kasus yang diteliti dalam skripsi ini, tidak 

termasuk penetapan harga secara horizontal (price fixing) sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 5 ayat (1) karena tidak memenuhi salah satu unsur di dalamnya, yaitu 

adanya perjanjian untuk menetapkan harga suatu barang. Penetapan harga yang 

dilakukan oleh PT. Aspex Kumbong semata-mata dilakukan secara individu tanpa 

adanya perjanjian diantara pelaku usaha lainnya meskipun pada akhirnya diikuti 

oleh pelaku usaha yang lain. Dengan demikian, PT. Aspex Kumbong dinyatakan 

tidak bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

 Untuk menganalisa penetapan harga secara horizontal yang dilakukan oleh PT. 

Aspex Kumbong, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) menggunakan 
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pendekatan per se illegal, hal ini didasari oleh penormaan dalam Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang tidak mencantumkan keadaan “yang 

dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat” sebagai determinan terjadinya pelanggaran. Penormaan tersebut 

memberikan makna bahwa perjanjian penetapan harga merupakan salah satu 

larangan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilarang secara 

langsung dan tidak mensyaratkan adanya akibat dari pelanggaran tersebut. Hal ini 

sesuai dengan pembuktian per se illegal dimana apabila terbukti pelaku usaha 

melakukan pelanggaran maka seketika itu dapat dinyatakan bersalah (tindakan 

tersebut illegal) tanpa melihat akibat yang ditimbulkannya.  
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