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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 a. Terdapat prinsip-prinsip hukum persaingan usaha yang bertujuan untuk 

menjaga iklim persaingan usaha yang sehat antar para pelaku usaha serta 

menjamin adanya kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha untuk 

bersama-sama mengembangkan perekonomian nasional dengan cara-cara yang 

sehat. Pada kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yang menganalisan putusan 

KPPU Nomor.02/KPPU-L/2012 tentang persekongkolan tender paket pekerjaan 

pengelolaan air minum di Propinsi Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa 

prinsip-prinsip hukum persaingan usaha belum diterapkan oleh para pihaknya 

sehingga menyebabkan persaingan usaha tidak sehat karena terjadi 

persekongkolan tender dalam prosesnya. 

 b. Tender paket pekerjaan pengelolaan air minum di Propinsi Sumatera 

Barat termasuk dalam kegiatan yang menyebabkan persaingan usah tidak sehat, 

karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pihak menimbulkan 

kerugian bagi pelaku usaha lain yang berlaku jujur dalam prosesnya. Adanya 

persekongkolan tender baik horizontal maupun vertikal menjadi bukti bahwa 

masih adanya ketidakjujuran guna memenangkan salah satu pihak dan 

mendapatkan keuntungan yang lebih dengan cara curang. 
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4.2 Saran 

a. Mengingat masih seringnya prinsip-prinsip dari persaingan usaha yang 

sehat kerap kali dilanggar oleh para pelaku usaha sehingga menimbulkan kerugian 

dimana masyarakatlah yang akhirnya menjadi korban . Maka pemerintah 

seharusnya membuat peraturan yang menegaskan tentang prinsip-prinsip 

persaingan usaha yang sehat karena prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat 

merupakan dasar dari terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat. Pemerintah 

juga harus lebih tegas dalam memberlakukan ketentuan UU No.5 Tahun 1999 

agar dapat menghindari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh praktik 

persekongkolan tender. 

 b. Penulis mengusulkan pada para pihak yang memiliki wewenang untuk 

menegakkan hukum persaingan usaha, untuk menerapkan peraturan yang sudah 

dibuat dan disepakati dengan lebih tegas, guna terciptanya perlindungan hukum 

yang kuat bagi para pelaku usaha di Indonesia. Dengan adanya perlindungan 

hukum yang kuat juga penegakan yang tegas diharapkan praktik-praktik yang 

melanggar ketentuan hukum persaingan usaha dapat dihindarkan  sehingga para 

pelaku usaha dapat merasa nyaman dalam menjalankan usahanya yang juga 

bertujuan untuk mensejahterakan rakyat banyak juga mengembangkan 

perekonomian Indonesia. 
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