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Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 

 

P U T U S A N 

Perkara Nomor:04/KPPU-I/2016 

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut 

Komisi yang memeriksaPerkara Nomor:04/KPPU-I/2016 tentang Dugaan 

PelanggaranPasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam 

Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC di Indonesia yang 

dilakukan oleh: ---------------------------------------------------------------------------    

1.  Terlapor I : PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing yang 

beralamat kantor di Jalan Dr. KRT. Radjiman 

Widyodiningrat Jakarta 13920;---------------------- 

2.  Terlapor II : PT. Astra Honda Motor yang beralamat kantor di 

Jalan Laksda Yos Sudarso Sunter I Jakarta 

14350;---------------------------------------------------- 

  

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ------------------------------------------  

 
Majelis Komisi: --------------------------------------------------------------------------  

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------------------------------  

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan 

Pelanggaran; ------------------------------------------------------------------------------  

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----------------------------------------  

Setelah mendengar keterangan para Ahli; -------------------------------------------  

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; --------------------------------------  

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; ----  

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator dan para 

Terlapor; -----------------------------------------------------------------------------------  

 

 
TENTANG DUDUK PERKARA 

 

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penelitian 

tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 
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Tahun 1999dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 

CC di Indonesia. --------------------------------------------------------------------  

2. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian tersebut, 

Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan ---  

3. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan 

terhadap Laporan Hasil Penelitian, dan memperoleh bukti yang cukup, 

kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan 

dalam Laporan Hasil Penyelidikan; ---------------------------------------------  

4. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil 

Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan 

disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; --------  

5. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui 

Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan 

Dugaan Pelanggaran; --------------------------------------------------------------  

6. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan 

Komisi Nomor:26/KPPU/Pen/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang 

Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor:04/KPPU-I/2016 (Vide bukti 

A1); -----------------------------------------------------------------------------------  

7. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan 

tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi 

melalui Keputusan Komisi Nomor:43/KPPU/Kep.3/VII/2016 tanggal 12 

Juli 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi 

pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor:04/KPPU-I/2016 (Vide 

bukti A4); ----------------------------------------------------------------------------  

8. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor:04/KPPU-

I/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi 

Nomor:36/KPPU/Pen/VII/2016tentang Jangka Waktu Pemeriksaan 

Pendahuluan Perkara Nomor:04/KPPU-I/2016, yaitu dalam jangka 

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 19 

Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 (Vide bukti A3); ------  

9. Menimbangbahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan 

Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan 

Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka 

Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis 

Komisi I kepada para Terlapor (Vide bukti A9,A10,A2,A3A7,A8); ----------  
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10. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Juli 2016, Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan 

Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator 

kepada Terlapor (Vide bukti B1); ------------------------------------------------  

11. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh 

Investigator,dan  Terlapor I, sementara Terlapor II tidak hadir dalam 

sidang tersebut (Vide bukti B1); -------------------------------------------------  

12. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator 

membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi 

hal-hal sebagai berikut (Vide bukti B1): ----------------------------------------  

12.1 Dugaan Pelanggaran dalam perkara ini adalah: Pasal 5 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -------------------------------  

 
Pasal 5 ayat (1) 

(1) 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 

 

12.2 Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 5 

ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat 

diuraikan yang pada pokoknya sebagai berikut : --------------------  

12.2.1 Pelaku Usaha;--------------------------------------------------  

a. Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini: ---  

(1) PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 

yang beralamat kantor di Jalan Dr. KRT. 

Radjiman Widyodiningrat Jakarta 13920; ------   

(2) PT. Astra Honda Motor yang beralamat kantor 

di Jalan Laksda Yos Sudarso Sunter I Jakarta 

14350; ------------------------------------------------  

b. Bahwa PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 

dan PT. Astra Honda Motor adalah produsen 

kendaraan bermotor roda dua yang melakukan 

kegiatan usahanya di Indonesia. Lebih lanjut,  PT. 

Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. 

Astra Honda Motor tergabung atau menjadi angota 

dari AISI; ---------------------------------------------------  
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12.2.2 Perjanjian ; -----------------------------------------------------   

a. Bahwa Perjanjianyang dimaksud dengan perjanjian 

dalam perkara a quo bukan merupakan suatu 

perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha 

patungan atau suatu perjanjian yang didasarkan 

undang-undang yang berlaku; -------------------------  

b. Bahwa terdapat pertemuan antara Presiden 

Direktur PT. Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing  dan Presiden Direktur PT. Astra 

Honda Motor sebagaimana dijelaskan diatas 

dimana pertemuan tersebut menurut Saksi Yutaka 

Terada, membahas mengenai adanya pembicaraan 

kesepakatan bahwa PT. Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing akan mengikuti harga jual motor 

dari PT. Astra Honda Motor; ----------------------------  

c. Bahwa hasil dari pertemuan tersebut kemudian 

ditindaklanjuti dengan adanya perintah melalui 

surat elektronik yang pada akhirnya terdapat 

penyesuaian harga jual produk PT. Yamaha 

Indonesia Motor Manufacturing yang mengikuti 

harga jual produk PT. Astra Honda Motor; -----------  

d. Bahwa Ahli menyatakan, Bahwa Pasal 1 ayat (7) 

UU No. 5 Tahun 1999 ini tidak bersifat limitatif 

dan bisa diartikan secara luas dimana menurut 

Ahli bila dikaitkan dengan Pasal 1313 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang 

dimaksud dengan kesepakatan tidak tertulis dapat 

juga diartikan dilakukan secara diam-diam;  --------  

e. Dalam KUHPer tidak digunakan istilah perjanjian 

diam-diam namun istilah umum yang digunakan 

adalah kesepakatan diam-diam, contohnya adalah 

kesepakatan yang dihasilkan dari percakapan di 

mall atau di pasar, dimana pada umumnya 

tawaran yang muncul dari hasil percakapan 

tersebut pada umumnya dilakukan secara tegas, 
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sehingga pihak lain yang mendengar tawaran 

tersebut paham; -------------------------------------------  

f. Bahwa dalam prinsipnya, kesepakatan diam-diam 

itu dapat dibuktikan dari pelaksanaan atau 

perbuatannya dan tidak ada penolakan secara 

tegas; --------------------------------------------------------  

g. Bahwa Ahli menyatakan yang pada pokoknya 

bahwaconcerted Action secara bahasa bisa 

diartikan acting in the same way atau acting in 

concert. Istilah concerted action itu adalah istilah 

yang digunakan di USA, bahwa menurut Sherman 

Act yang terpenting adalah hasil dari perilaku 

kartel tersebut tidak perlu dilihat komunikasi yang 

dilakukan oleh para anggota kartel; -------------------  

h. Bila di Eropa istilah yang digunakan adalah 

concerted practices, bahwa titik berat yang 

digunakan dari istilah ini adalah adanya unsur 

pertukaran informasi diantara para anggota kartel 

dan wajib dibuktikan bahwa para peserta kartel 

tersebut menikmati keuntungan yang besar dari 

perbuatan kartel tersebut; ------------------------------  

12.2.3 Pelaku Usaha Pesaing; ---------------------------------------  

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Penetapan Harga, pelaku usaha pesaing adalah 

pelaku usaha lain yang berada di dalam satu pasar 

bersangkutan; ---------------------------------------------  

b. Bahwa PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 

dan PT. Astra Honda Motor merupakan produsen 

motor skuter matik dalam industri motor di 

Indonesia; --------------------------------------------------  

12.2.4 Menetapkan Harga; -------------------------------------------  

a. Bahwa harga yang dimaksudkan dalam perkara a 

quo adalah harga sepeda motor jenis skuter matik 

110 – 125 CC didalam pasar bersangkutan; ---------  
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b. Bahwa harga yang ditetapkan dalam perkara a quo 

adalah harga jual sepeda motor jenis skuter matik 

110 – 125 CC produksi dari PT.Yamaha Indonesia 

Motor Manufacturing dan PT.Astra Honda Motor; --  

c. Bahwa penetapan harga dapat dibuktikan dengan 

adanya pergerakan harga jual sepeda motor jenis 

skuter matik 110 – 125 CC produksi dari 

PT.Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan 

PT.Astra Honda Motor yang berkesesuaian dengan 

surat elektronik sebagaimana dijelaskan diatas; ----  

d. Bahwa Ahli menyatakan mengenai Price Fixing, 

dalam perilaku Price Fixing tidak harus nominal 

angka adalah sama, inti dari Pasal 5 UU No. 5 

Tahun 1999 itu tidak ada larangan untuk 

menetapkan harga, namun yang dilarang adalah 

membuat perjanjian untuk menetapkan harga; -----  

e. Bahwa perjanjian penetapan harga itu bisa 

dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis atau 

secara diam-diam. Selanjutnya menurut Ahli bila 

dibandingkan menurut Sherman Act 1890 

disebutkan bahwa perjanjian untuk menetapkan 

persaingan harga dengan cara menaikkan, 

menurunkan, menetapkan atau menstabilkan 

harga (tidak harus harganya sama) adalah 

perbuatan yang jelas dilarang (per se illegal), tidak 

perduli material harga yang tetap itu adalah harga 

maksimum, harga minimum atau harga pasar dan 

walaupun itu reasonable, hal itu tetaplah 

dilarang/per se illegal; -----------------------------------  

f. Bahwa Ahli menyatakan jika price pararelism dan 

price movement dapat dijadikan salah satu 

indikator terjadinya praktek kartel dalam suatu 

industri; ----------------------------------------------------  

g. Salah satu metode untuk mendeteksi kartel 

menurut ahli adalah dengan melakukan structural 
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screening dan behavioural screening, artinya 

setelah dilakukan analisa suatu pasar 

terkonsentrasi, dapat dilakukan analisa perilaku 

dari pelaku dalam suatu industri; ---------------------  

h. Bahwa secara ekonomi dapat dibuktikan adanya 

kesepakatan penetapan harga yang dilakukan oleh 

para Terlapor; ---------------------------------------------  

12.2.5 Barang; ----------------------------------------------------------  

a. Bahwa yang dimaksud dengan barang menurut 

Pasal 1 angka 16 UU No. 5 Tahun 1999 adalah: 

“Barang adalah setiap benda, baik berwujud 

maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun 

tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, 

dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan 

olehkonsumen atau pelaku usaha”;  ------------------  

b. Bahwa dari penjelasan tersebut diatas sepeda 

motor jenis skuter matik 110– 125 CC termasuk 

benda bergerak yang berwujud yang dapat 

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau 

dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha; --  

12.2.6 Unsur Konsumen; ---------------------------------------------  

a. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha 

tidak sehat menurut Pasal pasal 1 angka 15 dari 

UU No.5 Tahun 1999, “Konsumen adalah setiap  

pemakai  dan  atau  pengguna  barang  dan  atau  

jasa  baik  untuk kepentingan diri sendiri maupun 

untuk kepentingan pihak lain”; ------------------------  

b. Bahwa sepeda motor jenis skuter matik 110 – 125 

CC di pasar bersangkutan digunakan oleh pembeli 

untuk kepentingan pribadi ataupun untuk orang 

lain atau perusahaan; ------------------------------------  

12.2.7 Bahwa dengan demikian keseluruhan unsur Pasal 5 ayat 

(1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat terpenuhi; --------------------------------------------------  
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13. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Juli 2016, Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan 

Tanggapan oleh para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran 

disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau 

nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung, namun 

seluruh Terlapor meminta Penundaan untuk memberikan tanggapan: 

(Videbukti B2); ----------------------------------------------------------------------   

14. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh 

Investigator, Terlapor I dan Terlapor II (Videbukti B2); ----------------------  

15. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Majelis Komisi 

menyetujui permohonan  Terlapor I dan Terlapor II untuk menyerahkan 

Tanggapan di luar sidang  terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran pada 

tanggal 28 Juli 2016 (Videbukti B2); --------------------------------------------  

16. Menimbangbahwa pada tanggal 28 Juli 2016, Terlapor I menyerahkan 

Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya 

bahwa Terlapor I secara tegas membantah adanya tuduhan Tim 

Investigator terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No.5/1999 

tentang penetapan harga bersama terhadap harga jual sepeda motor 

jenis skuter matik 110 – 125 cc dengan Terlapor II, sebagaimana yang 

dituduhkan Tim Investigator Sekretariat KPPU (“Tim Investigator”) 

dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Juli 2016 

(“LDP”)(Videbukti  T1.2); ----------------------------------------------------------  

17. Menimbang bahwa pada 28 Juli 2016, Terlapor II menyerahkan 

Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya 

juga membantah LDP yang disampaikan Tim Investigator (Videbukti 

T2.1); ---------------------------------------------------------------------------------  

18. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, 

Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan 

yang disampaikan kepada Rapat Komisi; --------------------------------------  

19. Menimbangbahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil 

Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk 

dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor:04/KPPU-

I/2016 --------------------------------------------------------------------------------  

20. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya 

Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 
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35/KPPU/Pen/VIII/2016tanggal 30 Agustus 2016tentang Pemeriksaan 

Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016(Videbukti A15) ;----------------  

21. Menimbangbahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi 

menerbitkan Keputusan Komisi Nomor:55/KPPU/Kep.3/VIII/2016 

tanggal  30 Agustus 2016  tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai 

Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor:04/KPPU-

I/2016 (Vide bukti A18); ----------------------------------------------------------  

22. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor: 04/KPPU-

I/20146 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 

35/KPPU/Pen/VIII/2016.tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan 

Perkara Nomor:04/KPPU-I/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 

60 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2016 

sampai dengan tanggal23 November 2016(Vide bukti A15) -----------------  

23. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan 

Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan,dan 

Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu 

Pemeriksaan Lanjutan(Vide bukti A16 A17, A22, A23 ); ---------------------  

24. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis 

Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, 

maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi 

Nomor:49/KMK/Kep/XI/2016 tentang Perpanjangan Pemeriksaan 

Lanjutan Perkara Nomor:04/KPPU-I/2016, yaitu dalam jangka waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 

November 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 (Vide bukti  

A114); --------------------------------------------------------------------------------  

25. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis 

Komisi menerbitkan Surat Penyesuaian Jangka Waktu dalam 

penanganan perkara yang semula dari tanggal 24 November 2016 

sampai dengan tanggal 5 Januari 2017menjadi dari 24 November 2016 

sampai dengan tanggal 9 Januari 2017 (Vide Bukti A115); -----------------  

26. Menimbang bahwa dalam melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan 

Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis 

Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor: 69/KPPU/Kep.3/XI/2016 

tanggal 22 November 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai 
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Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 

Nomor:04/KPPU-I/20146 (Vide bukti A114.1); -------------------------------  

27. Menimbangbahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan 

Penetapan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para 

Terlapor(Vide bukti A116, A117); ------------------------------------------------  

28. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan dan 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan melakukan pemeriksaan sebagai berikut:  

28.1. Sdr.Dr.Ir.Gunadi Sindhuwinata selaku Ketua AISI sebagai Saksi 

pada tanggal 06 September 2016 (Vide Bukti B3); ------------------    

28.2. Sdr. Yohan Yahya selaku President Director Suzuki Indomobil 

Motor sebagai Saksi pada tanggal 05 Oktober 2016(Vide Bukti 

B4) ; -------------------------------------------------------------------------   

28.3. Sdr Toshio Kuwata selaku President Director PT Kawasaki Motor 

Indonesia sebagai Saksi pada tanggal 05 Oktober 2016 (Vide 

Bukti B5):- -----------------------------------------------------------------        

28.4. Sdr Venkataraman Thiyagarajan selaku Presiden Direktur PT 

TVS Motor Company sebagai saksi pada tanggal 06 Oktober 

2016 (Vide Bukti B6);  ----------------------------------------------------  

28.5. Sdr Achamad Ichsan Nulhakim selaku asistent GM sales 

Penjualan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturingsebagai 

Saksi pada tanggal 24 Oktober 2016 (Vide Bukti B7); --------------   

28.6. Sdr Hendri Wijaya NG selaku GM Marketing PT Yamaha 

Indonesia Motor Manufacturing sebagai Saksi pada tanggal 25 

Oktober 2016(Vide Bukti B8) ;  -----------------------------------------  

28.7. Sdr Sutaryaselaku Sales Director PT Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing sebagai Saksi pada tanggal 8 November 2016 

(Vide Bukti B9);  -----------------------------------------------------------  

28.8. Purwoko selaku Manager IT PT Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing sebagai Saksi pada tanggal 09 November 2016 

(Vide Bukti B10);  ---------------------------------------------------------   

28.9. Sdr Yoichiro Kojima selaku Former President Director PT 

Yamaha Indonesia Motor Manufacturingsebagai Saksi pada 

tanggal 16 November 2016(Vide Bukti B11) ;  ------------------------   
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28.10. Sdr Ir Dyonisius Beti selaku Executive Vice President PT 

Yamaha Indonesia Motor Manufacturing sebagai Saksi pada 

tanggal 22 November 2016(Vide Bukti B12);  ------------------------  

28.11. Sdr Hendri Kartono selaku Mareting Manager PT Yamaha 

Indonesia Motor Manufacturing sebagai Saksi pada tanggal 29 

November 2016 (Vide Bukti B13);  -------------------------------------   

28.12. Sdr Thomas Wijaya selaku GM Sales PT AHM sebagai Saksi 

pada tanggal 30 November 2016 (Vide Bukti B14) ;  ----------------  

28.13. Sdr(i) Rita Prajitno selaku GM Financial Planning PT AHM 

sebagai saksi pada tanggal 5 Desember 2016 (Vide Bukti B15);  -  

28.14. Sdr Prahasto.W Pamungkas SH.,LL.M sebagai Ahli pada tanggal 

6 Desember 2016(Vide Bukti B16) ;  -----------------------------------   

28.15. Sdr Sondy Dwi Hartadi selaku Legal Manager PT AHM sebagai 

Saksi pada tanggal 13 Desember 2016 (Vide Bukti B17); ----------  

28.16. Sdr Dr Martin Daniel Siyaranamual selaku Ahli Ekonomi pada 

tanggal 14 Desember 2016 (Vide Bukti B18);  ------------------------   

28.17. Sdr Rina Indiastuti,SE.,MSIEselaku Ahli Ekonomi pada tanggal 

14 Desember 2016 (Vide Bukti B19);  ---------------------------------  

28.18. Sdr(i) Kurnia Toha,S.H selaku Ahli Hukum Persaingan pada 

tanggal 15 Desember 2016(Vide Bukti B20) ;  ------------------------  

28.19. Sdr Faisal Basri,S.E.,M.A. selaku Ahli Ekonomi pada tanggal 20 

Desember 2016(Vide Bukti B21) ;  -------------------------------------  

28.20. Sdr Anton Hendranata selaku Ahli Statistika pada tanggal 21 

Desember 2016 (Vide Bukti B22);  -------------------------------------  

28.21. Sdr Prof Wiwin Yadiati,S.E.,M.S,Ak. selaku Ahli Akuntansi pada 

tanggal 21 Desember 2016 (Vide Bukti B23);  ------------------------  

28.22. Sdr Prof.Dr.Nindyo Pramono,S.H.,M.S selaku Ahli Hukum 

Perjanjian pada tanggal 22 Desember 2016 (Vide Bukti B24) ;  ---  

28.23. Sdr Prof.Dr.Ine Minara S.Ruky S.E.,M.E selaku Ahli Ekonomi 

pada tanggal 22 Desember 2016 (Vide Bukti B25) ;  ----------------  

28.24. Pemeriksaan alat bukti (Enzage) berupa surat dan/atau 

dokumen yang diajukan oleh Tim Investigator dan para Terlapor 

pada tanggal 3 Januari 2017 (Vide Bukti B26); ----------------------  

28.25. Pemeriksaan Minoru Morimoto selaku Presiden direktur PT 

Yamaha Indonesia Motor Manufacturing yang didampingi oleh Ir 
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Dyonisius Beti sebagai Terlapor I pada tanggal 4 Januari 2017 

(Vide Bukti B27) ;  --------------------------------------------------------  

28.26. Sdr Toshiyuki Inuma selaku Presiden Direktur PT Astra Honda 

Motor sebagai Terlapor II pada tanggal 5 Januari 2017 (Vide 

Bukti B28); -----------------------------------------------------------------  

28.27. Penyampaian Berita Acara Penyelidikan terhadap Sdr. Yutaka 

Teradatanggal 16 Januari 2015, 22 Januari 2015 dan 25 

Februari 2015pada pada tanggal 4 Januari 2017; ------------------  

29. Menimbangbahwa pada tanggal 09 Januari 2017, Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan 

Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak 

Investigator maupun pihak Terlapor (Vide bukti B29); ----------------------  

30. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (Vide 

bukti I2):  ----------------------------------------------------------------------------  

30.1. Terkait kronologis penetapan harga; -----------------------------------  

 

Bahwa tim investigator telah menuyusun kronologi waktu 

terjadinya kartel penetapan harga yang dilakukan oleh terlapor I 

dan Terlapor II sebagaimana yang tertera dalam gambar diatas. 

Periode kartel penetapan harga terjadi pada tahun 2014 

didukung dengan bukti komunikasi dan bukti ekonomi yang 

akan diuraikan lebih detail dalam kesimpulan tim investigator 

melalui sub bab terpisah; ------------------------------------------------   
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Bahwa berikut penjelasan kronologis kartel penetapan harga 

yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II: ----------------------  

30.1.1. Tahun 2013; --------------------------------------------------  

a. Bahwa Sdr. Yoichiro Kojima selaku Presiden 

Direktur PT. Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing ketika itu dan Toshiyuki Inuma 

selaku Presiden Direktur PT. Astra Honda Motor 

ketika itu telah melakukan pertemuan di dalam 

lapangan golf pada Tahun 2013 sampai dengan 

November 2014. Terbukti dengan adanya 

pengakuan BAP sebagai berikut: ---------------------  

4. Pertanyaan 
Majelis 
Komisi 

Bisa jelaskan secara singkat 
kronolgis saksi menjadi direksi 
di PT Yamaha Indonesia mulai 
kapan, kemudian saat ini  
sebagai apa posisinya, dan apa 
tanggung jawabnya? 

Jawaban  Saya bekerja di Yamaha 
Indonesia mulai November 
2012 hingga Desember 2015. 
Sebagai Presiden direktur saya 
mempunya 3 tugas : 
Menunjukkan arah 
perusahaan untuk 
memaksimalkan nilai brand; 
Memonitor 3 operasi besar di 
perusahaan : marketing, 
corporate dan produksi; 
Karena Yamaha Indonesia 
sudah lokalisasi berarti saya 
mensharing mengenai sudut 
pandang global kepada 
masing-masing divisi.  

144. Pertanyaan 
Investigator 

Saudara saksi pernah bermain 
golf dengan pak inuma? 

Jawaban  Tidak sering tapi pernah 
bermain dengan inuma.  

145. Pertanyaan 
Investigator 

Ingat tidak saudara saksi main 
dengan pak inuma dimana 
yang paling ingat dengan pak 
inuma? 

Jawaban  Main dimana saya lupa. 

146. Pertanyaan 
Investigator 

Pak inuma kerjanya sebagai 
apa di Indonesia? 

Jawaban  Dia selaku Presdir di Honda. 

(Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi 
Yoichiro Kojima pada Pemeriksaan lanjutan) 
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4. Pertanyaan 
Majelis 
Komisi 

Saudara terlapor bisa jelaskan 
kapan bergabung dengan PT 
Astra Honda Motor, dan bekerja 
sebagai apa ? 

Jawaban  Saya masuk tahun 1972, dan 
masuk di Astra Honda Motor 
Indonesia (AHM) pada April 
tahun 2013. 

37. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah dalam menjalani hobi 
golf itu apakah anda pernah 
bermain dengan WN jepang 
yang menjabat dalam 
perusahaan/ produsen 
kompetitor lain? 

Jawaban  Ya 

38. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah itu rutin dilakukan? 

Jawaban  Tidak rutin, ada kompetisi JJC, 
Jakarta Japan Club. 

41. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah saudara mengenal 
Yoichiro Kojima? 

Jawaban  Tahu. 

42. Pertanyaan 
Investigator 

Kapan mengenal beliau dan 
dalam kapasitas apa mengenal 
beliau? 

Jawaban  Tidak ingat persis yang pasti 
setelah saya datang pada april 
2013 kami pernah bertemu dan 
bertukar salam, ketika saya 
tiba dia sudah tiba disitu. 

(Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 
Terlapor II pada Pemeriksaan Lanjutan) 

 

b. Bahwa Sdr. Yoichiro Kojima baru berhenti 

menjadi presiden direktur terlapor I pada tahun 

2015, sementara Sdr. Inuma menjadi presiden 

direktur II pada tahun 2013 sampai dengan saat 

kesimpulan ini dibuat masih menjabat.  

Bahwa berdasarkan keterangan BAP diatas kedua 

presdir mengakui saling mengenal dan telah 

bertemu pada tahun 2013 dan keduanya juga 

memiliki hobi yang sama yaitu olah raga Golf. 

Bahwa berdasarkan keterangan diatas diketahui 

tahun 2013 merupakan tahun dimana keduanya 

bertemu di Indonesia merupakan hal yang logis 

karena Sdr. Inuma baru bertugas di Indonesia 

pada tahun 2013. ---------------------------------------  
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30.1.2. Januari 2014; ------------------------------------------------  

a. Bahwa berdasarkan bukti email internal terlapor I 

yang dikirim oleh saksi Sdr. Yukata Terada, 

Presdir Kojima telah meminta marketing 

management group untuk mengikuti pola 

kenaikan harga mulai dari Januari 2014 sebagai 

janji kepada Presdir honda Sdr. Inuma. Berikut 

email lengkap saksi Sdr. Terada; ---------------------  

 
President Kojima san has requested us to follow 
Honda price increase many times since January 2014 
because of his promise with Mr. Inuma President of 
AHM at Golf Course. As we know this is illegal. We 
never follow such price negotiation process. YMC also 
educated all employees not to negotiate prices with 
competitors. 

 

b. Bahwa bukti email tersebut telah dikonfirmasi 

kepada saksi-saksi yang berhasil dihadirkan 

dalam persidangan sebagai berikut: -----------------  

68. Pertanyaan 
Investigator 

Saya ingin menunjukkan 
dokumen, saya akan 
menunjukkan ke hadapan 
Majelis Komisi (Investigator 
menunjukkan dokumen ke 
hadapan Majelis Komisi). 
Saksi bisa maju untuk 
melihat juga. 

Jawaban Iya. Jadi saya mau koreksi 
kembali kedua email saya 
ingat kembali termasuk isi-
isinya. Jadi saya siap 
menjawab terkait kedua email 
tersebut 

(Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi 
Dyonisius Beti pada Pemeriksaan Lanjutan) 
 

204. Pertanyaan 

Investigator 

Anda pernah menerima email 

ini? 

Jawaban Ya,  tentu saja kalau ada 

nama saya 

206. Pertanyaan 

Investigator 

Apa pemahaman anda 

terhadap email ini? 

Jawaban Terada bicara price issue lagi 

 (Berita  Acara  Sidang  Majelis   Komisi Pemeriksaan 
Saksi Sutarya pada  Pemeriksaan  Lanjutan) 
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c. Bahwa berdasarkan keterangan diatas, saksi 

Dyonisius dan saksi sutarya mengetahui dan 

pernah mendapatkan email dari saksi terada. 

Bahkan tim investigator menduga saksi terada 

telah sering mengingatkan mengenai pricing issue 

kepada Sdr. Sutarya, hal tersebut terlihat dari 

jawaban saksi sutarya dengan kalimat “terada 

bicara price issue lagi”.Bahwa berdasarkan bukti-

bukti diatas tim investigator menyimpulkan 

kesepakatan mengenai pola harga terjadi mulai 

dari Januari 2014; --------------------------------------  

d. Bahwa adanya pengaturan penetapan harga juga 

terbukti dengan adanya BAP saksi Sdr. Yukata 

Terada, sebagai berikut; --------------------------------  

14. Pertanyaan Bahwa pada saat keterangan 
saksi Pak Sutarya. Beliau 
pernah menerima email dari 
Pak Yutaka Terada yang isinya 
tidak setuju dengan kenaikan 
harga jual produk yamaha. 
Apakah benar anda pernah 
mengirimkan email tersebut 
yang sudah dijelaskan bapak 
Sutarya sebelumnya. 

Jawaban Jadi betul saya pernah 
mengirimkan email kepada 
Bapak Sutarya dan Bapak 
Dyon tentang ketidaksetujuan 
saya (Pak Terada) terhadap 
harga yang ditentukan oleh 
Bapak Sutarya dan Bapak 
Dyon, karena harga tersebut 
adalah harga yang dicompare 
dengan harga Honda naik. 
Dengan membandingkan 
harga Honda karena menurut 
saya Yamaha harus 

mempunyai strategi marketing 
sendiri tidak hanya mengikuti 
perusahaan lain atau 
kompetitor 
Bahwa bisa dilihat dari file 
yang saya serahkan akan 
terlihat jika harga honda naik 
maka harga Yamaha akan 
naik, kenapa ada kebijakan 
tersebut karena ada perintah 
dari Pak Kojima untuk 
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 memonitor harga Honda. 
Misalkan tahun lalu bulan 2, 
bulan 5 dan bulan 7 bulan 8 
tahun 2014 harga jual Honda 
naik lalu harga jual yamaha 
naik di bulan 3 bulan6 dan 
bulan 9 karena instruksi 
Presiden Direktur Kojima. 
Termasuk bulan januari tahun 
2015 Pak Kojima 
menginstruksi kepada Bapak 
Sutarya, Bapak Dyon, Bapak 
Tokunaga, Bapak Terada, 
Bapak Rudi, Bapak Saito, 
Bapak Marui dan Bapak 

Sugita hadir pada rapat CMM 
ini untuk menaikkan harga. 
Tetapi saya (terada) menolak, 
karena manajemen Indonesia 
tidak bisa bilang “tidak” maka 
saya yang mewakili 
Bahwa dalam meeting 
corporate management 
meeting (CMM) tersebut Bapak 
Kojima berkeras untuk 
menaikkan harga tetapi saya 
menolak, memang setelah 
meeting tersebut Bapak Dyon 
mengingatkan kepada saya 
(Terada) kenapa saya menolak 
harga tersebut 
Bahwa Yamaha sering 
membandingkan dengan 
Honda karena market share 
kendaraan roda dua 93 % 
dipegang oleh Yamaha dan 
Honda sehingga kami tidak 
melihat kompetitor lainnya 
Bahwa corporate management 
meeting (CMM) dilakukan 
sebulan dua kali. Kalau tidak 
salah tanggal 12 atau 19 
Januari 2015 
Untuk masalah penolakan 
saya di CMM tersebut ada di 
file tersebut yang saya 
serahkan. Ada file presentasi 
Bapak Dyon dan Bapak 
Sutarya kepada Bapak Kojima 
yang presentasi mereka 
berdua semua direktur tahu 
karena ada di CMM 

 

 

(BAP saksi Sdr. Yukata Terada) 

e. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Terada, 

adanya kebijakan kenaikan harga yang mengikuti 
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Honda telah terlaksana pada tahun 2014. 

Kemudaian Sdr. Saksi menolak untuk mengikuti 

kenaikan harga Honda pada tahun 2015 pada 

bulan Januari. Bahwa bukti Yamaha mengikuti 

pola kenaikan harga Honda semakin terbukti 

dalam keterangannya saksi Terada lainnya 

menyatakan bahwa Yamaha mengikuti pola 

kenaikan Honda sebagai berikut: ---------------------  

17 Pertanyaan Kapan instruksi yang diberikan 
kepada Pak Kojima untuk 

mengikuti harga Honda dan 
kepada siapa instruksi diberikan 

Jawaban Instruksi diberikan kepada 
semua direktur termasuk Bapak 
Dyon dan Bapak Sutarya, saya 
tidak ingat kapan karena terlalu 
banyak instruksi yang sama 
untuk menaikkan harga sesuai 
dengan kenaikan harga Honda. 
Pertama kali diberikan instruksi 
secara lisan pada bulan Februari 
2014. Pada Februari 2014 Honda 
naik harga maka kojima 
menginstruksikan untuk 
menaikkan harga Yamaha pada 
bulan Maret 2014.  
Biasanya instruksi diberikan 
kepada Bapak Terada, Bapak 
Dyon dan Bapak Sutarya. 

18 Pertanyaan Berdasarkan dokumen yang 
diberikan bapak Terada, ada 
email yang berasal dari Bapak 
Dyon yang dikirimkan kepada 
Bapak Terada, Bapak Tokunaga, 
Bapak Sutarya, Bapak Hendri 
Wijaya, Bapak Ichsan dan 
Bapak Hendri Kartono. Email ini 
adalah forward email dari email 
asli dari Bapak Kojima kepada 
Pak Dyon. Email ini adalah 
tanggal. Apakah Maksud dari 

Pak Kojima mengirimkan pesan 
tersebut ? 

Jawaban Menurut yang saya pahami 
adalah instruksi untuk 
memonitor harga Honda, jika 
harga Honda naik maka harga 
yamaha akan naik, yang janggal 
adalah mengapa ada instruksi 
untuk mengirimkan kesan agar 
kenaikan harga tersebut 
diketahui Honda. 
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19 Pertanyaan Apakah instruksi secara lisan 
Februari 2014 dan melalui email 
tersebut dilakukan oleh 
Yamaha? 

Jawaban Semua dilaksanakan atau 
dipaksa dilaksanakan karena itu 
adalah instruksi Presiden 
Direktur (Kojima) 

20 Pertanyaan Apakah latar belakang adanya 
instruksi yang diberikan oleh 
Kojima untuk menaikkan harga 
jual Yamaha mengikuti Honda? 
Apakah ada komunikasi antara 
Yamaha dan Honda mengenai 
kenaikan harga. 

Jawaban Bahwa saya pernah mendengar 
langsung dari Yoichiro Kojima 
bahwasanya pada Bulan 
Januari 2014. Mr. Kojima 
bersama Mr. Inuma Presiden 
Honda Indonesia dan ada dua 
presiden direktur dari 
perusahaan lain bermain golf. 
Pada saat bermain golf tersebut 
Mr. Kojima meminta kepada Mr. 
Inuma untuk menaikkan harga 
Honda agar Yamaha juga 
mengikuti kenaikan harga 
tersebut. Hal tersebut saya 
dengar langsung di ruang Mr. 
Kojima 
 
Setelah bermain golf Pak Kojima 
bercerita kepada saya mengenai 
hal tersebut. 

(BAP saksi Sdr. Yukata Terada) 

 

30.1.3. April 2014; ----------------------------------------------------  

a. Bahwa berdasarkan bukti email internal Terlapor 

I, Bahwa pada Hari Senin tanggal 28 April 2014 

pukul 05.07 PM, Bapak Dyon (Dyonisius Beti – 

Vice President PT. Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing) menggunakan alamat email 

dyon@indosat.blackberry.commem-forward email 

dari Mr. Yoichiro Kojima (Presiden Direktur PT. 

Yamaha Indonesia Motor Manufacturing – alamat 

email kojimayo@yamaha-motor.co.id) dengan 

subject email Fw:Pricing Issue, yang ditujukan 

kepada Mr. Terada (Direktur Marketing PT. 

mailto:dyon@indosat.blackberry.com
mailto:kojimayo@yamaha-motor.co.id
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Yamaha Indonesia Motor Manufacturing) alamat 

email teradayu@yamaha-motor.co.id,  Mr. Yuji 

Tokunaga (Direktur Marketing PT. Yamaha 

Indonesia Motor Manufacturing) dengan alamat 

email tokunagayu@yamaha-motor.co.id,  Bapak 

Sutarya (Direktur Sales PT. Yamaha Indonesia 

Motor Manufacturing) dengan alamat email 

sutarya@yamaha-motor.co.id, Bapak Hendri 

Wijaya (General Manager Marketing PT. Yamaha 

Indonesia Motor Manufacturing) dengan alamat 

email hendri_mkt@yamaha-motor.co.id, dan 

Bapak Ichsan Nulhakim (Chief DDS 3 PT. Yamaha 

Indonesia Motor Manufacturing) dengan alamat 

email ichsan_mkt@yamaha-motor.co.id. 

b. Bahwa isi email tersebut diatas adalah sebagai 

berikut: ----------------------------------------------------  

Please find attached the IDN price comparison 
material presented by YMC at Asean Mtg just after 
GEC. 
As You can notice, prices of some models are lower 
Honda, such as Vixion, Fino, etc. 
We need to send message to Honda that Yamaha 
follows H price increase to countermeasure 
exchange rate fractuation / labor cost increase as a 
common issue for the industry.  
So please review the current pricing and where 
there is a room, please adjust the price. 
I understand that to maintain the volume, if 
necessary, we use the amount of price increase for 
promotion of the models at least for the time being. 
Thanks, Kojima 
(see attached file : Price position IDN 2014. Pptx) 

c. Bahwa bukti email tersebut telah dikonfirmasi 

dan diakuikebenarannya oleh para saksi yang 

hadir dalam persidangan, diantaranya adalah 

Sdr. Kojima (Mantan Presdir Terlapor I), Sdr. 

Sutarya, Sdr. Dyonisius, Sdr. Hendri dan Sdr. 

Ichsan. ----------------------------------------------------  

mailto:teradayu@yamaha-motor.co.id
mailto:tokunagayu@yamaha-motor.co.id
mailto:sutarya@yamaha-motor.co.id
mailto:hendri_mkt@yamaha-motor.co.id
mailto:ichsan_mkt@yamaha-motor.co.id
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Vide Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi Yoichiro Kojima pada 

Pemeriksaan Lanjutan: ---------------------------------  

107 Pertanyaan 
Investigator  

Investigator menunjukkan 
dokumen dihadapan 
persidangan (email Procing 
Issue) 

Jawaban Benar 

108 Pertanyaan 
Investigator 

Apakah benar anda 
mengirimkan email Pricing 
Issue ini kepada Pak Dyon ? 

Jawaban Ya Benar 

 Pertanyaan 

Investigator 

Apakah email pengirim yang 

tertera disitu (ditampilkan 
dalam slide merupakan email 
anda ? 

Vide Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi Dyonisius Beti pada 

Pemeriksaan Lanjutan 

62 Pertanyaan 
Investigator 

(Investigator menunjukkan 
dokumen email 28 April 2014) 
terkait email di hadapan 
majelis. Apa Saksi pernah 
menerima email dari presdir 
Pak Kojima? 

 Jawaban Ya. Pertama tama saya waktu 
itu lupa karena banyak email 
diterima sesuda ramai 
dibicarakan di media massa 
saya aware dan saya ingat itu 
email yang pernah saya terima 
dari Mr. Kojima 

63 Pertanyaan 
Investigator 

Ini email anda forward ke 
terada dan ke tokunaga, Pak 
Sutarya , Ke Hendry dan 
Ichsan mengapa memforward 
email tersebut? 

 Jawaban Email ini adalah sharing 
informasi yang diberikan 
kojima ke saya, dan sharing 
informasi dalam marketing itu 

saya sharing kepada yang 
lain, saya tidak memfollow up 
email ini dan tidak minta 
mereka mengerjakan apa. 
Tujuan saya supaya orang 
lain tahu saja, bukan untuk 
kerjakan ini. 
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Vide Berita  Acara  Sidang  Majelis   Komisi 

PemeriksaanSaksi Sutarya pada  pemeriksaan  

lanjutan; --------------------------------------------------  

78 Pertanyaan 
Investigator 

Saksi saya mau menunjukkan 
mengenai email, apakah saksi 
pernah menerima email dari 
Pak Dyon pada tanggal 28 
April 2014? Saksi bisa maju 
ke hadapan majelis untuk kita 
perlihatkan emailnya? 

Jawaban Ya  

79 Pertanyaan 
Investigator 

Dalam email ini tersapat 
beberapa alamat email 
internal yamaha yang dituju, 
email forward dari Pak Dyon, 
yang ditunjukan kepada 
terada, ke tokunaga, ke 
sutarya, ke hendri wijaya dan 
ihsan, dan pesan asli email ini 
adalah dari Mr.Kojima yang 
ditunjukkan ke email Bapak 
Dyon, dengan subject Pricing 
Issue. Dalam email tersebut 
juga ada attachementnya. 
Apakah saksi pernah 
menerima email ini ? 
(Investigator membacakan isi 
email dalam teks berbahasa 
inggris). 

Jawaban Kalau lihat ada nama saya 
dalam email kemungkinan 
saya terima, saya baru aware 
bahwa ada email ini setelah 
kasus ini. 

Vide Berita  Acara  Sidang  Majelis   Komisi 

Pemeriksaan Saksi  Hendri  Wijaya NG pada  

pemeriksaan  lanjutan 

93 Pertanyaan 
Investigator 

Saya akan tunjukkan 
dokuemennya (C8) 

Jawaban Baik 

94 Pertanyaan 
Investigator 

Apa benar ini email bapak 
Hendry ? 

Jawaban Ya 

95 Pertanyaan 
Investigator 

Secara umum apa maksud fw 
email yang kita sama-sama 
perlihatkan ? 

Jawaban Terus terang ini hanya cc 
makanya saya tidak ingat saya 
baru lihat tadi. 

96 Pertanyaan 
Investigator 

Ini kalau kita lihat “to” ini fw 
dari pak dyon, ke terada, 
ichsan, tokunaga, jadi 
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bagaimana ? apa respon anda 
? apa yang anda  

Jawaban Ini referensi cc dari pak dyon 
ke saya 

97 Pertanyaan 
Investigator 

Anda baca ? 

Jawaban Hanya sekilas saja, yang saya 
tangkap ada review harga 

98 Pertanyaan 
Investigator 

Dari mana ke mana ? 

Jawaban Dari Mr.Kojima dikirimkan ke 
Pak Dyon dari Pak Dyon di fw 
ke saya. 

Vide Berita  Acara  Sidang  Majelis   Komisi 

Pemeriksaan Saksi  Ichsan Nulhakim pada  

pemeriksaan  lanjutan; ---------------------------------  

69 Pertanyaan 
Investigator 

Apa pendapat forward email 
ini tahu alasannya apa Pak 
Dyon frward ke nama-nama 
tadi dan juga nama anda ? 

Jawaban Saya tidak tahu saya hanya 
menerima email tersbeut saya 
hampir tidak ingat. 

70 Pertanyaan 
Investigator 

Apakah anda dianggap 
decision maker di perusahaan 
? 

Jawaban Saya tidak tahu 

71 Pertanyaan 
Investigator 

Saksi sudah melihat terkait 
surat yang di forward saya 
mau tanya kode H to follow 
price  
Apakah singkatan dari Honda 
? 

Jawaban Saya tidak tahu terus terang 
tapi mungkin saja 

72 Pertanyaan 
Investigator 

Mohon pertimbangkan karena 
yang mengirim bukan saudara 
saksi. Saksi hanya menerima 
cc khawatirnya saksi diminta 
berspekulasi  

Jawaban Ini tidak minta spekulasi 
 

Bisa jadi honda bisa jadi kata 
yang lain 

30.1.4. November 2014; ----------------------------------------------  

a. Bahwa berdasarkan bukti BAP terlapor II diakui 

permainan (pertemuan) golf terkahir yang 

dilakukan oleh presiden direktur terlapor I dan 

Terlapor II adalah pada bulan November 2014. 
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Bahwa hal tersebut diakui berdasarkan BAP 

terlapor II sebagai berikut:  ----------------------------  

(Vide Bukti, Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Terlapor II pada Pemeriksaan 

Lanjutan) -------------------------------------------------  

43. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah anda pernah main golf 
dengan Yoichiro kojima, mulai 
dari kapan? 

Jawaban  Pernah, mungkin 2013 ada 
juga dan 2014 bulan November 
pernah sekali 

44. Pertanyaan 

Investigator 

Terakhir kali main dengan 

Yoichiro kojima kapan? 

Jawaban  November 2014 itu terakhir. 

b. Bahwa berdasarkan keterangan diatas terbukti 

adanya komunikasi antara Terlapor I dan 

Terlapor II dalam kurun waktu tahun 2013 

sampai dengan November 2014. Bahwa adanya 

komunikasi tersebut sangat sesuai dengan 

pernyataan-pernyataan saksi Terada; ---------------  

30.1.5. Januari 2015; ------------------------------------------------  

a. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2015 pukul 

09:52 AM, Mr. Terada (Direktur Marketing PT. 

Yamaha Indonesia Motor Manufacturing) 

mengirimkan email dengan subject Retail Pricing 

Issue Terada yang ditujukan kepada Bapak Dyon 

(Dyonisius Beti – Vice President PT. Yamaha 

Indonesia Motor Manufacturing), Bapak Sutarya 

(Direktur Sales PT. Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing), di CC ke Mr. Iidashi dan di Bcc 

ke Mr. Yanagi (yagiyu); ---------------------------------  

b. Bahwa isi email tersebut pada pokoknya berbunyi 

sebagai berikut : (Vide bukti, dokumen email dari 

saksi Terada) 

I have just heard from Mr. Iida that Dyon san and 
Sutarya san discussed while I was not in the office on 
8th Jan to increase Retail Prices to follow Honda as 
Honda increased retail price from January 2015. 
But I do not completely agree with retail price increase 
to follow Honda 
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Reasons : 
1. President Kojima san has requested us to follow 

Honda price increase many times since January 
2014 because of his promise with Mr. Inuma 
President of AHM at Golf Course. As we know this is 
illegal.We never follow such price negotiation process. 
YMC also educated all employees not to negotiate 
prices with competitors. 

2. Yamaha should decide our retail price by our own 
marketing strategy. 

3. I can agree with only Soul GT and Jupiter MX as we 
need to make smooth step up to the new models for 
these 2 models. 

4. First we need to fight back to fight back and to 
increase market share especially in the beginning of 
2015. 

5. And I do not agree to discuss Retail price matter at 
CMM. Once we did like this we will be requested to 
do same at CMM. 

Thank U and Regards....... 
Terada 

c. Bahwa berdasarkan email tersebut diatas terbukti 

saksi Terada berusaha untuk menolak dan tidak 

mngikuti pola kenaikan harga Honda. Saksi 

terada juga telah mengingatkan bahwa tindakan 

penyesuaian harga tersebut merupakan tindakan 

yang ilegal. Saksi Terada menolak karena mulai 

dari Januari 2014 sampai dengan yang 

bersangkutan mengirimkan email Januari 2015 

pihak Yamaha selalu mengikuti pola kenaikan 

harga Honda. Bahwabukti adanya kartel 

penetapan harga oleh terlapor I dan terlapor II 

juga diperkuat oleh keterangan saksi Terada pada 

BAP tanggal 22 Januari 2015, sebagai berikut: 

11 Pertanyaan Apakah isi dari email ini 
diimplementasikan? 

Jawab Iya, dengan instruksi dari Mr. 

Kojima dan email ini 
diimplementasikan tahun 2014 
dengan cara menaikkan harga 
sebanyak 4 kali dalam 1 tahun 

12 Pertanyaan Apakah praktek penetapan 
harga ini dilakukan hanya oleh 
Honda dan Yamaha? 
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Jawaban Iya, karena berdasarkan market 
share hanya dikuasai oleh hoda 
dan Yamaha sebesar 93% 
sedangkan yang lain hanya 
kecil. 

Vide Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi Dyonisius Beti pada 

Pemeriksaan Lanjutan; ---------------------------------  

68 Pertanyaan Saya ingin menunjukkan 
dokuemn, saya akan 
menunjukkan ke hadapan 
Majelis Komisi (Investigator 
menunjukkan dokumen ke 
hadapan Majelis Komisi). Saksi 
bisa maju untuk melihat juga. 

Jawaban Iya. Jadi saya mau koreksi 
kembali kedua email saya ingat 
kembali termasuk isi-isinya. 
Jadi saya siap menjawab terkait 
kedua email tersebut. 

Vide Berita  Acara  Sidang  Majelis   Komisi 

Pemeriksaan Saksi Sutarya pada Pemeriksaan  

Lanjutan 

204 Pertanyaan Anda pernah menerima email 
ini? 

Jawab Ya, tentu saja kalau ada nama 
saya. 

206 Pertanyaan Apa pemahaman anda terhadap 
email ini ? 

Jawab Terada bicara price issue lagi 

d. Keterangan Saudara Yutaka Terada terkait email 

tersebut di dalam penyelidikan yang di dalam 

Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan 

telah disepakati masuk ke dokumen persidangan:  

(1) Berita Acara Penyelidikan Yutaka Terada 

Marketing Director PT. Yamaha Indonesia 

Motor Manufacturing PT. Yamaha Indonesia 

Motor Manufacturing tanggal  16 Januari 

2015: -----------------------------------------------  
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17 Pertanyaan Apakah pe 

Jawaban Menerima tapi 
tahapannya adalah 
sebagai berikut dari 
Kojima mengirim email ke 
Dyon memforward email 
ke Terada, Tokunaga, 
Sutarya, hendri Wijaya 
dan Ichsan 

18 Pertanyaan Jelaskan fungsi dan tugas 
orang-orang yang 
menerima email tersebut 

Jawaban Bapak Sutarya Sales 
Director PT Yamaha 
Indonesia Motor 

Manufacturing berwenang 
dengan segala hal yang 
berkaitan dengan sales 
Bapak Tokunaga 
Operation Director PT 
Yamaha Indonesia Motor 
Manufacturing berwenang 
dalam hal operasional 
perusahaan termasuk 
finance. Bapak Tokunaga 
bukan orang Yamaha 
melainkan orang Mitsui 
sebagai pemegang saham 
Yamaha 
Bapak Hendri Wijaya 
sebagai GM marketing PT 
Yamaha Indonesia Motor 
Manufacturing 
Bapak Ichsan sebagai 
asisten GM Marketing PT 
Yamaha Indonesia Motor 
Manufacturing 
Bapak Dionisius Beti 
(Dyon) sebagai Vice 
President PT Yamaha 
Indonesia Motor 
Manufacturing 

19 Pertanyaan Apakah yang anda 
pahami dari isi email 
tersebut, jelaskan! 

Jawaban Bahwa Bapak terada 

memahami substansi 
email adalah perintah 
Kojima kepada 
bawahannya untuk 
melakukan kartel dengan 
bentuk mengikuti 
kenaikan harga yang 
dilakukan oleh Honda 

20 Pertanyaan Apakah isi email tersebut 
diimplemenkan dan 
dilaksanakan 
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Jawaban Iya benar isi email 
tersebut 
diimplementasikan di 
pasar karena terbukti 
Yamaha selalu mengikuti 
kenaikan harga yang 
dilakukan oleh Honda 
setelah tanggal Januari 
2014, kebijakan untuk 
mengikuti harga Honda 
sudah diinstruksikan oleh 
Bapak Kojima berulang 
kali kepada menajemen 
dan tim marketing. Untuk 
approval harga dilakukan 

oleh Bapak Kojima selaku 
presiden PT Yamaha 
Indonesia Motor 
Manufacturing 

 

11 Pertanyaan Bagaimana contoh bentuk 
koordinasi dengan 
Honda? 

Jawaban Bahwa Vice President 
Yamaha Indonesia 
Dionisius Beti sepertinya 
di bawah tekanan oleh 
Pak Kojima untuk 
menemui Executive Vice 
President Director Astra 
Honda Motor apak 
Johanes Loman untuk 
perihal lain dan didalam 
itu ada kegiatan melobi 
Honda menaikkan harga 
dan Kojima cuci tangan 
atas tindakan ini. Mereka 
bertemu akhir Desember 
2014. 
Bahwa Bapak Yochiro 
Kojima sebagai Presiden 
Yamaha Indonesia dan 
Executive Officer Yamaha 
Jepang sampai Maret 
2015 setelah maret 2015 

akan dipromosikan 
sebagai Direktur Yamaha 
Jepang 

12 Pertanyaan Terkait dengan email dari 
Bapak Terada, apa 
tanggapan dari Bapak 
Dyon dan Bapak Sutarya? 

Jawaban Bahwa tanggapan mereka 
sudah setuju dengan 
pendapat Bapak terada di 
email. 
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 Tetapi di rapat 12 Januari 
2015 Corporate 
Manajement meeting 
(director meeting) Bapak 
Kojima memerintahkan 
Bapak Dyon, Bapak 
Terada, Bapak Sutarya 
dan Bapak Togunaga 
untuk menaikkan harga 
jual Honda mengikuti 
harga jual Yamaha 
Bahwa di rapat tanggal 15 
Januari 2015 yang 
dihadiri oleh Bapak 
Terada, Bapak Dyon dan 

Bapak Sutarya dan bapak 
Tokunaga, Bapak hendri 
dan yang lainnya 
memutuskan untuk 
menaikkan harga jual 
produk Yamaha. 

  Bahwa tanggal 8 Januari 
2014 ada keputusan 
untuk menaikkan harga 
tetapi pak Terada 
menolak karena jika 
mengikuti harga Honda 
maka akan terjadi kartel. 
Tanggal 8 Januari 2015 
tersebut ada proposal 
kenaikan harga untuk 
mengikuti harga Honda 
berdasarkan email 

(2) Berita Acara Penyelidikan Yutaka Terada 

Marketing Director PT. Yamaha Indonesia 

Motor Manufacturing PT. Yamaha Indonesia 

Motor Manufacturing tanggal  22 Januari 

2015 : ----------------------------------------------  

5 Pertanyaan : Apakah anda pernah 
melihat dokumen email 
ini ? 

Jawaban  Saya akan mengambil 
dokumen saya dan 
mencocokkannya dengan 
file yang saya punya. Iya 
betul dokumen yang 
investigator tunjukkan 
print dari email adalah 
sama dengan dokumen 
yang dimiliki Bapak 
Terada. 
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 : Bahwa dokumen ini 
adalah dokumen internal 
email Yamaha. 

6 Pertanyaan : Bisa disebutkan alamat 
email kantor bapak 
Terada di Yamaha ? 

Jawaban : Bahwa alamat email  
kantor saya adalah 
teradayu@yamaha-
motor.co.id. Bahwa 
alamat email yang ada 
dokumen investigator 
sesuai dengan alamat 
email internal kantor 
saya 

7 Pertanyaan : Bisa diceritakan proses 
penerimaan email 
tersebut ! 

Jawaban : Bahwa untuk proses. 
Email ini adalah email 
dari Presiden Direktur 
Kojima ke Vice President 
Mr. Dyon. Dapat dilihat 
di dalam email tersebut 
bahwa Honda menaikkan 
harga lalu Yamaha ikut 
menaikkan harga 

8 Pertanyaan : Apa yang Saudara 
pahami dari isi email 
tersebut 

Jawaban : Bahwa saya mendengar 
langsung dari Pak 
Kojima, pada Tahun 2014 
ada pertemuan 4 
perusahaan di lapangan 
golf. Dan pada pertemuan 
tersebut Bapak Kojima 
berbicara dengan Bapak 
Inouma dari Honda. 
Ketika Honda mengikuti 
menaikkan harga maka 
Yamaha akan mengikuti. 

9 Pertanyaan  : apakah sebelumnya ada 
pertemuan antara 
keempat produsen 
kendaraan dari Jepang 

yaitu Honda, Yamaha, 
Suzuki, Kawasaki  

Jawaban  Bahwa ada pertemuan 4 
perusahaan secara 
informal di lapangan golf. 
Bahwa Presiden Kojima 
telah meminta kepada 
Bapak Inouma selaku 
Presiden Honda 
Indonesia untuk 
menaikkan harga produk 

mailto:teradayu@yamaha-motor.co.id
mailto:teradayu@yamaha-motor.co.id
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 : Honda dan Yamaha akan 
mengikuti untuk 
menaikkan harga 
produknya juga. 
Bahwa Tahun 2014 Pak 
Kojima memberikan 
instruksi untuk 
menaikkan harga jual 
Yamaha mengikuti 
kenaikan harga jual 
Honda berulang kali lebih 
dari yang dibutuhkan 
dan normalnya atau 
tidak normal dan terlalu 
banyak. Instruksi yang 

diberikan oleh Kojima ini 
diberikan kepada 
Marketing Vice Presiden 
(dyon), Marketing 
Director (Terada), Sales 
director (sutarya), 
Operational director 
(tokunaga) dan general 
manager seperti Pak 
Hendri serta pada Pak 
Ichsan (asisten GM 
Operation) 

10 Pertanyaan  : Jadi apakah benar nama-
nama yang saudara 
sebutkan adalah sama 
dengan yang ada dalam 
email? 

Jawaban : Iya benar 

11 Pertanyaan : Apakah isi dari email ini 
diimplementasikan? 

Jawab : Iya, dengan instruksi dari 
Mr. Kojima dan email ini 
diimplementasikan tahun 
2014 dengan cara 
menaikkan harga 
sebanyak 4 kali dalam 1 
tahun 

12 Pertanyaan : Apakah praktek 
penetapan harga ini 
dilakukan hanya oleh 
Honda dan Yamaha? 

Jawaban : Iya, karena berdasarkan 
market share hanya 
dikuasai oleh hoda dan 
Yamaha sebesar 93% 
sedangkan yang lain 
hanya kecil. 

14 Pertanyaan : Bagaimana respon dari 
orang-orang yang 
namanya ada dalam 
email?apakah setuju atau 
tidak? 
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Jawaban : Karena ini adalah 
instruksi dari Mr. Kojima 
dan Mr. Kojima lah yang 
memberikan approval 
terkait harga maka mau 
tidak mau harus 
mengikuti instruksi yang 
ada dalam email tersebut 
dan terkait pegawai asli 
Indonesia tidak bisa 
menolak. Dan Mr. Kojima 
menginstruksikan hal ini 
dengan penuh tekanan.  

(3) Berita Acara Penyelidikan Yutaka Terada 

Marketing Director PT. Yamaha Indonesia 

Motor Manufacturing PT. Yamaha Indonesia 

Motor Manufacturing tanggal 25 Januari 

2015 : ----------------------------------------------  

14 Pertanyaan : Bahwa pada saat 
keterangan saksi pak 
sutarya, beliau pernah 
menerima email dari pak 
yutaka terada yang isinya 
tidak setuju dengan 
kenaikan harga jual 
produk Yamaha. Apakah 
benar anda pernah 
mengirimkan email 
tersebut yang sudah 
dijelaskan bapak sutarya 
sebelumnya 

Jawaban : Jadi betul saya pernah 
mengirimkan email 
kepada bapak sutarya 
dan bapak dyon tentang 
ketidaksetujuan saya 
(pak terada) terhadap 
harga yang ditentukan 
oleh bapak sutarya dan 
bapak Dyon karena hal 
tersebut adalah harga 
yang di compare dengan 

harga Honda naik. 
Dengan membandingkan 
harga Honda karena 
menurut saya Yamaha 
harus mempunyai 
strategi marketing sendiri 
tidak hanya mengikuti 
perusahaan lain atau 
kompetitor. 
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  : Bahwa bisa dilihat dari 
file yang saya serahkan 
akan terlihat jika harga 
Honda naik maka harga 
Yamaha akan naik, 
kenapa ada kebijakan 
tersebut karena ada 
perintah dari pak kojima 
untuk memonitor harga 
Honda. Misalkan tahun 
lalu bulan 2, bulan 5 
dan bulan 7, bulan 8  
tahun 2014 harga  jual 
Honda naik lalu harga 
jual Yamaha naik di 

bulan 3, bulan 6, dan 
bulan 9 karena ada 
instruksi dari presiden 
direktur kojima. 
Termasuk bulan januari 
tahun 2015  pak kojima 
mengintruksi kepada 
bapak sutarya, bapak 
dyon, bapak tokunaga, 
bapak terada, bapak 
rudi, bapak saito, bapak 
marui dan bapak sugita 
hadir pada rapat CMM 
ini untuk menaikkan 
harga. Tetapi saya 
(terada) menolak karena 
manajemen Indonesia 
tidak bisa bilang “tidak” 
maka saya yang 
mewakili. 
Bahwa dalam meeting 
corporate management 
meeting (CMM) tersebut 
bapak kojima berkeras 
untuk menaikkan harga 
tetapi saya menolak, 
memang setelah meeting 
tersebut bapak dyon 
mengingatkan kepada 
saya (terada) kenapa 
saya menolak harga 
tersebut. 
Bahwa Yamaha sering 
membandingkan dengan 
Honda karena market 
share kendaraan roda 
dua 93% dipegang oleh 
Yamaha dan Honda 
sehingga kamni tidak 
melihat komopetitor 
lainnya 
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 : Bahwa corporate 
management meeting 
dilakukan sebulan dua 
kali. Kalau tidak salah 
tanggal 12 atau tanggal 
19 januari 2015. 
Untuk masalah 
penolakan saya di CMM 
tersebut ada di file 
tersebut yang saya 
serahkan. Ada file 
presentasi bapak dyon 
dan bapak sutarya 
kepada bapak kojima 
yang presentasi mereka 

berdua semua direktur 
tahu karena ada di 
CMM. 

16 Pertanyaan : Apakah menurut pak 
terada strategi 
marketing yang 
mengikuti harga Honda 
salah? 

Jawaban : Sebagai marketing 
direkut kita bisa 
menentukan harga 
sesuai produk,kita 
harus punya strategi 
marketing sendiri, tidak 
harug mengikuti harga 
Honda. Saya selalu 
menyarankan tidak 
mengikuti Honda kalau 
terus terusan mengikuti 
Honda maka market 
share Yamaha tidak 
akan berubah. Saya 
menyarankan Yamaha 
punya strategi 
marketing sendiri pada 
saat Honda naik maka 
Yamaha tidak perlu naik 
harga tetapi dengan 
harga yang sama bisa 
menaikkan jumlah 
volume penjualan 
supaya market share 
berubah 

17 Pertanyaan : Kapan intruksi 
diberikan kepada pak 
kojima untuk mengikuti 
harga Honda dan kepad 
asiapa intruksi 
diberikan 
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Jawaban : Instruksi diberikan 
kepada semua direktur 
termasuk bapak dyon 
dan bapak sutarya, saya 
tidak ingat kapan 
karena terlalu banyak 
intruksi yang sama 
menaikkan harga sesuai 
dengan kenaikan harga 
Honda. Pertama kali 
diberikan intruksi 
secara lisan pada bulan 
februari 2014 honda 
naik harga maka kojima 
mengintruksikan untuk 

menaikkan harga 
Yamaha pada bulan 
maret 2014 
Biasanya instruksi 
diberikan kepada bapak 
terada, bapak dyon dan 
bapak sutarya 

18 Pertanyaan : Berdasarkan dokumen 
yang diiberikan bapak 
terada, ada email yang 
berasal dari bapak dyon 
yang dikirmkan kepada 
bapak terada , bapak 
tokunaga, bapak 
sutarya, bapak Hendry 
wijaya, bapak ichsan 
dan bapak Hendry 
kartono. Email ini 
adalah forward email 
dari email asli dari 
bapak kojima kepada 
pak dyon. Email ini 
adalah tanggal. Apa 
maksud pak kojima 
mengirimkan pesan 
tersebut? 

Jawaban : Menurut yang saya 
pahami adalah instruksi 
untuk memonitor harga 
Honda, jika harga 
Honda naik maka harga 

Yamaha akan naik. 
Yang janggal adalah 
mengapa ada instruksi 
untuk mengirimkan 
kesan agar kenaikan 
harga tersebut diketahui 
Honda  

19 Pertanyaan : Apakah instruk secara 
lisan februari 2014 dan 
melalui email tersebut 
diketahui oleh Yamaha ? 
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Jawaban : Semua dilaksanakan 
atau dipaksa 
dilaksanakan karena itu 
adalah instruksi 
presiden direktur 
(Kojima) 

20 Pertanyaan : Apakah latar belakang 
adanya intruksi yang 
dioberikan oleh kojima 
untuk menaikkan harga 
jual Yamaha mengikuti 
Honda ? apakah ada 
komunikas antara 
Yamaha dan Honda 
mengenai kenaikan 

harga 

Jawaban : Bahwa saya pernah 
mendengar langsung 
dari yoichiro kojima 
bahwasanya pada bulan 
januari 2014. Mr.Kojima 
bersama Mr. Inuma 
Presiden Honda 
Indonesia dan ada dua 
presiden direktur dari 
perusahaan lain 
bermain golf. Pada saat 
bermain golf tersebut 
Mr.Kojima meminta 
Mr.Inuma untuk 
menaikkan harga Honda 
agar Yamaha juga 
mengikuti kenaikan 
harga tersebut. Hal 
tersebut saya dengar 
langsung di ruang 
Mr.Kojima 
Setelah bermain golf pak 
kojima bercerita kepada 
saya mengenai hal 
tersebut 

Aspek Ekonomi ---------------------------------------------------------------------  

30.2. TerkaitPasar Bersangkutan; ---------------------------------------------  

Bahwa tim investigator menyatakan pasar bersangkutan dalam 

Laporan Dugaan Pelanggaran tidak mengalami perubahan dan 

menjadi satu kesatuan dalam kesimpulan tim investigator; -------  

30.3.1. Bahwaberdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 10 

UU No. 5/1999 dijelaskan bahwa yang dimaksud 

pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan 

dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu 

oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang 
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sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan 

atau jasa tersebut; -------------------------------------------  

30.3.2. Bahwa pengertian pasar bersangkutan berdasarkan 

Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999 tersebut 

menekankan pada konteks horizontal yang 

menjelaskan posisi pelaku usaha beserta pesaingnya;  

30.3.3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999 

tersebut, cakupan pengertian pasar bersangkutan 

meliputi dua perspektif, yaitu pasar berdasarkan 

produk dan pasar berdasarkan geografis; ---------------  

30.3.4. Pasar produk dalam perkara A Quo adalah sepeda 

motor jenis skuter matik 110-125 CC; -------------------  

30.3.5. Pasar Geografisdalam perkara A Quo adalah di 

seluruh wilayah Indonesia; ---------------------------------  

 

30.3.6. Bahwa dengan demikianpasar bersangkutan dalam 

perkara ini adalahSepeda Motor jenis Skuter Matik 

110 – 125 CC yang dipasarkan di seluruh wilayah 

Indonesia; -----------------------------------------------------  

30.3. Struktur Pasar; ------------------------------------------------------------  

Bahwatim investigator masih menggunakan data yang sama 

dengan data dalam LDP terkait dengan struktur pasar perkara A 

Quo merujuk pada data yang dikeluarkan oleh AISI, sebagai 

berikut: (Vide bukti, dokumen industri sepeda motor bersumber 

dari AISI); -------------------------------------------------------------------  

SEPEDA MOTOR 

UNDERBONE 
SPORT SKUTER 

MATIK 

150 CC ≥ 110 CC– 125 CC 
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30.4.1. Bahwaberdasarkan data yang diperolah dari AISI 

tersebut, industri kendaraan bermotor roda dua 

dikuasai oleh 6 pelaku usaha.Berdasarkan hasil 

penyelidikan dan pemeriksaan majelis komisi hanya 

4 pelaku usaha yang mengeluarkan dan memasarkan 

produk sepeda motor skuter matik 110-125 CC, yaitu 

PT Astra Honda Motor Indonesia, PT Yamaha 

Indonesia Motor Manufacturing, PT Indomobil Suzuki 

International dan PT. TVS Motor Company Indonesia;  

30.4.2. Bahwastruktur pasar dapat diberikan pengertian 

sebagai kondisi lingkungan dimana perusahaan 

melakukan aktivitas produksinya. Struktur pasar 

dibedakan menjadi 4 bentuk diantaranya adalah: -----  

a. Pasar persaingan sempurna; --------------------------   

b. Pasar persaingan monopolistik; -----------------------  

c. Pasar oligopoli; -------------------------------------------  

d. Pasar monopoli; ------------------------------------------  

30.4.3. Bahwa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh AISI 

pangsa pasar sepeda motor skuter matik 110-125 CC 

pada tahun 2014 sebagai berikut : -----------------------  
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Produksi dan Distribusi Sepeda Motor Matik 110-125 CC 

di Indonesia Tahun 2014 

30.4.4. Bahwa selanjutnya tim investigator akan 

menguraikan fakta dan sekaligus teori terkait prilaku 

honda dan Yamaha dalam sub bab berikutnya. --------  

30.4. Analisa Ekonomi terkait Dugaan Perilaku Kolusif antara 

Yamaha dan Honda -------------------------------------------------------  

30.5.1. Bahwa perbedaan struktur pasar tersebut 

dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam 

mempengaruhi harga yang terbentuk dipasar dan 

perbedaan tersebut diakibatkan adanya karakteristik 

yang berbeda dari masing masing pasar. 

Karakteristik dari masing masing pasar akan 

diuraikan pada bagan dibawah ini: -----------------------  

No Struktur Pasar Karakteristik 

1 Pasar persaingan 

sempurna 

1. Banyak penjual dan pembeli 

2. Produknya homogen 
3. Bebas keluar masuk pasar 

4. Informasi sempurna 

2 Pasar persaingan 

monopolistik 

1. Banyak penjual 

2. Produknya terdiferensiasi 

3. Bebas masuk dan keluar pasar 

3 Pasar monopoli 1. Terdapat hanya satu 

perusahaan 

2. Tidak terdapat kemungkinan 

keluar dan masuk pasar 
3. Dapat menguasai penentuan 

harga 

4. Tidak memiliki barang pengganti 
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yang mirip 

5. Promosi kurang diperlukan  

4 Pasar oligopoli 1. Terdapat beberapa penjual 

2. Saling ketergantungan 

30.5.2. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Prof Rina Indiastuti yang 

menyatakan bahwa ------------------------------------------  

“Secara teori ada 4 struktur pasar, diantaranya: 
Persaingan sempurna, Monopoli, Monopolistic competition 
dan oligopoly, Perfect competition/persaingan sempurna 
dalam perjalanan praktek bisnisnya praktis tidak ada, 
contoh praktek hanya terjadi di pasar saham saja, untuk 
industry dan jasa praktis tidak ada (ditemukan) lagi. Yang 
monopoli dipraktekkan pada produk yang menguasai hajat 
hidup orang banyak. Secara bisnis sekarang hanya ada 2 
Oligopoli dan persaingan monopolistic, mudahnya dalam 
sektor tradable goods hanya tinggal 2 struktur pasar.” 

30.5.3. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Faisal Basri yang menyatakan bahwa  

“struktur pasar ada persaingan sempurna dan monopoli. 
Pasar ada monopoli ada duapoli ada oligopoly, ada 
diferensiated produk. mencampuradukkan differentiated 
produk sama homogenis pada struktur pasar ini semua ada 
di dalam olygopoly. Differentiated produk bisa diberdakan 
produk itu aqua dan ades itu monopolistic competition saya 
tidak bisa jawab karena pertanyaan salah.” 

30.5.4. Bahwa kondisi pasar saat ini, tidak lagi ditemukan 

struktur pasar yang bersifat persaingan sempurna 

selain pada pasar bursa saham yang memiliki sifat 

produk yang homogen, dan penjual maupun pembeli 

dapat memiliki akses informasi yang sempurna dan 

seimbang; -----------------------------------------------------  

30.5.5. Bahwa untuk pasar monopoli di Indonesia biasanya 

hanya terjadi pada pasar barang maupun jasa yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dan pada 

umumnya dikelola oleh perusahaan negara (BUMN); -  

30.5.6. Bahwa pada umumnya saat ini, kondisi pasar 

bersifat oligopoly dan monopolisik. Yang 

membedakan kedua sifat pasar tersebut adalah dari 

sisi tingkat diferensiasi atau homogennya suatu 

produk atau jasa; --------------------------------------------  
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30.5.7. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Martin Daniel dalam proses 

persidangan yang menyatakan bahwa: ------------------  

“Pasar persaingan sempurna itu tidak terjadi di kehidupan 

nyata, mengapa saya bahas karena itu sebagai basic saya 
dalam melakukan analisa apakah pasar cenderung ke 
persaingan sempurna atau monopoli, ketika saya tahu 
kondisi ekstrimnya tidak terpenuhi maka saya tahu dia 
ada di tengah tengah, sekarang lihat lagi jargon di tengah 
tengah.” 

30.5.8. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Prof Rina Indiastuti yang 

menyatakan bahwa : ----------------------------------------  

“Secara teori ada 4 struktur pasar, diantaranya: 
Persaingan sempurna, Monopoli, Monopolistic competition 
dan oligopoly, Perfect competition/persaingan sempurna 
dalam perjalanan praktek bisnisnya praktis tidak ada, 
contoh praktek hanya terjadi di pasar saham saja, untuk 
industry dan jasa praktis tidak ada (ditemukan) lagi. Yang 
monopoli dipraktekkan pada produk yang menguasai hajat 
hidup orang banyak. Secara bisnis sekarang hanya ada 2 
Oligopoli dan persaingan monopolistic, mudahnya dalam 
sektor tradable goods hanya tinggal 2 struktur pasar.” 
“Biasanya kita mengacu /benchmark pada kondisi terideal 
yang memelihara kepentingan bersama produsen dan 
konsumen yang dijadikan referensi adalah pasar 
persaingan sempurna. Namun dalam industry manufaktur 
praktis tidak ada. Penetapan harga tidak bisa istilah 
konsumen ikut mempunyai peraran (kekuatan) dalam 
menentukan harga. Hukum supply dan demand bekerja 
dengan baik.” 

30.5.9. Bahwa untuk pasar monopolistik, sifat dari barang 

dan jasa nya lebih ke arah terdiferensiasi yang berarti 

terdapat perbedaan barang atau jasa yang signifikan 

meskipun barang tersebut saling tersubstitusi antara 

satu dengan yang lain dan berada dalam satu pasar 

bersangkutan. Dengan terdiferensiasinya produk 

dan/jasa dalam suatu pasar bersangkutan  maka 

penjual dapat memberikan opsi atau variasi produk 

dan/atau jasa kepada konsumen sehingga pada 

pasar monopolistik, relative pelaku usaha dapat 

menentukan harga yang berbeda antara satu dengan 

yang lainnya; -------------------------------------------------  
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30.5.10. Bahwa untuk pasar oligopoly, produk dan/atau jasa 

yang ditawarkan biasanya bersifat homogen atau 

derajat terdiferensiasi yang sangat rendah. Dengan 

sifat produk tersebut, maka Penjual tidak dapat 

memberikan pilihan produk yang berbeda secara 

signifikan terhadap konsumen. Sehingga konsumen 

akan sangat sensitif dengan perbedaan atau 

perubahan harga. Oleh karena itu, dalam 

menetapkan harga, produsen/penjual pada pasar 

oligopoly sangat terindependensi antara satu dengan 

yang lain dan akan saling memantau harga antara 

satu dengan yang lain serta tidak dapat secara bebas 

menentukan harga jual produk/jasa yang dijualnya; -  

30.5.11. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Martin Daniel yang menyatakan 

bahwa: ---------------------------------------------------------  

“Persaingan dalam level quantity dan persaingan dalam 
level harga. Persaingan level harga itu lebih sulit di dunia 
nyata. Pembedaan apakah dia masuk ke pasar monpoli, 
persaingan sempurna atau oligopoly itu tergantung 
seberapa jauh si perusahaan bisa naruh harga dari 
marginal costnya. Pasar monopoli itu jaraknya jauh dari 
marginal costnya. Oligopoly itu di tengah-tengah costnya. 
Kalau di game theory itu dikenal collusive behavior. Kalau 
konteks idealnya. Harga di pasar monopoli itu paling 
mahal,harga oligopoly itu di tengah tengah, untuk 
persaingan sempurna itu paling murah.” 
“Dalam pasar oligopoly ada behavior, sensititifitas harga di 
pasar oligopoly, ketika harga dari produk suatu perusahan 
tidak sensitive terhadap demand, artinya perusahaan 
punya kemampuan menaikkan harga sangat kuat, kenapa? 
ingat harga saya tidak mempengaruhi permintaan. Contoh 
barang yang punya permintaan elastic adalah barang-
barang pokok. Contoh lainnya adalah energy, energy itu 
barang iinelastic. Namun ada barang-barang yang 
menunjukkan pola elastisitas yang sensitive terhadap 
harga. Sehingga perusahaan tidak gampang untuk 
menaikkan harga. Dan barang luxury /gadget misalnya itu 
termasuk kedalam barang elastic dan dia sensitive 
terhadap perubahan harga. Tapi itu melihat harga saja. 
Kondisi ini bisa jadi  lebih parah ketika dia punya 
substitusi banyak ketika barang subtitusi banyak biasanya 
dia cenderung tidak berani menaikkan harga, kalau barang 
tidak subtitusi maka harganya tidak mahal.” 
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30.5.12. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Prof Rina Indiastuti yang 

menyatakan bahwa: -----------------------------------------  

“Kondisi pasar oligopoly mempunyai ruang cukup besar 
oleh produsen dan konsumen meng counter kekuatan 
fungsi permintaan, tergantung dari produk itu mempunyai 
player/perusahaan apakah banyak atau sedikit ataukah 
tersubtitusi atau tidak ataukah terdifferensiasi atau tidak. 
Sedangkan monopolistic competition penentuan harga oleh 
produsen bisa direspon oleh konsumen, pure di tangan 
produsen.” 

30.5.13. Bahwa dalam Industri Sepeda Motor Jenis Matik 

hanya terdapat 4 Pelaku Usaha diantaranya adalah: --  

a. Astra Honda Motor; -------------------------------------  

b. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing; -----------  

c. Suzuki Indomobil Motor; -------------------------------  

d. TVS Motor Company Indonesia; ----------------------  

30.5.14. Bahwa dengan hanya terdapat 4 pelaku usaha yang 

memproduksi Sepeda Motor Matik sebagaimana 

disebutkan diatas maka menunjukan industri Sepeda 

Motor Matik berada dalam pasar oligopolistik; ---------  

30.5.15. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Prof Rina Indiastuti yang 

menyatakan bahwa: 

“Kalau ada 5 pelaku usaha itu spectrumnya tentu masuk 
ke Oligopoly. Nah oligopoly itu sendiri ada karakteristik 
produk dan tingkat differensiasi sampai mana, tapi jelas 
struktur pasarnya adalah oligopoly.” 

30.5.16. Bahwa berdasarkan data penjualan masing masing 

produsen sepeda motor matik diperoleh pangsa pasar 

masing masing pelaku usaha yaitu pada tahun 2012, 

Honda menguasai pangsa pasar sebesar 68%, 

Yamaha menguasai pangsa pasar sebesar 30%, 

Suzuki menguasai pangsa pasar 2%. Pangsa pasar 

masing masing pelaku usaha pada tahun 2013, 

Honda menguasai pangsa pasar sebesar 70%, 

Yamaha menguasai pangsa pasar sebesar 28%, 

Suzuki menguasai pangsa pasar 2%. Sedangkan 
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pangsa pasar masing masing pelaku usaha pada 

tahun 2014, Honda menguasai pangsa pasar sebesar 

73%, Yamaha menguasai pangsa pasar sebesar 26%, 

Suzuki menguasai pangsa pasar 1% ---------------------  

 

 

 

30.5.17. Bahwa dengan demikian pelaku usaha dominan pada 

industri sepeda motor matik pada periode 2012-2014 

adalah Honda, sedangkan pesaing terdekatnya 

68%

30%

2% 0%

Penjualan Tahun 2012

Honda Yamaha Suzuki TVS

70%

28%

2% 0%

Penjualan Tahun 2013

Honda Yamaha Suzuki TVS

73%

26%

1% 0%

Penjualan Tahun 2014

Honda Yamaha Suzuki TVS
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adalah Yamaha. Kedua perusahaan tersebut dapat 

dikatakan sebagai pelaku usaha dominan dalam 

industri sepeda motor matik di Indonesia; --------------  

30.5.18. Bahwa jika industri Sepeda Motor Matik masuk 

kedalam pasar oligopolistik, maka pelaku usaha 

memiliki ruang yang cukup untuk menentukan harga 

dan kuantitas yang akan dijualnya meskipun tidak 

seluas Pelaku Usaha yang berada di Pasar Persaingan 

Sempurna atau Pasar Monopolisitik untuk 

menentukan harga dan kuantitas yang akan dijual; --  

30.5.19. Bahwa perusahaan dalam industri Sepeda Motor 

Matik yang oligopolistik dalam menentukan harga 

jual (pricing strategy) akan sangat tergantung dengan 

perusahaan lain dalam industri yang sama; ------------  

30.5.20. Bahwa pada prinsipnya dalam pasar oligopoly yang 

bersaing,  perusahaan yang memiliki pangsa pasar 

dominan dalam industri sepeda motor matik dalam 

hal ini Honda dan Yamaha akan bersaing 

merebutkan pangsa pasar dan saling melihat pricing 

strategy yang dilakukan masing masing sebelum 

menetapkan harga jual dalam hal ini menaikan atau 

menurunkan harga jual. Hal tersebut berarti 

kenaikan harga atau penurunan harga yang 

dilakukan suatu perusahaan akan menyebabkan 

reaksi dari perusahaan pesaingnya; ----------------------  

30.5.21. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Vice President Yamaha yang 

menyatakan bahwa Yamaha berorientasi kepada 

market share dan lebih fokus untuk memperhatikan 

strategi bisnis yang dilakukan oleh Honda: -------------  

“Masih ingat presentasi yang 2-3 kali, waktu pemeriksaan 
awal jelas bahwa mio ini adalah automatic yang low end 
model, tentu kita lebih positioning yang kompetitor sekelas, 
yaitu main player Honda, ada juga Suzuki letsdan TVS 
yang main di produk automatic ini. Tetapi penguasa pasar 
pada saat ini adalah beat. Mio melihat positioningnya 



  
 

 

 
halaman 46 dari 419 

 

 

 

SALINAN 

sebagai market challenger kita ingin merebut kembali pasar 
yang ada, untuk memenangkan persaingan, kuenya 
sekarang ini ada di Honda, jika kita lihat Suzuki itu 
sharenya terlalu kecil, TvS juga kecil jadi main yang kita 
perhatikan adalah movement dari kekuatan short analysis 
dari kompetitor ini, mio kita melihat varian beat, termasuk 
tentunya bukan semata mata Honda saja, kadang-kadang 
kompetitor lain mengeluarkan produk baru yang agak 
berbeda, agak unik, seperti waktu itu Suzuki pernah 
mengeluarkan produk yang diklaim sangat fuel efisien 
menurut dia, 80 Km/Liter dan konsumen lihat juga 
perawatannya sangat mudah. Tentu kita perhatikan ini 
berhasil atau tidak, jadi tidak semata mata lihat Honda, 
tapi Honda itu adalah pemain utama dan sebagai market 
challenger kita harus perhatikan.” 
“Di Marketing kita selalu melihat semua pesaing, tidak 
hanya melihat satu musuh saja. Cuma Focus utama kita 
mau mengambil TvS yang mungkin penjualan kurang lebih 
1000 unit/bulan kita mau ambil apanya, karena itu terlalu 
kecil, dan positioning mereka beda sekali dengan produk 
kami atau produk yang sejenis. Saya bukan bermaksud 
menghina satu merk tapi ada brand imagenya, ada 
Positioning, ada marketing mixnya, berapa jaringan yang 
dia punya di Indonesia, kami 1500 an, Honda mungkin 
2000 an lebih, Suzuki hari ini mungkin 1000an. Jadi 
kompetitor terdekat dahulu lah tapi kompetitor kecil bukan 
menjadi perhatian yang utama, kita lirik misal dia satu 
booming kita harus hati-hati, tapi bukan jadi yang utama, 
kami market challenger, dan kompetitor terbsesar ada di 
Honda, tentu kami harus berkompetisi dengan honda , tapi 
bukan semata-mata harga, kompetisi itu tadi, 4C tadi, 
konsumen mau pilih kita atau honda, price itu terlalu 
dangkal kalau saya lihat cara menganalisanya. 

30.5.22. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Martin Daniel yang menyatakan 

bahwa: ---------------------------------------------------------  

“Ketika barang ini mirp-mirip. Misal ada 2 perusahaan 
yang besar. Ketika ada satu perusahaan menurunkan 
harga dengan tujuan market share. Apa yang direspon 
perusahaan kedua, maka dia akan menurunkan harga 
barangnya yaitu dengan tujuan juga mendorong market 
share. Setelah itu apa yang dilakukan, perusahaan yang 
pertama itu juga menurunkan harga sampai suatu titik 
penurunan harga itu sudah kemahalan. Ketika perusahaan 
hanya bisa memproduksi 1000 dari permintaan pasar yang 
2000 maka ada perusahaan lain yang akan memenuhi 
permintaan pasar tersebut.” 
“Ada 2 hal menarik, 2 perusahaan dominan ini sering naik 
turunkan harga, teorinya perusahaan yang naikkan harga 
ingin menunjukkan signal kepada pesaing yang akan 
masuk ke pasar tersebut. Karena pangsa pasarnya yang 
cukup besar. Yang kedua ketika dia persaingan harga, lalu 
naikkin harga sering adakah alasan menaikkan harga, 
misal branding kedua perusahaan terlalu kuat. Apakah 
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mungkin atau tidak, mungkin saja menaikkan harga, 
namun masalahnya ada 2 yang dominan. Harusnya 
mereka bersaing merebutkan pangsa pasar. Jadi 
kemungkinannya yang kami lakukan kami tarik pangsa 
pasar dari yang kecil, namun strateginya harusnya 
menurunkan harga, bukan menaikkan harga . Ketika ada 2 
dominan yang naikin harga sering namun yang kecil tetap 
yang jelas tidak ada persaingan harga disitu.” 

30.5.23. Dilain sisi pada pasar oligopolistik yang bersaing, 

Perusahaan yang tidak dominan dalam pangsa pasar 

seperti Suzuki dan TVS akan sangat tergantung 

dengan harga dari Yamaha dan Honda dan 

seharusnya akan cenderung menjadi follower dari 

Pelaku Usaha Dominan terutama dalam hal harga 

selama masih menguntungkan dan tidak mengurangi 

pangsa pasarnya; --------------------------------------------  

30.5.24. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Martin Daniel yang menyatakan 

bahwa: ---------------------------------------------------------  

“Misalkan di pasar oligopoly ada 5 pelaku usaha, dan 2 
perusahaan posisinya dominan, dengan market share 2 
perusahaan tersebut 80-90%, 3 perusahaan yang lain tidak 
memiliki dominan market, 3 perusahaan itu follower berarti, 
kalau misalkan barangnya dari 3 follower itu mirip-mirip 
yang dilakukan penentuan harganya adalah mengikuti 2 
perusahaan yang dominan, dengan catatan 2 perusahaan 
itu bersaing. Jika tidak bersaing maka 2 perusahaan itu  
monopoli. Tapi yang jelas jika mereka benar benar bersaing 
maka yang 3 follower ini akan mengikuti, dan tidak akan 
jauh lebih murah dari 2 perusahaan tersebut. Kalau 
misalnya harga mereka stabil, sedangkan 2 perusahaan 
tadi bisa turun naik-turun naik, ini menarik karena dia 
harusnya sudah mati dari dulu (3 follower). Kalau mereka 
masih exis maka ada hal menarik disitu. Saya akan lihat 
dahulu seberapa sering mereka menaikkan dan 
menurunkan harga.” 

30.5.25. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Prof Rina Indiastuti yang 

menyatakan bahwa: -----------------------------------------  

Saya berpendapat dari 2 sisi, kalau dari sisi perusahaan 
dengan orientasi profit meningkat, market share menjadi 
besar. Strategi yang dijalankan jatuh pada posisi dominan 
tadi. Dalam bisnis ada business plan yang perlu dicermati 
target profi mau berapa, dia tahu persis tingkat margin 
berapa. Apakah profit akan menentukan harga average 
tahunan perusahaan, berapa marginal costnya. 
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Perusahaan bisa memainkan range margin itu. Pasar yang 
semakin simetrik perusahaan yang kecil melihat 
perusahaan dominan (apalagi perusahaan terbuka) kita 
mudah melihat cost structure di laporan keuangan mereka. 
Yang kecil akan melihat berapa market size nya masih 
kebagian tidak, sepanjang masih kebagian cukup 
mencermati bagian market saya sepanjang tidak diambil 
dominan maka saya cukup happy, tetapi manakala 
demand bereaksi hingga cukup cerdas oleh yang kecil . 
Maksud saya yang kecil melihat yang besar yang besar 
tidak melihat yang kecil. 
“Kita sepakat pasar oligopoly adalah pasar yang 
persaingannya kurang tinggi. Oligopoly persaingannya 
tidak setinggi pasar persaingan sempurna. Jadi, pada 
waktu persaingan itu kadarnya kompetisinya lebih rendah, 
maka disitulah ruang mereka untuk memperoleh profit 
lebih. Nah sekarang kita mengenal teori oligopoly adalah 
suatu pasar yang dominan akan diikuti oleh para follower 
yang kecil-kecil. Karena mereka bergerak pada pasar yang 
persaingannya kecil, maka ada ruang buat mereka untuk 
menciptakan harga diatas harga keseimbangan. Itu sudah 
teorinya memang demikian.” 

30.5.26. Bahwa jika Honda menaikan harga, maka sudah 

seharusnya di pasar oligopoly yang bersaing, Yamaha 

akan menahan kenaikan harga atau setidaknya 

menaikan harga tetapi tidak mengikuti pola kenaikan 

harga yang dilakukan oleh Honda mengingat Yamaha 

dapat mengambil peluang dari kenaikan harga honda 

untuk meningkatkan pangsa pasarnya; -----------------  

30.5.27. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Martin Daniel yang menyatakan 

bahwa: ---------------------------------------------------------  

“Ada 2 hal menarik, 2 perusahaan dominan ini sering naik 
turunkan harga, teorinya perusahaan yang naikkan harga 
ingin menunjukkan signal kepada pesaing yang akan 
masuk ke pasar tersebut. Karena pangsa pasarnya yang 
cukup besar. Yang kedua ketika dia persaingan harga, lalu 
naikkin harga sering adakah alasan menaikkan harga, 
misal branding kedua perusahaan terlalu kuat. Apakah 
mungkin atau tidak, mungkin saja menaikkan harga, 
namun masalahnya ada 2 yang dominan. Harusnya 
mereka bersaing merebutkan pangsa pasar. Jadi 
kemungkinannya yang kami lakukan kami tarik pangsa 
pasar dari yang kecil, namun strateginya harusnya 
menurunkan harga, bukan menaikkan harga . Ketika ada 2 
dominan yang naikin harga sering namun yang kecil tetap 
yang jelas tidak ada persaingan harga disitu.” 

30.5.28. Hal tersebut menjadi relevan mengingat produk 

dalam industri sepeda motor matik tidak memiliki 
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derajat diferensiasi yang rendah dan lebih mengarah 

kepada produk yang homogen. Sehingga dengan 

homogennya produk Sepeda Motor Matik 

menyebabkan kurva Permintaan menjadi sangat 

elastis yang berarti konsumen akan sangat sensitif 

terhadap harga jual suatu produk dengan harga jual 

produk substitusinya; ---------------------------------------  

“Dalam industry sepeda motor matic, Harusnya elastic. 
Karena motor-motor seperti matic itu sudah ada konsesus 
bersama dari ekonom barang luxury itu adalah elastic. 
Elastisitasnya memang berbeda disetiap Negara, namun 
elastisitasnya rendah. Artinya konsumen cari yang paling 
murah. Tapi juga melihat loyalitas branding.” 
“Ketika harga dari produk suatu perusahan tidak sensitive 
terhadap demand, artinya perusahaan punya kemampuan 
menaikkan harga sangat kuat, kenapa? ingat harga saya 
tidak mempengaruhi permintaan. Contoh barang yang 
punya permintaan elastic adalah barang-barang pokok. 
Contoh lainnya adalah energy, energy itu barang iinelastic. 
Namun ada barang-barang yang menunjukkan pola 
elastisitas yang sensitive terhadap harga. Sehingga 
perusahaan tidak gampang untuk menaikkan harga. Dan 
barang luxury /gadget misalnya itu termasuk kedalam 
barang elastic dan dia sensitive terhadap perubahan harga. 
Tapi itu melihat harga saja. Kondisi ini bisa jadi  lebih 
parah ketika dia punya substitusi banyak ketika barang 
subtitusi banyak biasanya dia cendeung tidak berani 
menaikkan harga, kalau barang tidak subtitusi maka 
harganya tidak mahal.” 

30.5.29. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Suzuki yang menyatakan: --------------  

“Faktor yang menyebabkan harga motor suzuki naik, 
banyak hal, misal cost produksi BBM naik, bahan baku 
naik, UMR Buruh naik. Kalau kami di marketing tidak ingin 
naik karena konsumen sangat melihat harga dalam 
membeli.” 
Dari segi cost production relatif sama, dalam segi market 
aja yang berbeda kalau ada kenaikan UMR misalnya relatif 
sama, dilakukan penentuan harga dilakukan penilaian oleh 
bagian marketing mana yang naik mana yang tidak, salah 
satunya misalnya jika ada kenaikan harus dipertimangkan 
dari sisi konsumen, apakah konsumen bisa accept dengan 
harga yang kita berikan.” 

30.5.30. Bahwa hal tersebut juga berkesesuaian dengan 

peryataan dari Vice President Yamaha yang pada 

intinya yamaha melakukan survey terhadap 

konsumen untuk melihat sensitifitas konsumen 

terhadap kenaikan harga yang akan dilakukan: -------  
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“Ada 2300 konsumen berdasarkan area yang kami survey, 
disini kami survey matic dan moped (bebek) dan sport 
category, karena umur juga kita masukan karena orang 
muda itu tidak terlalu sensitive uang, lebih ke gengsi dia, 
ini pembagian berapa persen menurut umur, juga ada 
education mayoritas bagaimana, lalu pekerjaan mereka 
mayoritas apa, dari situ kami lihat house ownership juga, 
behavior juga kita cek untuk apa lifestyle, hangout, 
mayoritas masih untuk yang pakai sehari-hari, ini dari 
2300 responden mayoritas pemakai hanya 33 orang yang 
tidak punya motor sendiri. ini yang beli pertama kedua dan 
ketiga, terus ditanya kalau mau beli beli apa, mio ini masih 
pada peringkat atas mau beli, lalu ini adalah yang tadi 
pembelian motor boleh dibilang 76% pembelian nya kredit, 
saya cek juga cash nya, kalau kita liat cash ini presentase 
dan kenaikan rupiah jadi kalau kita naik 100-500 ribu aja 
yang setiap purchase itu drop ke 30-40 berapa % tapi kalau 
100 atau 200 ribu rupiah hanya 10%an lalu kita cek lagi 
yang tidak purchase, tidak beli lagi, dia masih mau beli tapi 
postpond/tunda, masih ada kemungkinan balik lagi beli 
lagi tapi mungkin nanti, kalau kredit yang di cek bukan 
berapanya, tapi down payment nya banyak tidak, kalau 
100 ribu turun nya sedikit, tapi kalau dp nya naik 200-500 
turun nya lebih drastis tapi tetap mau beli nya lebih tinggi 
cuma nunggu duit, ada duit baru beli. Sedangkan untuk 
Suzuki dan TVS, dengan adanya kenaikan harga Yamaha 
dan Honda maka dihadapkan dua pilihan yaitu menaikan 
harga tetapi tidak setinggi kenaikan harga Yamaha dan 
Honda agar pangsa pasarnya tidak berubah atau sedikit 
mengalami kenaikan atau pilihan untuk tidak menaikan 
harga sehingga pangsa pasarnya dapat meningkat” 

30.5.31. Bahwa jika mengacu terhadap fakta persidangan, 

Honda menyatakan akan mempertahankan dan 

meningkatkan pangsa pasar dan Yamaha akan 

berusaha meningkatkan pangsa pasarnya atau 

setidaknya merebut pasarnya kembali; ------------------  

30.5.32. Bahwa kebijakan Yamaha untuk meningkatkan 

pangsa pasar dalam prakteknya sebagaimana 

diperoleh dari proses persidangan, tidak sinergi 

dengan strategi pricing yang dilakukannya dan 

cenderung bertentangan dengan teori oligopoly 

sebagaimana dijabarkan diatas; ---------------------------  

30.5.33. Bahwa sebagai perusahaan yang tergolong dominan 

di pasar, Yamaha jika ingin merebut pangsa pasar 

maka strategi price yang diambil jika Honda 

menaikan harga adalah dengan menahan kenaikan 
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harga atau setidaknya tidak mengikuti pola kenaikan 

harga dari Honda. Tetapi pada tahun 2014, dimana 

merupakan dugaan perilaku kartel terjadi, yamaha 

memiliki strategi harga yang cenderung mengikuti 

kenaikan harga dari Honda; -------------------------------  

30.5.34. Bahwa disisi lain, Suzuki dan TVS yang seharusnya 

berperan sebagai Follower terhadap kenaikan harga 

Honda lebih memilih tidak menaikan harga di tahun 

2014 karena pertimbangan untuk mempertahankan 

market share; -------------------------------------------------  

30.5.35. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Suzuki yang lebih yang menyatakan 

bahwa: 

“Jika market leader naik, pemikiran awal kami jika kita 
ikut naik maka volume akan semakin mengecil. Kita harus 
melihat market kita.” 
“Tentu secara teori seperti itu, sedangkan dalam 
operasional tergantung cara pandang diri kita, tergantung 
bagaimana market, melihat kondisi penjualannya yang 
terus menurun,itu sangat menghantui kita kalau kita juga 
ikut naik, jangan jangan kita ga dapat yang diharapkan, 
untuk teori kami setuju. Tapi implementasi selalu melihat 
cara pandang kita terhadap kondisi kami di lapangan.” 

30.5.36. Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari pergerakan 

harga dari  Head to Head produk Yamaha dengan 

Honda dengan Suzuki sebagaimana dirinci sebagai 

berikut: --------------------------------------------------------  
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30.5.37. Bahwa Head To Head Produk Yamaha dan Honda 

yang digunakan oleh Investigator sebagaimana diatas 

merupakan perbandingan Head to Head yang 

dilakukan oleh Honda dan data tersebut diserahkan 

pada saat proses persidangan: ----------------------------  

Honda Yamaha Suzuki TVS 

Beat FI Spoke Mio J UD 110EE Dazz 

Beat FI CW Mio J CW Teen UD 110EE Dazz 

Beat FI CBS Mio GT UD 110EE Dazz 

Vario 125 Techno/CBS Xeon RC UW 125 SC1 
 

Beat FI CW Mio J CW UD 110EE Dazz 

Beat FI CBS Mio J CW Teen UD 110EE Dazz 
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Vario 110 FI CW Soul GT UW 125 SC1 Dazz 

Vario 125 CBS/CBS ISS GT 125 UW 125 SC1 
 

Scoopy FI Fino Sporty FI UF 110NE Dazz 

30.5.38. Bahwa Head To Head produk Yamaha dan Honda 

telah sesuai dengan pernyataan dari Vice President 

Yamaha yang menyatakan bahwa  ------------------------  

“Untuk mio kita lihat dari 2 varian, yaitu Mio J dan Mio GT 
kita compare dengan beat Fi CW dan beat CBS. Mio GT kita 
lebih dekatkan dengan Beat Fi CBS, kalau kita lihat 
angkanya di bulan maret itu, karena mio GT itu di bulan 
maret belum ada, kita baru luncurkan di bulan maret, 
waktu itu kita positioningkan diatas beat Fi, tapi karena 
Honda ada CBS CW sistem dan di kita tidak ada , kita 150 
ribu di bawah. Jadi mio GT dengan Beat Fi CBS, mio GT 
13.350, diatas Fi CW 12.9 , dibawah beat CBs yang 13.5. 
jadi mio ini lebih tinggi dari Beat Fi CW, mio yang baru lebih 
rendah dari ini. Jadi ada yang lebih tinggi dan ada yang 
lebih rendah, jadi kita tidak head to head langsung, itu 
tahun 2013.” 

30.5.39. Bahwa berdasarkan data Head to Head harga 

sebagaimana disampaikan diatas, pada tahun 2014 

Harga dari Suzuki dan TVS cenderung tidak 

mengalami kenaikan, sedangkan harga dari Yamaha 

dan Honda sepanjang tahun sering mengalami 

kenaikan. Yamaha dan Honda mengatakan bahwa 

kenaikan harga yang dilakukan disebabkan kenaikan 

UMR, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar, 

Pajak dan Bahan Baku Produksi. Kenaikan harga 

sebagaimana disebutkan diatas merupakan faktor 

eksternal atau faktor makro. Kenaikan faktor faktor 

tersebut di tahun 2014 seharusnya juga berdampak 

tidak hanya terhadap harga dari Yamaha dan Honda 

tetapi juga berdampak terhadap harga dari Suzuki 

dan TVS; -------------------------------------------------------  

30.5.40. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Ahli yaitu Anton yang menyatakan 

bahwa: ---------------------------------------------------------  

“Kalau bisa dibuktikan kalau faktor perubahan harga sama 
maka pergerakan harga tidak beda jauh.” 
“Kalau hanya mempertimbangkan faktor ini saja, maka 
pergerakan harganya hampir sama.” 
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30.5.41. Bahwa dengan mengikuti pergerakan kenaikan harga 

Honda, kebijakan untuk meningkatkan pangsa pasar 

Yamaha tidak dapat tercapai. hal tersebut terbukti 

berdasarkan data penjualan 2014 jika dibandingkan 

Year on Year dengan tahun 2013 maka yamaha 

mengalami penurunan pangsa pasar sebagaimana 

ditunjukan dalam tabel dibawah ini: ---------------------  

 

Tahun Honda Yamaha Suzuki TVS Total 

2012 2.859.989 1.252.831 95.429 

 

4.208.249 

2013 3.425.075 1.388.896 75.996 397 4.890.364 

2014 3.880.269 1.362.509 74.255 6.258 5.323.291 

30.5.42. Bahwa strategi pricing yang dilakukan oleh Yamaha 

menunjukan kejanggalan dan telah terjadi perilaku 

kolusif dengan Honda. Karena dalam pasar oligopoly 

yang bersaing, seharusnya Honda akan tidak mudah 

untuk menaikan harga berkali kali pada tahun 2014 

karena terdapat pesaing terdekatnya Yamaha yang 

akan bereaksi terhadap kenaikan harga tersebut 

mengingat kebijakan Yamaha yang berorientasi pada 

kenaikan pangsa pasar. Apalagi Suzuki dan TVS 

akan juga menikmati kemungkinan peningkatan 

pangsa pasar apabila Honda menaikan Harga. 

Dengan pricing strategi Yamaha yang ternyata 

mengikuti harga dari Honda pada periode tahun 2014 

maka perilaku Yamaha menjadi tidak rasional dan 

cenderung memperlihatkan ada perilaku kolusif 

harga diantara Yamaha dan Honda sehingga tidak 

terdapat khawatiran diantara keduanya untuk 

menaikan harga berkali kali pada tahun 2014; --------  
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30.5.43. Bahwa perilaku Yamaha dan Honda jelas 

bertentangan dengan Teori Ekonomi Model Kurva 

Permintaan Berlekuk dalam buku yang berjudul Teori 

Mikro Ekonomi Edisi Ketiga yang dituliskan oleh 

Dominick Salvatore yang menyatakan: -------------------  

“Sebagai pengembangan lebih lanjut ke arah model yang 
realistis, kita mengenal adanya model kurva permintaan 
berlekuk (kinked demand curve model) atau mode Sweezy. 
Model ini mencoba menjelaskan kekakuan harga yang 
sering diamati dalam pasar oligopolistis. Sweezy 
beranggapan, bahwa jika sebuah perusahaan oligopolistis 
menaikan harganya, maka perusahaan lain dalam industri 
itu tidak akan menaikan harga harga mereka dan oleh 
sebab itu perusahaan ini akan kehilangan sebagian besar 
para konsumennya. Dipihak lain, sebuah perusahaan 
oligopolistis tidak dapat menaikan pangsa pasarnya 
melalui penurunan harga karena oligopolis lain dalam 
industri akan mengikuti penurunan harga tadi.“ 

30.5.44. Bahwa hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan 

dari Ahli Ekonomi Dr. Martin Daniel yang 

menyatakan: --------------------------------------------------  

“Ada 2 hal menarik, 2 perusahaan dominan ini sering naik 
turunkan harga, teorinya perusahaan yang naikkan harga 
ingin menunjukkan signal kepada pesaing yang akan 
masuk ke pasar tersebut. Karena pangsa pasarnya yang 
cukup besar. Yang kedua ketika dia persaingan harga, lalu 
naikkin harga sering adakah alasan menaikkan harga, 
misal branding kedua perusahaan terlalu kuat. Apakah 
mungkin atau tidak, mungkin saja menaikkan harga, 
namun masalahnya ada 2 yang dominan. Harusnya 
mereka bersaing merebutkan pangsa pasar. Jadi 
kemungkinannya yang kami lakukan kami tarik pangsa 
pasar dari yang kecil, namun strateginya harusnya 
menurunkan harga, bukan menaikkan harga . Ketika ada 2 
dominan yang naikin harga sering namun yang kecil tetap 
yang jelas tidak ada persaingan harga disitu.” 

30.5.45. Bahwa strategi pricing yang dilakukan dan 

diterapkan oleh Yamaha telah terjadi perilaku kolusif 

dengan Honda dapat dibuktikan dengan 

menggunakan metode analisa collusion screening 

yang didasarkan dengan data harga dan biaya dari 

Yamaha dan Honda; -----------------------------------------  

30.5.46. Bahwa Abrantes-Metz, et. al. (2006) telah melakukan 

analisis perubahan harga dan biaya pada periode 

terjadinya kolusi dan setelah kolusi berakhir pada 
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kasus yang melibatkan beberapa perusahaan yang 

men-supply kepada Defense Personnel Support 

Center (DPSC) di Philadelphia, AmerikaSerikat. 

Beberapa perusahaan tersebut diputuskan bersalah 

melakukan tindakan anti persaingan oleh Antitrust 

Division, US Department of Justice. Grafik berikut 

menggambarkan trend data harga dan biaya selama 

periode terjadinya kolusi dan setelah kolusi berakhir;  

 
Sumber: Abrantes-Metz, et. al. (2006) 

30.5.47. Pada gambar di atas, area kotak kecil (antara 1/9/88 

hinnga 9/20/88) adalah periode di mana kartel 

runtuh. Sedangkan area sebelah kiri kotak kecil 

(antara 1/6/87 hingga 7/9/88) merupakan periode 

dimana kolusi terjadi, dan area sebelah kanan kotak 

(antara 9/20/88 hingga 9/26/89) adalah periode 

dimana terjadi persaingan usaha yang sehat; ----------  

30.5.48. Selanjutnya pada kajian tersebut juga dilakukan 

analisis dengan menggunakan pendekatan statistika, 

utamanya screening atas rata-rata harga, standar 

deviasi dan Coefficient of Variation dengan 

membandingkan antara periode terjadinya kartel vs 

kompetisi. Kajian tersebut berargumen bahwa pada 

saat adanya kompetisi: -------------------------------------  

- Rata-rata harga cenderung lebih rendah 

dibandingkan pada saat adanya kolusi; 
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- Standar deviasi akan cenderung lebih tinggi tinggi 

dibandingkan pada saat adanya kolusi; 

- Coefficient of variation akan cenderung lebih tinggi 

dibandingkan pada saat adanya kolusi; 

30.5.49. Tabel berikut merupakan hasil screening analisis 

pada studi yang dilakukan oleh Abrantes-Metz, et. al. 

(2006); ---------------------------------------------------------  

 

30.5.50. Berdasarkan tabel di atas terlihat menunjukan 

bahwa: ---------------------------------------------------------  

a. Harga rata-rata cenderung lebih tinggi pada saat 

terjadinya kolusi dibandingkan periode 

persaingan. Ditunjukkan dengan terjadinya 

penurunan sebesar 16.2% harga pada saat 

adanya kompetisi dibandingkan kolusi; 

b. Harga cenderung lebih stabil pada saat terdapat 

kolusi dibandingkan periode persaingan, 

ditunjukkan dengan adanya kenaikan standar 

deviasi dan coefficient of variation masing-masing 

sebesar 263% dan 332%; 

30.5.51. Bahwa berdasarkan Pendekatan collusion screening di 

atas, maka pendekatan tersebut dapat digunakan 

untuk menganalisis adanya kolusi antara Honda dan 

Yamaha pada produk motor yang mereka jual; ---------  
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30.5.52. Bahwa terdapat beberapa catatan tentang data dan 

periode observasi yang dilakukan:  -----------------------  

a. Data yang digunakan adalah data harga motor 

produksi Honda dan Yamaha untuk periode 

2013-2014 walaupun terdapat data harga pada 

tahun 2012. Namun karena tidak semua jenis 

motor terdapat data harga 2012, maka periode 

observasi dimulai pada tahun 2013; -----------------  

b. Analisis dilakukan dengan membandingkan 

periode sebelum dan sesudah April 2014. April 

2014 dipilih sebagai awal efektifnya kolusi, 

berdasarkan alat bukti email dalam persidangan. 

Sehingga dalam analisis ini dibedakan menjadi: ---  

o Periode sebelum April 2014 diasumsikan 

sebagai periode adanya kompetisi; ---------------  

o Periode setelah April 2014 diasumsikan 

sebagai periode adanya kolusi; -------------------  

30.5.53. Tabel berikut memuat hasil perhitungan rata-rata 

harga, standar deviasi dan coefficient of variation atas 

berbagai type motor Head to Head Honda dan 

Yamaha: -------------------------------------------------------  

Beat FI Spoke Mio J Beat FI CW Mio J CW Teen Beat FI CBS Mio GT
Vario 125 

Techno/CBS
Xeon RC Beat FI CW Mio J CW Beat FI CBS

Mio J CW 

Teen

Mean_Pre 12,393,333     12,426,667     13,180,000     13,286,667        13,796,667     13,478,571     15,655,000        15,210,000     13,180,000     13,140,000     13,796,667     13,286,667     

Mean_Post 13,037,500     12,900,000     13,837,500     13,362,500        14,387,500     13,787,500     16,362,500        15,500,000     13,837,500     13,487,500     14,387,500     13,362,500     

St Dev_Pre 223,500          144,996          238,148          69,351               210,837          125,137          247,992              104,881          238,148          89,043            210,837          69,351            

St Dev_Post 35,355            53,452            35,355            35,355               35,355            74,402            150,594              -                       35,355            74,402            35,355            35,355            

CV (StDev/Avg)_Pre 0.018              0.012              0.018              0.005                 0.015              0.009              0.016                  0.007              0.018              0.007              0.015              0.005              

CV (StDev/Avg)_Post 0.003              0.004              0.003              0.003                 0.002              0.005              0.009                  -                       0.003              0.006              0.002              0.003              

Selisih Mean (Pre-Post) 5% 4% 5% 1% 4% 2% 5% 2% 5% 3% 4% 1%

Selisih StDev(Pre-Post) -84% -63% -85% -49% -83% -41% -39% -100% -85% -16% -83% -49%

Selisih CV (Pre-Post) -85% -64% -86% -49% -84% -42% -42% -100% -86% -19% -84% -49%

 
30.5.54. Dari tabel di atas didapatkan hasil-hasil sebagai 

berikut: --------------------------------------------------------  

- Pada seluruh type motor yang dijual oleh Honda 

dan Yamaha terdapat kenaikan harga rata-rata 

antara periode sebelum dan sesudah April 2014. 
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Hal ini ditunjukkan dengan nilai “selisih mean” 

yang positif; ----------------------------------------------  

- Terdapat penurunan variasi harga antara periode 

sebelum dan sesudah April 2014. Hal ini 

ditunjukkan dengan penurunan nilai “selisih 

StDev” dan “selisih CV” pada seluruh type motor;  

30.5.55. Bahwa kedua temuan di atas sejalan dengan kajian 

yang dilakukan oleh Abrantes-Metz, et. al. (2006) dan 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 

indikasi terjadinya kolusi antara Honda dan Yamaha 

setelah April 2014 dimana terdapat pola kenaikan 

harga yang sama antara Produk Yamaha dengan 

Honda; ---------------------------------------------------------  

30.5. Struktur Pembentukan Harga (On The Road Price) -----------------------  

30.6.1. Bahwa berdasarkan bukti dokumen dan pemeriksaan 

saksi dan terlapor, dalam industri sepeda motor 

dikenal harga on the road dan harga off the road. 

Harga off the road merupakan harga pabrikan 

ditambah profit yang hasilnya merupakan harga yang 

dijual kepada main dealer. Sementara harga on the 

road merupakan harga pada tingkat konsumen akhir, 

dimana komponen harga sudah termasuk biaya 

pajak, balik nama, dokumen dan persuratan lainnya 

sehingga konsumen terima langsung siap pakai. 

30.6.2. Bahwa tidak ada kewajiban pabrikan memberikan 

harga referensi (harga on the road) kepada pihak 

dealer sebagaimana dalam keterangan Saksi Thomas 

Wijaya, GM Sales Terlapor II, sebagai berikut: ----------  

128. Pertanyaani

nvestigator 

Dalam lapangan apakah konsumen 

membeli harga off the road? 

Jawaban Prinsip kami dengan jaringan harus 

taat pajak. Setiap konsumen yang 

membeli selalu bayar pajak kendaraan. 

Prinsip kami adalah langsung bisa 

digunakan di jalan tanpa surat STNK 
dan BBN tidak bisa digunakan. 

129. Pertanyaan 

investigator 

Untuk mengurus BBN sendiri tidak 

diperbolehkan? 

Jawaban  Kami minta pertanggungjawabannya 

mengurus sendiri, ini tidak dilarang. 



  
 

 

 
halaman 62 dari 419 

 

 

 

SALINAN 

30.6.3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Thomas pihak 

prinsipal(pabrikan sepeda motor) pada dasarnya 

hanya memiliki prinsip bahwa konsumen yang 

membeli kendaraannya harus taat membayar pajak. 

Namun faktanya harga referensi yang dikeluarkan 

memasukan komponen BBN, pajak dan lain 

sebagainya sebagai komponen harga; --------------------  

30.6.4. Bahwa komponen biaya pajak dan bea balik selalu 

menjadi justifikasi para terlapor dalam menaikan 

harga. Bahwa justifikasi besarnya komponen tersebut 

selalu dijadikan issue kenaikan harga setiap awal 

tahun. Bahwa tidak adanya transparansi dalam 

peritungan biaya pajak dan BBN kepada konsumen 

memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk 

menjadikan komponen tersebut sebagai komponen 

kenaikan harga, padahal komponen pajak dan BBN 

merupakan komponen eksternal yang diberikan oleh 

pemerintahan (given)yang berlaku sama pada seluruh 

pelaku usaha dalam pasar bersangkutan.Bahwa 

pungutan biaya yang menjadi penerimaan negara 

bukan  pajak  (PNBP)dalam perkara A Quo merujuk 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2010 

tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan 

pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. Berdasarkan aturan tersebut PNBP yang 

dipungut dan dimasukan dalam komponen BBN, 

antara lain sebagai berikut: --------------------------------  

Keterangan PP No 50/2010 

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 50.000 

Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) 25.000 

Tanda Nomor  Kendaraan Bermotor 

(TNKB) 

30.000 

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor 

(BPKB) 

80.000 

Bea Adm STNK 50.000 
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Bea Adm TNKB 30.000 

Biaya SWDKLLJ (asuransi) 35.000 

Total 300.000 

30.6.5. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan (undercover) 

biaya komponen BBN lainnya dapat dihitung sebagai 

berikut: --------------------------------------------------------  

1. Bea Balik Nama kendaraan bermotor  (BBN KB) : 

Besarnya 10 % dari harga motor (off the road) / 

harga faktur untuk motor baru; ----------------------  

2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) : Besarnya 1,5 

% dari nilai jual motor dan bersifat menurun tiap 

tahun; -----------------------------------------------------  

3. Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas 

jalan (SWDKLLJ) dikelola oleh jasa raharja; --------  

4. Biaya Administrasi STNK dan TNKB; ----------------  

30.6.6. Bahwa berdasarkan perhitungan diatas total biaya 

yang harus dibayarkan konsumen untuk kendaraan 

baru adalah BBN-KB, PKB, SWDKLLJ, biaya 

administrasi STNK dan biaya Administras TNKB. 

Bahwa untuk pembayaran pajak berikutnya, cukup 

mebayar PKB dan SWDKLLJ saja. Untuk biaya 

administrasi STNK dan TNKB 5 tahun sekali saja. 

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, tim 

investigator menyimpulkan biaya perhitungan pajak 

dan BBN adalah 10 persen untuk BBNKB ditambah 

1,5 persen untuk biaya PKB dan Rp. 300.000 untuk 

biaya surat dan dokumen pendukung lainnya. Bahwa 

acuan peraturan pajak kendaraan perkara A Quo 

yang dijadikan sample oleh para terlapor adalah 

daerah Jakarta yang diatur dalam peraturan daerah 

khusus ibukota Jakarta nomor 8 tahun 2010 tentang 

pajak kendaraan bermotor; --------------------------------  

30.6.7. Bahwa dengan demikian merujuk pada peraturan 

perundang-undangan dapat dipahami perhitungan 

komponen pajak dan BBN seharusnya tidak lebih 
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dari 14 % dengan asumsi harga motor off the road 

sebesar 10 juta rupiah; -------------------------------------  

30.6.8. Bahwa faktanya perhitungan tim investigator berbeda 

dengan komponen BBN yang menjadi justifikasi para 

terlapor dalam menaikan harga. Terlapor I bahkan 

menetapkan harga 2,7 juta untuk harga motor on the 

road  senilai 11, 7 juta. Bahwa  berdasarkan 

keterangan BAP saksi Dyonisius, mengakui 

komponen tersebut sebagai bagian dari struktur 

harga, sebagai berikut: -------------------------------------  

17. Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Untuk Bea balik nama dan pajak 

ada dimana? 

Jawaban Ilustrasinya di Harga mio 15 atau 
14.8, jadi kami biaya marketing dan 

profit kita jual 9,3 juta kepada 

dealer, nanti disitu ada PPn, PPH 

yang sesuai dengan peraturan yaitu 

10% 

18. Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Keluar motor ke dealer, ada biaya 

apa di dealer? 

Jawaban Saya ingin memberikan gambaran 
sepengetahuan saya di dealer 

membeli dengan 9,3 ditambah 

dengan PPN itu 10% dan PPH, jadi 

harga di delaer sekitar 10,3 juta jadi 

modalnya dealer, modal dealer itu 
modalnya distributor, main 

distributor ini mendistribusikan lagi 

kepada, dia tidak jual partai ke 

konsumen, main distributor ini jual 

lagi ke agen-agen dealer, dan tentu 

dia jual kepada dealer dia harus 
kasih margin lagi, kita ibaratkan dia 

ambil margin 5% untuk si dealer, 

dealer baru jual ke konsumen  

20. Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Biaya distribusi berapa? 

Jawaban PPN 10% distribution kirim ke 

papua bisa mungkin sampai 1 juta 
kami loco pabrik ambil di gudang 

Yamaha. Kalau di jawa paling hanya 

100 ribu. Jadi untuk cost ke 

konsumen saya jelaskan dari pabrik 

adalah harga wholesales lalu harga 

distributor disitu ada biaya 
distributornya yang tanggung, biaya 

transportasi, pajak dan sebagainya 

termasuk biaya marketing promiosi 

untuk area dia bukan semata mata 

dia datang langsung jual begitu, dia 
ada marketing cost.  
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  Disitu dia jual lagi kepada dealer, 

lalu dealer seperti tadi biaya untuk 
distribusi dan biaya untuk 

marketing cost, itu ke dealer, dealer 

harus keluar biaya lagi. Tidak bisa 

seperti kita belannja di supermarket 

beli barang langsung bawa pulang, 

ini ada delivery cost dan ada yang 
disebut PDI cost (Pre Delivery 

Inspection). Jadi ini yang sebagai 

marketer pusat saya mengetahui, 

tapi berapa biaya per area itu dealer 

yang lebih tahu. Dealer jual ke 
konsumen ada biaya Off The Road 

dan ada biaya balik nama. Missal 

14.8 juta, itu 2,7 juta itu biaya-biaya 

balik nama. Jadi dealer waktu jual 

ke konsumen itu bukan yang 

disebut oleh pemeriksa bahwa 
harganya 15 juta, itu tidak, itu 

dealer terimanya kurangin BBN itu, 

2,7 juta. BBN di Indonesia itu cukup 

tinggi, komponen BBN itu bisa 

search lebih dalam melalui internet 
atau di kantor samsat. Ada 

aperaturan dari mendagri, ada yang 

disebut SWDJKNL yang artinya 

semacam surat, disitu costnya 

banyak lagi. 

21. Pertanyaan 

Majelis Komisi 

BBN ini at cost ini kewajiban yang 

dibayarkan ke negara, sehingga 
dijual di instruksi terkahir kepada 

negaara saat dia berhubungan 

dengan konsumen 

Jawaban Plus 2,7 ini tergantung tipe namun 

dalam kasus ini adalah mio. 2,7 ini 

kami tidak pernah tahu, karena ini 
dari sisi dealer, bukan masuk ke 

kami 

30.6.9. Bahwa berdasarkan keterangan diatas telah diakui 

komponen BBN bukanlah dipungut oleh dealer dan 

pabrikan tidak masuk dalam ranah tersebut. Bukti 

diatas menjadi tidak relevan ketika para prinsipal 

(pabrikan sepeda motor) membebankan komponen 

BBN ke dalam strukturharga; -----------------------------  

30.6.10. Bahwa berdasarkan bukti dokumen, dapat dipahami 

struktur harga (cost structure) sebagai hargareferensi 

sebagai berikut: ----------------------------------------------  

Struktur Harga Referensi Konsumen dariHonda 

Item 

PRICE 

Note VARIO 125 (2013) All New Beat (2012) 

Techno CBS IS SW-STD CW-STD CW-CBS 
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OffTR 13,169,000 13,942,500 10,275,500 11,075,500 11,606,500 Jakarta  

& 
Tangerang  

Area 

Tax (BBN)   2,281,000   2,407,500 1,824,500 1,824,500 1,893,500 

OnTR 15,450,000 16,350,000 12,100,00 12,900,000 13,500,000 

 

Struktur Harga Referensi Konsumen dari Yamaha 

Item 
PRICE 

Note 
Mio GT Mio J CW Xeon RC GT125 

OffTR 11,730,000 11,650,000 14,075,000 14,275,000 Jakarta Area 

PPN 1,066,364 1,059,091 1,279,545 1,297,727 

BBN   2,750,000   2,750,000 3,100,000 2,950,000 

OnTR 14,480,000 14,400,000 17,175,000 17,255,000 

30.6.11. Bahwa berdasarkan data diatas tim investigator 

menilai perhitungan para terlapor tidak efesien dan 

sangat membebani konsumen. Bahwa setelah 

dilakukan perhitungan ulang oleh tim investigator, 

tim menemukan perbedaan biaya BBN dan pajak 

yang sangat signifikan, dengan hasil sebagai berikut: 

Harga Referensi Honda 

 

30.6.12. Bahwa berdasarkan table diatas porsentase BBN dan 

pajak Terlapor II tidak efisien terutama untuk produk 

vario 12 CC. ---------------------------------------------------  

Harga Referensi Yamaha 

 

30.6.13. Bahwa berdasarkan table diatas porsentase BBN dan 

pajak Terlapor I lebih tidak efisien untuk katagori 

seluruh sample. Tingkat efisiensi perhitungan pajak 

dan BBN terlapor I bahkan diatas 50%; -----------------  
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30.6.14. Bahwa berdasarkan data diatas tim investigator 

menyimpulkan bahwa konsumen harus diberikan 

informasi yang transparan dan diberikan kebebasan 

memilih untuk melakukan pembayaran pajak dan 

BBN apakah akan melalui jasa dealer atau 

dibayarkan sendiri oleh yang bersangkutan; ------------  

Aspek Hukum ----------------------------------------------------------------------  

30.7. Aspek Hukum Formil; ----------------------------------------------------  

Bahwa sebelum masuk pada kesimpulan yang bersifat 

substansial, Tim investigator memandang perlu untuk 

memaparkan perilaku terlapor I dan terlapor II sebagai bentuk 

tindakan tidak koperatif dan bahkan mengarah pada contempt 

of court. Berdasarkan buku Naskah Akademis Penelitian 

Contempt of Court terbitan Puslitbang Hukum dan Peradilan 

Mahkamah Agung RI tahun 2002, dijelaskan bahwa perbuatan 

tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong 

kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan, 

sikap-sikap tersebut dapat dikategorikan dan dikualifikasikan 

sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan atau Contempt 

of Court. Selanjutnya, perbuatan yang termasuk dalam 

pengertian penghinaan terhadap pengadilan antara lain: ----------  

a. Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan 

(Misbehaving in Court); -----------------------------------------------  

b. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (Disobeying 

Court Orders); ----------------------------------------------------------  

c. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan 

(Scandalising the Court); ---------------------------------------------  

d. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan 

(Obstructing Justice); -------------------------------------------------  

e. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan 

dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (Sub-

Judice Rule). -----------------------------------------------------------  

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 

tentang Larangan Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat telah diatur tata cara penanganan perkara khususnya 
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permintaan data dan/atau alat bukti lainnya. Bahwa dalam 

Pasal 41 UU no 5/99 telah diatur secara khusus bagi pelaku 

usaha yang tidak koperatif, dalam ketentuan tersebut pelaku 

usaha yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang 

diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan. Selain 

itu dalam ketentuan selanjutnya pelaku usaha dilarang menolak 

memberikan informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan dan 

atau pemeriksaan atau menghambat proses penyelidikan dan 

atau pemeriksaan. Selanjutnya apabila pelaku usaha tidak 

patuh terhadap ketentuan tersebut, komisi dapat menyerahkan 

pelaku usaha tersebut kepada penyidik untuk dilakukan 

penyidikan. -----------------------------------------------------------------  

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan, 

pemeriksaan lanjutan dan perpanjangan pemeriksaan lanjutan 

didapatkan fakta-fakta yang pada pokoknya tindakan dari 

terlapor I dan terlapor II masuk dalam katagori tindakan tidak 

koperatif dan/atau contempt of court  sebagai berikut: -------------  

30.7.1.  Tidak memiliki kartu advokat (Peradi); -------------------  

Bahwa salah satu kuasa hukum terlapor I yang 

bernama Verry Iskandar belum memenuhi kualifikasi 

sebagai advokat dan tidak dapat beracara dalam 

persidangan KPPU sebagaimana yang diataur dalam 

Perkom 1 tahun 2010 pasal 1 angka 17. Berdasarkan 

fakta tersebut seharusnya yang bersangkutan tidak 

layak dan tidak memiliki hak untuk melakukan 

tindakan apapun yang berkaitan dengan perkara A 

Quo. Namun sebagaimana diketahui yang 

bersangkutan melakukan tindakan hukum seperti 

menandatangi tanggapan LDP, sepatutnya turut serta 

dalam memberikan pendapat dan membuat materi 

tanggapan dan selanjutnya pada pemeriksaan 

lanjutan yang memeriksa saksi fakta AISI yang 

bersangkutan juga ikut melakukan dialoga tau 

bertanya langsung kepada saksi fakta untuk 

menggali informasi. Bahwa tidak adanya kartu 
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advokat diperkuat dengan diserahkannya surat 

sumpah yang bersangkutan yang baru ditandatangi 

di tengah periode pemeriksaan; ---------------------------  

(Vide bukti  Surat keterangan sumpah pengganti 

kartu peradi an. Very Iskandar) ---------------------------  

30.7.2.  Tidak koperatif dalam memberikan data; ----------------  

Bahwa tim investigator baik dalam proses 

penyelidikan selalu meminta data secara resmi dan 

rinci secara tertulis kepada para terlapor. Namun 

data yang diberikan oleh para terlapor adalah data 

yang telah diresume (diolah) dan bukanlah data 

primer, sehingga dalam proses pemeriksaan lanjutan, 

tim investigator kembali meminta kepada majelis 

komisi untuk memerintahakan terlapor menyerahkan 

data-data primer. --------------------------------------------  

Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2016, pada saat 

pemeriksaan saksi Sdr. Toshio Kuwata (Kawasaki), 

tim investigator telah meminta melalui majelis komisi 

sebagai berikut: ----------------------------------------------  

94. Pernyataan 

Investigator 

 

 

 

 

Pernyataan 

Majelis 

Kami juga ingin menyampaikan data 

karena ada data yang akan kami 

berikan sifatnya rahasia. Pada saat 

penyelidikan saksi dan Terlapor belum 

menyerahkan data-data.  Bahkan 

untuk Terlapor I yang diberikan hanya 

data resume (olahan) kami mohon 

kepada Yang Mulia untuk diberikan 

data mentah.Kami mohon diminta hari 

ini karena dokumen banyak 

 

Majelis meminta kebutuhan data yang 

diminta Investigator (written list). 

Terkait data saya meminta saya 

serahkan ke Panitera. 

Jawaban  Akan kami serahkan.  

Bahwa majelis komisi pada tanggal 8 November 2016 

juga pernah menyampaikan secara langsung terkait 

permintaan data pada saat pemeriksaan saksi Sdr. 

Sutarya (sales director PT YIMM), sebagai berikut: ----  
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71. Pertanyaan 

Majelis 

komisi 

Kita meminta data produksinya, 

setahun berapa produksinya Yamaha, 

dealernya Yamaha berapa.  

Jawaban Baik  

139. Pernyataan 

Investigator 

 

Pernyataan 

Terlapor 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan 

Majelis 

Komisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan 

Terlapor 

 

Kami mohon melalui majelis data 

produk,harga, dan jenis skutiknya.  

 

Kami keberatan yang mulia, 

berpendapat bahwa jika persidangan 

ini adalah berangkat dari proses dari 

Laporan Dugaan Pelanggaran, ini 

bukan penyelidikan, untuk 

mengumpulkan data, apakah data 

yang dimiliki investigator kurang 

valid? 

 

Ini akan dicatat oleh panitera, dan 

akan dipertimbangkan oleh Majelis 

Komisi.  Pada sidang sebelumnya 

majelis juga sudah meminta dokumen 

baik ke Yamaha ataupun Honda, 

namun beberapa dokumen belum 

dikasih. List dokumen yang lalu saja 

belum dikasih. Sehingga kita kasih 

waktu sampai tanggal 21 November 

2016. 

 

Saya kira panitera yang harus 

komunikatif menyampaikan  

permintaan kepada saksi terkait 

dokumen. 

Tanggapan 

Investigator 

Sebenarnya kalau saksi bawa 

datanya hari ini saja selesai, namun 

saksi tidak membawa datanya, demi 

mencari fakta dan kebenaran kami 

meminta itu melalui majelis karena 

kami tidak punya kewenangan. 

Bahwa berdasarkan bukti diatas, majelis komisi telah 

bijaksana dalam memberikan tempo batas waktu 

penyerahakan data sampai tanggal 21 November 

2016. Namun faktanya terlapor tidak menyerahkan 

dokumen yang diminta terlihat dari persidangan pada 

tanggal 22 November 2016 yang memeriksa Sdr. 

Dyonisius Beti (VP PT YIMM), sebagai berikut: ---------  

132. Pertanyaan 

Investigator 

Kami ingin menunjukkan data 

dokumen berupa data yang 

diberikan dari terlapor merupakan 

resume. Apakah kemudian xeon itu 

naik, mio itu naik. 
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Jawaban Kami akan jelaskan, Persoalan kalau 

sesuatu yang mikro tidak 

mempengaruhi total, penjualan kami 

di xeon sangat kecil itu kurang dari 

3000per bulan. 

 Jawaban 

Majelis 

Komisi 

Kami butuh data yang detail. 

Sebetulnya data yang diserahkan 

dalam persidangan yang lalu untuk 

diserahkan. Apakah itu kecil atau 

besar pertimbangan di Majelis kalau 

punya tolong dilengkapi. 

Bahwa tindakan para terlapor yang tidak 

menyerahkan data-data primer merupakan bentuk 

ketidakpatuhan pada perintah majelis komisi. Bahwa 

selanjutnya sampai dengan tanggal 30 November 

2016, para terlapor belum juga belum menyerahkan 

data primer yang diperintahakan oleh majelis komisi, 

terbukti dari proses pemeriksaan saksi Sdr. Thomas 

Wijaya, sebagai berikut: ------------------------------------  

98. Pertanyaan 

Investigator 

 

 

 

 

Terlapor 2 

 

 

 

 

 

Investigator 

 

 

 

 

 

Majelis komisi 

 

 

 

Investigator 

 

 

 

Karena kami belum memiliki struktur 

harga maka kami meminta melalui 

persidangan karena pada saat 

penyelidikan pihak Honda tidak 

menyerahkan. 

 

Kami sudah sampaikan. Bahkan itu 

kami sampaikan pada saat 

penyelidikan ada tanda terima kami 

juga tidak keberatan men submit ke 

dua sampai ke tiga kalinya 

 

Mohon izin menunjukkan data yang 

kami miliki saat penyelidikan untuk 

disesuaikan ada tanda serah 

terimanya . Yang kami minta adalah 

data rinci bukan data resume. 

 

Kami mintakan rincian per bulan dari 

Honda. Mengenai constructure juga 

dimintakan data secara rinci. 

 

Jika diperkenankan data yang 

disajikan karena mulai dari awal 

persidangan tapi kita tidak melihat 

data sama sekali kami ingin melihat 

data apa saja yang dibawa oleh saksi 

hari ini agar pertanyaan dari kami 

selanjutnya menjadi valid 
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 Terlapor 2 

 

Keterangan yang diberikan saksi 

sudah di bawah Sumpah 

Bahwa bukti tidak koperatifnya para terlapor juga 

diperkuat dengan adanya bukti surat penundaan 

penyampaian data atau dokumen dari para terlapor. 

Bahwa tim investigator menilai tindakan para 

terlapor tersebut merupakan upaya para terlapor 

agar data-data primer tidak dapat digali dalam proses 

pemeriksaan.Para terlapor dengan sengaja dan terus 

menerus meminta penundaan penyerahan dokumen. 

(Vide bukti, surat penundaan permintaan dokumen) --  

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas majelis komisi 

telah memberikan kesempatan secara patut dan 

bahkan lebih dari tiga kali kepada para terlapor 

untuk menyerahkan data-data primer. Para terlapor 

dengan sengaja terus mengulur dan tidak 

memberikan data primer secara lengkap 

sebagaimana permintaan tertulis yang diperintahkan 

oleh majelis komisi. -----------------------------------------  

30.7.3.  Data yang diberikan bersifat resume dan 

dimanipulasi; -------------------------------------------------  

Bahwa data-data yang diberikan oleh para terlapor 

dalam proses penyelidikan merupakan data resume 

dan tidak rinci, oleh karenanya tim investigator 

selalu meminta kepada majelis komisi untuk 

memerintahkan kepada para terlapor menyerahkan 

data primer yang rinci dan tidak diolah sesuai 

dengan list permintaan dokumen. ------------------------  

Bahwa sebagai bahan pertimbangan majelis komisi, 

tim investigator membandingkan data primer dengan 

data data resume yang diberikan oleh terlapor I, 

sebagai berikut: (Vide bukti, dokumen yang 

diklasifikasikan sebagai data rahasia oleh terlapor I) --  
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*) Data resume yang diolah Terlapor I dan merupakan 
data rahasia 

 

 

*) Data primer yang diinput oleh tim Investigator dan 
merupakan data rahasia 
 
 

 

*) Data resume yang diolah Terlapor I dan merupakan 
data rahasia, lingkaran inisiatif tim investigator sebagai 
bentuk penekanan penurunan harga 
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*) Data primer yang diinput oleh tim Investigator dan 
merupakan data rahasia 

 

 

*) Data resume yang diolah Terlapor I dan merupakan 
data rahasia, lingkaran inisiatif tim investigator sebagai 
bentuk penekanan penurunan harga 
 

 

*) Data primer yang diinput oleh tim Investigator dan 
merupakan data rahasia 
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*) Data primer yang diinput oleh tim Investigator dan 
merupakan data rahasia 

 

Bahwa berdasarkan perbandingan data diatas, 

terbukti terlapor I telah melakukan resume data yang 

tidak benar dan cenderung pada memanipulasi data. 

Bahwa tim investigator telah membuktikan data-data 

resume yang diberikan oleh Terlapor I merupakan 

data yang manipulatif. Tim Investigator telah 

memberikan tanda lingkaran pada data-data yang 

tidak sama dengan data real baik harga dari Honda 

maupun harga dari Terlapor I sendiri. Bahwa data 

primer diatas yang diinput oleh tim investigator 

merupakan data mentah harga on the road dari para 

terlapor, tim investigator hanya memasukan data 

primer dan membandingkan dengan data resume 

yang diolah oleh terlapor I; ---------------------------------  

Bahwa berdasarkan hasil perbandingan diatas 

perbedaan yang sangat signifikan. Perbedaan 

tersebut merupakan hal yang bersifat substantif 
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karena menyangkut penurunan harga sementara 

dugaan kartel harga perkara A Quo adalah pola 

kenaikan harga.  Tim investigator menilai perbedaan 

pada data resume merupakan kesengajaan yang 

dilakukan oleh terlapor untuk membuat kabur 

análisis data oleh karenanya dapat dikatagorikan 

memanipulasi data. Bahwa berdasarkan data yang 

diberikan oleh terlapor I terkait data OTR Moving 

atau Harga Pricelist Rekomendasi untuk konsumen 

memiliki perbedaan substansi dan signifikan yang 

juga dijadikan dasar bantahan dugaan pelanggaran 

oleh terlapor I. (Vide bukti dokumen production PT 

YIMM); ---------------------------------------------------------  

Bahwa banyaknya perbedaan data dalam data 

resume yang disampaikan oleh terlapor I 

menghasilkan frekuensi pola kenaikan yang sangat 

berbeda dengan pola kenaikan data primer; ------------  

Bahwa hasil data resume Terlapor I atas data 

manipulatif tersebut telah menghasilkan data yang 

sangat berbeda dengan data primer yang dibuat oleh 

tim investigator. Berikut hasil frekuensi pola harga 

yang diresume oleh terlapor I berikut: -------------------  

Pelaku 
Usaha 

Produk 
(110-125 CC) 

Kenaikan Harga 
(2013) 

Kenaikan Harga 
(2014) 

YAMAHA 

Mio J CW 2x UP 2x UP 

Mio GT 2x UP 3x UP 

Xeon RC 2x UP 1x Down 1x UP 

GT 125  1x UP 

HONDA 

Beat FI CW 2x UP 3x UP 

Beat FI CBS 2x UP 3x UP 2x Down 

Vario Techno FI 1x UP 6x UP 

Vario Techno CBS ISS 1x UP 5x Up 1x Down 

*) Warna kuning merupakan inisiatif tim investgator sebagai penekanan adanya 
frekuensi harga turun dan pola kenaikan yang berlebih yang di klaim oleh terlapor 
I 
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Bahwa berdasarkan tabel diatas secara nyata-nyata 

terlapor I telah mengklaim terjadinya penurunan 

harga pada terlapor II dan tidak diikuti oleh terlapor 

I. Klaim tersebut merupakan klaim berdasarkan data 

resume yang telah dimanipulasi dan harus ditanggapi 

serius oleh majelis komisi karena dalam dugaan 

perkara A Quo, hal tersebut sifatnya sangatlah 

substansial. Berikut perbandingan pola kenaikan 

harga berdasarkan data primer yang telah diolah oleh 

tim investigator: ----------------------------------------------  

Pelaku 
Usaha 

Produk (110-125 CC) 
Kenaikan Harga 

(2013) 
Kenaikan Harga 

(2014) 

YAMAHA 

Mio J CW 3x UP 1x UP 1 Down 

Mio GT 3x UP 3x UP 

Xeon RC 1x UP 2x UP 

GT 125  1x UP 

HONDA 

Beat FI CW 2x UP 3x UP 

Beat FI CBS 2x UP 3x UP 

Vario Techno FI 1x UP 5x UP 

Vario Techno CBS ISS 1x UP 5x Up 

*) Warna kuning merupakan inisiatif tim investgator sebagai penekanan perbedaan 
pola harga dengan hasil yang di klaim oleh terlapor I 

Bahwa berdasarkan data tabel diatas adanya klaim 

penurunan harga oleh Terlapor I merupakan 

tindakan maipulatif yang sangat menyesatkan karena 

setelah dilakukan pencocokan dengan data premier 

yang bersumber dari para terlapor, resume data 

terlapor I sangatlah sesat.Bahwa berdasarkan data 

tersebut juga terlihat jelas bahwa produk Xeon yang 

diklaim turun tidaklah benar. Berdasarkan data 

primer diatas yang terbukti bahwa pola kenaikan 

harga produk 110 CC milik terlapor I yang dalam 

data resume ditulis 2 kali kenaikan namun faktanya 

dalam data primer perubahan terjadi sebanyak 3 kali. 

Penggaburan fakta lainnya adalah dengan adanya 

klaim terjadinya penurunan harga produk milik 
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terlapor II berdasarkan hasil perbandingan data 

primer tidak ditemukan satu  kali pun penurunan 

harga sebagaimana yang diklaim oleh Terlapor I. ------  

Bahwa dengan demikian berdasakan data-data diatas 

terbukti adanya manipulasi data yang dilakukan oleh 

terlapor I dengan sengaja untuk mengaburkan fakta 

sesungguhnya. -----------------------------------------------  

Bahwa adanya niat kesengajaan terbukti dari 

keterangan VP Terlapor I Sdr. Dyonisius yang 

dihadirkan dalam persidangan yang diklaim sebagai 

bukti bantahan dugaan pelanggaran tim investigator, 

sebagai berikut: ----------------------------------------------  

113. Pertanyaan 

Investigator 

Untuk skutik 125 CC Xeon tahun 

2013, pada bulan juni terjadi 

penurunan untuk Xeon RC, ada 

penurunan kurang lebih satu juta 

rupiah, apakah tidak dipengaruhi 

unsur yang tadi, ada bbm disana, 

apakah perusahaan tidak  merugi 

jika perusaah menjual dengan 

turun sejuta tersebut? 

Jawaban Data saya tidak begitu lengkap, 

tapi Xeon ini kita valuenya 

harusnya 16 jutaan, lalu honda 

mengeluarkan produk-produk yang 

bagus, ada vario  cb dan tekno 

yang merajai pasaran, sehingga 

penjualan kita anjlok, sehingga kita 

tidak bisa lagi bersaing head to 

head dengan honda. Sehingga 

untuk clearance stok, kita 

memperlakukan clearance sale, 

untuk penurunan harga satu juta 

itu,  Xeon RC Maret 2013 itu 1juta 

di atas Honda dibanding Vario 

Techno FI, sehingga begitu lihat 

Honda meluncurkan produk varian 

yang ada kita tidak mampu 

bersaing, kita menurunkan harga. 

154. Pertanyaan Semua produk ada berapa? 
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Jawaban Saya tidak hitung, kira-kira ada 20. 
Ada 25 produk, produk baru tidak 
dihitung. 9 produk sama sekali 
tidak naik harga. Itu satu poin. 
Mio GT [Pak Dyon menunjuk tabel 
pada varian Mio J CW Teen 2014], 
100 ribu di atas Honda. Kalau 
Honda naik dan kita ikuti, 
seharusnya gapnya tidak berubah. 
Sebelumnya kita lebih mahal dari 
Honda, tapi akhirnya di bawah 
Honda 300 ribu. Gapnya 
membesar. Tadinya lebih mahal 
menjadi lebih murah. Honda naik 
berkali-kali. Ini point kedua. 

Gejala ketiga, Mio GT 125 harganya 
di atas Honda lebih mahal 400 ribu 
[Sesuai data pada tabel, 
perbandingan ini dilakukan untuk 
varian Mio GT dengan Beat FI CW]. 
Kalau dianggap mengikuti Honda, 
Honda naik kita harusnya 
naik.Tapi kita tidak naik, kita 
mengambil volume dulu. Di ujung 
harganya sama dengan Honda. 
Honda naik terus, kita tidak ikut 
naik. Tadinya kita harganya lebih 
mahal tapi Honda kejar terus, jadi 
diujung harganya sama. 
Bukti keempat. Xeon RC, tadinya di 
bawah Honda 350 ribu lebih murah 
[Xeon RC dibandingkan dengan 
Vario Techno FI]. Honda naik 
beberapa kali, kita hanya sekali 
naik karena BBN. Ujungnya, 
gapnya 1,1 juta, Honda lebih 
mahal. Kalau ikuti Honda kan 
harusnya kita naik juga. Inilah 
gejala lain kita tidak ikut Honda. 
Bukti kelima, GT 125 produk 
terbaru Yamaha, baru launching, 
tidak ada di sini, kita coba 
tandingkan dengan Vario Tekno 
[GT 125 dibandingkan dengan 
Vario Techno FI], sama harganya. 
Tapi Honda naik terus, 4 kali naik, 
kita tidak sanggup naik, kita hanya 
adjust sesudah Lebaran 100 ribu. 
Akibatnya, tadinya harganya sama, 
Honda menjadi 600 ribu di atas 
kita. 
Ini baru bicara gap. Pattern gapnya 
tidak bertemu. Kemudian tentang 
pola, Beat CBS, mengalami 
penurunan 2 kali, sesudah email 
ini turun harga. Kalau mengikuti 
email „send message‟, 
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kalau Honda turun harga, kalau 
ada perjanjian berarti ini 
mengkhianati. Jadi tidak ada 
perjanjian menurut saya. Dia turun 
harga dua kali kita cuek aja 
naikkan harga menurut cara kita, 
menurut independen Yamaha. 
Ketujuh, Vario ISS, Honda 
melakukan penurunan harga. 
Yamaha di tahun ini tidak sanggup 
menurunkan harga, sama sekali 
tidak ikuti penurunan harga. Jadi 
kalau email ada naik harga, kita 
tidak ikut, dia turunkan harga juga 
kita tidak ikut. Kalau sudah janji 

kita bisa dimarahin, naik tidak 
ikut, turun tidak ikut. Ini bukti 
sama sekali tidak ada perjanjian. 
Faktor kedelapan, Vario Tekno, 
lihat polanya. Enam kali terus 
menerus naik. Pola kita hanya satu 
kali naik. 

156. Pertanyaan Ini harga konsumen ya? 

Jawaban Iya ini harga konsumen. 
Kesembilan, GT ISS 4 kali naik dan 
1 kali turun. Yang dilakukan 
Yamaha untuk bertanding dengan 
ini, 1 kali naik saja, tidak ikut 4 
kali naik dan turun seperti ini. 
Sekarang kita bahas lebih detail. 
Gapnya tidak benar, polanya tidak 
ikut, tidak ada gejala mengikuti 
harga Honda. Sekarang kita bicara 
email April, kalau kita lihat pola 
sesudah April apa yang terjadi. 
Sekarang kita fokus dalam 
kompetisi ini. 
CBS melakukan penurunan harga. 
Yamaha naik terus. Terbalik 
dengan email menyesuaikan harga. 
Sebelas, Beat naik satu kali saja, 
Yamaha malah naik dua kali. Beat 
naik 100 ribu tapi Yamaha naik 
sampai 200 ribu, dua kali [Mio J 
CW Teen dibandingkan dengan 
Beat FI CW]. Jadi tidak sesuai, 

tidak mengikuti harga Honda. 
Dua belas, kita lihat pola di bulan 
Agustus. Yamaha naik, Honda 
malah tidak mau tahu, turun saja. 
Jadi tidak ada kesepakatan di sini 
[Xeon RC dibandingkan dengan 
Vario Techno CBS ISS]. 
Tiga belas, di bulan Agustus. Kita 
naik, kok dikhianati dia turunin 
[GT 125 dibandingkan dengan 
Vario Techno CBS ISS]. 
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 Kalau kita sepakat kan bisa 
ditonjok. 
Ke empat belas, di Oktober, Vario 
semua kelasnya naik. Yamaha 
tidak ikut sama sekali. Harusnya 
kalau ikuti, Yamaha naik. [Vario 
semua kelas dibandingkan dengan 
Xeon RC dan GT 125]. 
Pola dan strategi kita beda. Justru 
market challenger, dia naik kita 
buat beda. Dia turun kita juga 
beda. Jadi bukan kesepakatan 

Bahwa berdasarkan data primer Terlapor I tidak 

ditemukan adanya penurunan harga untuk produk 

Xeon pada tahun 2013 bahkan dalam periode 2012 

sampai dengan 2014 tidak terdapat penurunan 

harga. Penurunan harga baru ditemukan satu-

satunya pada produk Mio J CW Teen yang turun 

sebesar Rp. 100.000 pada bulan agustus tahun 2014. 

(Vide dokumen, Harga produk Terlapor I tahun 2012-

2014) -----------------------------------------------------------  

Bahwa berdasarkan perhitungan tim investigator 

poin pertama yang diklaim oleh VP Terlapor I adalah 

tidak benar, berdasarkan data primer terdapat 8 dari 

26 varian produk yang tidak mengalami kenaikan 

harga. Bahwa berdasarkan data primer pola 

kenaikan harga Honda dan Yamaha terlihat memiliki 

pola yang sama dengan kecenderungan Yamaha 

mengikuti pola kenaikan harga Honda. Berdasarkan 

frekuensi kenaikan Honda menaikan harga dengan 

frekuensi 3 kali kenaikan dan maksimal 5 kali 

kenaikan pada tahun 2014. Sejalan dengan Frekensi 

kenaikan Honda, Yamaha memiliki pola kenaikan 

harga dengan frekuensi rata-rata menaikan 3 kali 

dan maksimal 4 kali kenaikan pada tahun 2014. ------  

Perbandingan pola kenaikan harga Honda dan 

Yamaha secara rinci dapat dilihat sebagai berikut: ----  
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*) Data diatas merupakan data hasil olahan tim 
investigator berdasarkan data primer dari Terlapor II. 
 

 

*) Data diatas merupakan data hasil olahan tim 
investigator berdasarkan data primer dari Terlapor I 
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Bahwa keterangan VP Sdr. Dyonisius pada poin 

keempat diatas yang menyatakan Xeon RC pada 

tahun 2014 hanya sekali menaikan harga merupakan 

keterangan yang tidak benar terbukti dengan hasil 

data primer kenaikan harga Xeon RC pada tahun 

2014 adalah 2 kali yang terjadi pada bulan Januari 

dan Maret. Bahwa keterangan saksi mengenai pola 

kenaikan harga CBS yang merupakan produk 

pesaing dari terlapor II merupakan bukti bahwa Sdr. 

Dyonisisus telah yakin akan kebenaran data yang 

diklaimnya. Bahwa berdasarkan keterangannya 

tersebut terdapat 2 kali penurunan harga CBS 

sementara berdasarkan bukti data primer hasil 

olahan tim investigator data penurunan harga CBS 

tidak pernah ada sebaliknya data harga CBS terlihat 

hanya terdapat pola kenaikan bukan penurunan. 

Bahwa Sdr. Dyonisius juga menyatakan produk 

Honda lainnya yaitu Vario Techno yang diklaim 

mengalami 6 kali kenaikan faktanya Honda hanya 

menaikan harga sebanyak 5 kali. Bahwa keterangan-

keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Dyonisius 

merujuk pada table data yang telah diresume oleh 

terlapor I dan dijadikan bukti dalam persidangan. 

Data resume tersebut seperti yang telah diuraikan 

diatas merupakan data yang tidak valid, data yang 

dimanipulasi dan data yang sangat bertolak belakang 

dengan data fakta. Dengan demikian seluruh 

keterangan yang berkaitan dengan data resume 

tersebut haruslah diabaikan demi hukum. -------------  

Bahwa dengan demikian terbukti terlapor I dengan 

sengaja telah membuat resume data untuk 

membentuk opini yang tidak sesuai dengan fakta 

yang sebenarnya. Bahwa data resume dan 

keterangan VP terlapor I dapat dikatagorikan sebagai 

tindakan memanipulasi data. ------------------------------  
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30.7.4.  Tidak menghormati proses persidangan -----------------  

Bahwa dalam proses pemeriksaan lanjutan dan 

perpanjangan pemerikasaan lanjutan baik terlapor I 

dan terlapor II tidak menunjukan sikap hormat. 

Terlapor I melalui perwakilannya Sdr. Dyonisius Beti 

bertindak secara inisiatif untuk melakukan hal-hal 

yang tidak pantas selayaknya dalam proses 

pemeriksaan seperti berdiri mondar-mandir dalam 

mempersentasikan tanggapan, menunjuk-nunjuk tim 

investigator, memotong pertanyaan dan atau 

memberikan data atau dokumen langsung ke 

hadapan majelis komisi tanpa ijin terlebih dahulu 

dan lain sebagainya. Bahwa tindakan lainnya adalah 

pada saat pemeriksaan terlapor. Terlapor I dengan 

segaja memberikan kuasa kepada Sdr. Dyonisius 

untuk mewakili perusahaan yang seharusnya hadir 

adalah presiden direktur. Tim investigator menilai 

bahwa hal tersebut disengaja dan merupakan bentuk 

pelecehan persidangan. Terdapat 2 alasan pokok, 

yaitu: -----------------------------------------------------------  

1. Pemberian kuasa kepada Sdr. Dyonisius 

merupakan pelanggaran prinsip seseorang tidak 

dapat diperiksa atas 2 kapasitas hukum yang 

berbeda pada perkara yang sama. Bahwa 

diketahui Sdr. Dyonisius merupakan saksi yang 

diajukan baik oleh tim investigator maupun dari 

pihak terlapor I, dengan demikian selayaknya 

terlapor I tidak memberikan kuasa kepada Sdr 

Dyonisius untuk mewakili perusahaan dalam 

memberikan keterangan sebagai terlapor. ----------  

2. Alasan lainnya adalah diketahui bahwa 

pemeriksaan terlapor I pada tanggal 4 Januari 

2017 merupakan pemeriksaan hasil penjadwalan 

ulang yang diajukan oleh kuasa hukum terlapor 

yang semula seharusnya diagendakan pada 
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tanggal 23 Desember 2016. Bahwa ketika itu 

kuasa hukum menyampaikan presiden direktur 

berkenan hadir dan baru tiba di Indonesia pada 

tanggal 3 Januari 2017 dan memohon untuk 

dilakukan penjadwalan ulang sehingga tidak ada 

alasan untuk terlapor I memberikan kuasa 

kepada Sdr. Dyonisius. Bahwa setelah dilakukan 

klarifikasi oleh yang mulia majels tidak hadirnya 

presiden direktur dikarenakan alasan rapat 

internal merupakan alasan yang tidak layak dan 

tidak menghormati persidangan. ---------------------  

Bahwa tindakan tidak menghormati persidangan juga 

dilakukan oleh terlapor II melalui perwakilannya Sdr. 

Theodorus Indra Surya Putra, yang bersangkutan 

selama proses persidangan dalam mengajukan 

pertanyaan maupun tanggapan tidak pernah 

meminta ijin lebih dahulu kepada majelis komisi. 

Selain itu yang bersangkutan juga tidak dapat 

mengontrol emosi dan berteriak serta membentak 

dalam menyampaikan pertanyaan dan atau 

tanggapan. Tim investigator mencatat terdapat 3 kali 

perlakuan terlapor II yang tidak dapat mengontrol 

emosi, bahkan puncaknya adalah ketika 

pemeriksaan ahli Sdr. Anton Hendranata, terlapor II 

memberikan pernyataan dan perilaku yang tidak 

pantas ketika melakukan keberatan atas pertanyaan  

tim investigator dengan menunjuk dan melotot 

dengan sikap yang tidak pantas dalam proses 

persidangan. --------------------------------------------------  

30.7.5.  Memberikan ancaman dan intimidasi kepada tim 

investigator ---------------------------------------------------  

Bahwa terlapor I melalui perwakilannya Sdr. 

Dyonisius Beti telah memberikan ancaman dan 

intimidasi secara khusus kepada Investigator. 
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Terbukti berdasarkan BAP pemeriksaan sebagai 

berikut: --------------------------------------------------------  

170. Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Apakah ada hal-hal lain yang 

ingin Saudara Saksi sampaikan? 

Jawaban Kembali kepada saya secara 

pribadi jelaskan panjang lebar 

tentang keahlian saya dedikasi 

saya di indonesia secara nasional 

saya dipilih marketing of the year 

(sebagai marketing terbaik) pada 

tahun 2009 dan mendapatkan 

penghargaan life time achievement 

tapi saya merasa Sdr Helmi saya 

tidak mengerti saya tidak pernah 

menyakiti beliau dia 

menyampaikan ke media yang 

judulnya saya highlight kembali 

dari bisnis indonesia: 

mengungkap pelanggaran (berarti 

dikatakan pelanggaran sudah 

terjadi yang diungkapkan oleh 

Investigator KPPU Helmi Nurjamil) 

tupoksi executive vice president 

menyesuaikan harga di pasar. 

Saya memberikan seminar baik 

perguruan tinggi seperti UI,dsb, 

memberikan kurikulum S3. Dan 

diundang Seminar Perguruan 

Tinggi Luar Negeri. Kalau saya 

hanya menjadi pesuruh 

menyesuaikan harga itu-itu betul-

betul melukai harkat dan 

martabat saya meyakiti itu 

menyerang pribadi. Padahal hari 

ini kami baru sidang, saya masih 

punya masa depan apakah 

sebagai orang asing bisa dihargai 

keahlian kita namun orang lokal 

dianggap pesuruh menyesuaikan 

harga begitu saja, namun orang 

sangat melukai hak dan martabat 

saya.  

Saya pikir ada konsekuensi 

hukum saya melihat hal ini saya 

kembalikan ke Ketentuan KPPU 

nomor 37 pasal 22 ayat (3) : 
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 pernyataan perkara persaingan 

usaha yang sedang ditangani 

hanya menyangkut aspek 

prosedural, tapi ini sudah 

mengambil kesimpulan ini adalah 

fakta persidangan bukan 

procedural ini melanggar 

ketentuan KPPU sendiri. Kepada 

saya sendiri kami melihat ini 

menciptakan opini publik yang 

merugikan secara image kami dn 

secara pribadi saya sebagai 

pribadi menyakiti harkat dan 

martabat saya sendiri. Saya akan 

mencadangkan hak hukum saya, 

saya memohon program 

pemerintah kita sedang 

menggalakkan ekonomi dan 

investasi asing. Industri sepeda 

motor padat modal dan padat 

karya dan terkait 10.000 orang 

dan mayoritas buruh dan saya 

bicara restorasi tetapi teknologi 

milik mereka paten itu milik 

mereka kita menginginkan 

transfer teknologi terjadi disini. 

Kalau industri lain sumber daya 

lain. Saya memohon 

mempertimbangkan keuntungan 

bersih tidaklah berlebihan dari 

sisi suku bunga dengan posisi ini 

saya percaya yang mulia 

mempertimbangkan apakah 

terjadi kesepakatan harga. Kalau 

fakta persidangan tidak 

menunjukkan satu titik saya 

berusaha keras principal untuk 

alih teknologi dan memberikan 

benefit cukup besar. Yamaha ada 

pabrik di vietnam, thailand. 

Mohon perkara dipertimbangkan 

secara adil. 

Bahwa saat diperiksa sebagai saksi, Sdr. Dyonisius 

Beti mengungkapkan hal-hal yang bersifat intimidasi 

dan dilakukan mulai dari awal pemeriksaan. Sdr. 

Dyonisius menyatakan kebertaannya dan 

mencadangkan hak hukum untuk menuntut Sdr. 
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Helmi Nurjamil yang merupakan anggota tim 

investigator karena adanya media yang meliput 

proses persidangan sebelumnya yaitu pada saat 

memeriksa saksi Sdr. Yoichiro Kojima. ------------------  

Selain hal tersebut, terlapor I juga menuduh tim 

investigator melakukan proses penggeledahan dan 

memasuki kantor terlapor I tanpa ijin. Tuduhan 

tersebut disampaikan bukan pada tahap 

pemeriksaan pendahuluan yang terbukti dalam 

tanggapan terlapor I hal tersebut tidak pernah 

diungkap sedikit pun. Terlapor I juga membentuk 

opini publik dengan melakukan konferensi pers, 

seolah tim investigator tidak memiliki surat tugas 

dan menampilkan CCTV internal dan memberikan 

keterangan identitas investigator atas nama Sdr. R 

Frans Adiatma dan Sdr. Aru Armando sebagai bagian 

dari bukti bahwa tim investigator melakukan proses 

penyelidikan secara cacat hukum merupakan bagian 

dari intimidasi. Bahwa tuduhan yang disampaikan 

oleh terlapor I baru disampaikan pada tahap 

kesimpulan dan terlapor I tidak pernah 

menghadirkan saksi dan atau dokumen apapun 

sebelumnya yang menguatkan tuduhan terlapor I 

sehingga kebenarannya tidak dapat diuji. ---------------  

Tindakan lainnya adalah Terlapor I melalui kuasa 

hukumnya juga memberikan surat kepada seluruh 

komisioner KPPU baik yang menangani perkara A 

Quo maupun yang tidak menangani perkara A Quo 

dengan perihal : Keberatan atas tindakan investigator 

yang tidak menjaga kerahasiaan dokumen dalam 

proses pemeriksaan perkara No. 04/KPPU-I/2016. 

Tim investigator menilai bahwa tindakan tersebut 

merupakan tindakan ancaman yang dilakukan oleh 

terlapor I. Apabila merujuk pada dokumen yang 
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diberikan oleh terlapor I hampir seluruh berkas dan 

atau dokumen selalu diberikan lebel rahasia atau 

confidential bahkan termasuk Akta pendirian 

perusahaan dan perubahaannya. Bahwa dengan 

demikian terlapor I telah sengaja melabeli seluruh 

dokumen dengan label rahasia untuk kemudian 

melaporkan tim investigator. ------------------------------  

30.7.6.  Tidak koperatif dalam menghadirkan saksi -------------  

Bahwa tindakan koperatif merupakan tindakan yang 

wajib dipatuhi oleh setiap saksi dan/atau terlapor. 

Bahwa berdasarkan proses penyelidikan dan 

pemeriksaan majelis komisi tim investigator 

berpendapat Terlapor I telah melakukan tindakan 

tidak koperatif selama proses tersebut, antara lain: ---  

1. Proses Penyelidikan -------------------------------------  

Bahwa berdasarkan BAP penyelidikan atas nama 

Sdr. Yukata Terada, kuasa hukum terlapor I telah 

berusaha menghalangi dan bahkan melakukan 

intimidasi kepada saksi untuk tidak 

menyerahkan dokumen. BAP saksi Sdr. Terada, 

tanggal 25 Februari 2015 yang telah didampingi 

oleh kuasa hukum atas nama Eri Hertiawan, 

S.H., LL.M dan HMBC Rikrik Rizkiyana, S.H. 

sebagai berikut: ------------------------------------------  

1. Investigator KPPU mempunyai kewenangan 

untuk meminta dokumen kepada 

para pihak, baik company 

maupun saksi 

Rik Rik KPPU tidak dapat meminta 

dokumen kepada orang yang tidak 

secara legal memiliki dokumen 

tersebut, siapapun yang 

memberikan dokumen yang bukan 

miliknya adalah kriminal 
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2. Investigator Tidak ada kriminal bagi seseorang 

yang memberikan data atau 

bekerjasama dengan KPPU terkait 

itu dokumen perusahaan atau 

bukan, KPPU yang akan verifikasi. 

Rik Rik KPPU dalam meminta dokumen 

harus selalu mengikuti prosedur 

dalam undang-undang, 

perusahaan juga dapat 

menyatakan permintaan dokumen 

tidak sesuai dengan peraturan 

yang ada dan perusahaan dapat 

menolak tindakan-tindakan untuk 

memaksa meminta dokumen. 

3. Investigator Posisi kami tepat. Kami punya 

kewenangan untuk meminta 

dokumen kepada saksi maupun 

perusahaan berdasarkan Undang-

Undang dan kami sangat 

berterima kasih jika bapak Terada 

Comply dengan peraturan 

perundang-udangan di Indonesia 

Eri Tolong dicatat bahwa kami 

mengajukan keberatan karena 

orang yang tidak berwenang 

untuk menyerahkan data 

perusahaan diminta untuk 

menyerahkan data perusahaan 

4. Investigator Kami Skors penyelidikan ini 

menunggu pak Terada mengambil 

dokumen dan menyerahkan 

dokumen yang diminta 

Terada Beliau (Terada) tinggal tunggu saja 

mau ikut perintah KPPU atau 

lawyer 

5. Investigator Penyelidikan kami skors dan 

memberikan kesempatan untuk 

Bapak Terada mengambil 

dokumennya, dan kami akan 

melanjutkan proses penyelidikan 

saksi setelah Bapak Terada 

menyerahkan dokumen kepada 

kami 

Terada Jadi saya diinstruksikan harus 

ambil ya? 

6. Investigator Iya, penyelidikan saya skors dan 

silahkan mengambil dokumen 

kami akan tunggu 
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Bahwa berdasarkan BAP saksi Terada diatas 

terlihat jelas dan terang tindakan kuasa hukum 

melakukan intimidasi untuk mempengaruhi saksi 

agar tidak menyerahkan dokumen yang dimiliki. 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) 

dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

telah diatur mengenai kewajiban pelaku usaha 

atau pihak lain untuk menyerahkan alat bukti 

yang dierlukan dalam penyelidikan dan atau 

pemeriksaan. Bahwa tindakan kuasa hukum 

tersebut diatas dapat dikatagorikan sebagai 

bentuk pelanggaran dan dapat diserahkan kepada 

penyidik sebagaimana diatau dalam Pasal 41 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ---------  

Bahwa kemudian saksi meminta legal opini pada 

kantor Yamaha pusat di jepang dan memberikan 

keterangan sebagai berikut: ---------------------------  

1. Pertanyaan Pak Terada bisa diserahkan data 
yang bapak bawa ? 

Jawaban Bahwa sebelum menyerahkan 
dokumen Pak Terada akan 
menginformasikan bahwa dia 
sudah menelpon Pak Saito Junzo 
sebagai Top Legal Manajemen di 
Yamaha Pusat di Jepang. 
 
Pak saito menyatakan apabila 
KPPU meminta untuk 
menyerahkan data maka data 
dapat diserahkan tapi jika 
perusahaan ada pertimbangan 
maka juga harus dipertimbangkan. 
Saya ingin memastikan 
sebelumnya apakah penyerahan ini 
memang diharuskan atau boleh 

tidak diserahkan. 
 
Bahwa Pak Terada menghubungi 
pak saito karena apakah 
perusahaan perlu menyerahkan 
data tersebut, sehingga Pak Terada 
merasa perlu untuk menghubungi 
pak saito, ada keraguan jika saya 
menyerahkan dokumen tersebut 
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 saya khawatir akan melanggar 
hukum dari sisi perusahaan. Saya 
khawatir ada masalah dengan 
perusahaan nantinya 
 
Bahwa Pak Terada ingin 
menanyakan apabila KPPU ingin 
meminta data apakah KPPU punya 
kewenangan untuk menyerahkan 
data dan apakah apabila saya 
(terada) menyerahkan data ke 
KPPU nantinya apakah ada 
permasalahan dengan perusahaan 
atau konsekuensi hukum dari 
perusahaan.  

 
Bahwa saya (Terada) tidak 
bermaksud melanggar hukum, 
karena saya akan menyerahkan 
data-data yang sebenarnya. 
 
Bahwa apakah pemerintah 
Indonesia mau melindungi saya 
(Terada) terkait saya menyerahkan 
data ke KPPU? 
 
Bahwa  saya (Terada) khawatir 
karena pengacara tadi menjelaskan 
jika saya menyerahkan data ke 
KPPU akan ada konsekuensi 
hukum ke depan. 
 
Bahwa saya paham dengan semua 
prosedur ini. Dokumen akan saya 
serahkan dan dokumen ini adalah 
dokumen asli dan dokumen 
sebenarnya tanpa saya tutup 
tutupi. 
 
Bahwa tolong dipahami, dokumen 
tersebut banyak dalam bahasa 
Jepang dan banyak dokumen yang 
tidak berhubungan dengan yang 
diminta seperti masalah produk 
 
Bahwa dokumen tersebut saya 
serahkan tidak atas pribadi tetapi 
atas instruksi kantor pusat 
Yamaha di Jepang 

Bahwa berdasarkan keterangan saksi terada 

diatas terbukti dan sangat jelas, saksi menjadi 

ragu dan khawatir akan dituntut oleh kuasa 

hukum jika menyerahkan data atau dokumen. 

Saksi terada kemudian berkonsultasi dengan 
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kantor Yamaha di Jepang dan telah mendapatkan 

persetujuan untuk menyerakan data atau 

dokumen yang dierlukan oleh KPPU. ----------------  

2. Proses Pemeriksaan Majelis Komisi ------------------  

Bahwa berdasarkan bukti surat panggilan, 

terlapor I tidak koperatif dalam menghadirkan 

saksi. Bahwa berdasarkan bukti dari perusahaan 

pengiriman diketahui terdapat 2 orang saksi atas 

nama Iida Shinsuke dan Yukata Terada yang 

pada saat pemeriksaan perkara A Quo bekerja di 

Yamaha Manufacture Company (YMC) di Jepang. 

Bahwa berdasarkan bukti surat konfirmasi, 

hanya 1 surat atas nama Iida Shinsuke yang 

berhasil diterima dan merespon surat panggilan 

sementara surat atas nama Yukata Terada 

dinyatakan ditolak. Berdasarkan informasi yang 

diterima oleh tim investigator kedua saksi 

merupakan orang yang sangat taat hukum 

sehingga keduanya bersedia hadir ketika 

mendapatkan persetujuan dari perusahaan untuk 

menghadiri persidangan dan memberikan 

keterangan. -----------------------------------------------  

Tim investigator juga mempertanyakan mengapa 

kedua saksi tersebut tidak dapat hadir. Keadaan 

tersebut sangat berbeda dengan saksi atas nama 

Yoichiro Kojima yang berstatus saksi yang 

berwarga negara jepang dan bekerja di YMC yang 

nyatanya dapatdihadirkan dan tidak terdapat 

keterangan surat panggilan ditolak dan 

sebagainya. -----------------------------------------------  

(Vide bukti, Surat atau dokumen penolakan dari 

Biro Jasa Pengiriman) 

30.8. Aspek Hukum Materiil; ---------------------------------------------------  

30.8.1.  Perjanjian dalam hukum persaingan usaha -------------  
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Bahwa definisi perjanjian dalam hukum persaingan 

telah didefinisikan berdasarkan Pasal 1 angka 7 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat. Berdasarkan ketentuan tersebut 

perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih 

pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu 

atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik 

tertulis maupun tidak tertulis. Bahwa berdasarkan 

keterangan ahli hukum Sdr. Prahasto W Pamungkas 

perjanjian dalam hukum persaingan usaha 

merupakan perjanjian yang khusus yang bersifat lex 

speciali, sebagai berikut: 

8. Pertanyaan 

Investigator 

Bisa dijelaskan lebih detail apa yang 

dimaksud perjanjian dalam 

persaingan usaha, dan apakah ada 

perbedaan perjanjian dalam Pasal 

1336 KUHPdt dan didalam UU 

persaingan usaha?   

Jawaban  Di dalam UU persaingan usaha 
definis dari perjanjian lebih sempit 
definisinya dan definisi dari 
KUHPerdata jauh lebih luas dari uu 
persaingan usaha, karena perjanjian 
ketentuan hukumnya yang diatur 
dalam kuhper berlaku bagi siapa 
saja yang membuat perjanjian. 
Sedangkan yang dibuat dalam 
persaingan usaha berlaku bagi 
pelaku usaha. Bisa dilihat dari uu 
ini yang keberlakuannya untuk 
pelaku usaha.  

10. Pertanyaan 

Investigator 

Saya akan fokus ke pasal 5 Undang 

Undang Nomor 5 tahun 1999, 

mengenai penetapan harga, 

sebelumnya bisa dijelaskan apa yang 

dimaksud kesepakatan diam-diam, 

dalam konteks bisnis atau 

menjalankan usaha, bagaimana bisa 

dibilang terkait kesepakatan diam 

diam? 

Jawaban Bahwa memang apa yang diatur 

dalam uu persaingan usaha ini 

sifatnya khusus dari apa yang diatur 

dalam KUHPerdata, kita mengenal 

asas hukum lex speciali derogate lex 
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 generalie yang artinya ketentuan 

hukum yang bersifat khusus 

menyingkirkan aturan hukum yang 

bersifat umum, secara a contrario 

kesepakatan yang khusus tersebut 

jika tidak cukup mengatur maka 

kembali ke ketentuan umum, 

mengenai kesepakatan diam-diam, 

pasal 1 ayat 7 dikatakan bahwa 

perjanjian dapat  dibuat secara 

tertulis maupun tidak tertulis. Apa 

yang tidak diatur secara khusus 

kembali kepada asas aturan 

hukumnya/ Kuhperdata. Suatu 

kesepakatan itu diberikan bilamana 

meeting of mind sudah terjadi. Di 

dalam kontruksi hukum belanda 

yang kita ikuti,  offering timing 

terjadi bilamana satu pihak sudah 

memberi overring dan 

disetujui/acceptace karena sudah 

terjadi meeting of mind. Offering itu 

harus diberikan secara 

tegas/dipahami. Sedangkan 

acceptance dapat diberikan secara 

tegas baik tertulis maupun tidak. 

Bisa juga acceptance itu dilakukan 

secara diam-diam,  ataupun dia 

memberi konfirmasi lisannya. Bahwa 

buku 3 KuH perdata boleh 

disimpangi selama tidak dilanggar, 

bahwa pihak boleh membuat model 

lain perjanjian namun prinsipnya 

sesuai dengan Kuh Perdata. 

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pendapat 

ahli diatas dapat dipahami bahwa perjanjian dalam 

hukum persaingan merupakan suatu perbuatan yang 

mengikatkan diri dengan nama apapun baik secara 

tertulis maupun tidak tertulis. Bahkan ahli hukum 

Sdr. Prahasto menyatakan suatu kesepakatan terjadi 

ketika terdapat meeting of mind.  Bahwa menurut Dr. 

Susanti Adi Nugroho konsep meeting of mind juga 

telah diakui dan diterapkan di Amerika Serikat dan 

Australia.1 -----------------------------------------------------  

                                                 
1
 Nugroho, Susanti Adi, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Kencana Prenadamedia Group : Jakarta, 2012, hal. 122 
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Bahwa ahli hukum Sdr. Nindyo Pramono juga 

berpendapat perjanjian dalam konteks persaingan 

usaha tidak dipamahi sebagai perjanjian yang sama 

dengan hukum perdata (BW), berikut pendapat Sdr. 

Nindyo dalam BAP : -----------------------------------------  

62. Pertanyaan 

Investigator 

Menurut Prof apakah ada 

perbedaan definisi perjanjian UU 

5/99 dan BW ? 

Jawaban  Bahwa by redaksi memang beda 
pasal 1313 secara teoritis 
mengelaborasi mendalam 
perbuatan pihak satu dengan pihak 

lain yang mengikatkan diri untuk 
menimbulkan kesepakatan, itu 
selalu menjadi perdebatan dalam 
teori hukum perjanjian.  Dalam 
perkembangan hukum perjanjian,  
timbulnya perjanjian tidak lagi 
dikatakan sebagai perbuatan 
hukum (rechtshandeling) satu 
orang dengan orang lain, tapi 
merupakan hubungan hukum 
(recht verhouding ) , Perjaniian  
dalam UU 5/99 masih merujuk 
pada kata perbuatan, esensinya 
ada pelaku usaha mengikatkan diri 
dengan pelaku usaha yang lain 
dengan nama apapun , baik tertulis 
maupun tidak tertulis. . UU 5/99 
esensinya lebih luas karena tidak 
tertulis pun masuk dalam lingkup 
difinisi perjanjian. 

Bahwa tim investigator menyimpulkan perjanjian 

dalam hukum persaingan tidak dapat dipersamakan 

dengan perjanjian dalam hukum perdata. Dalam 

konteks hukum perdata perjanjian diatur dalam bab 

perikatan yang mengatur hubungan hukum privat 

antar subjek hukum sehingga diatur kemudian 

syarat sahnya perjanjian melalui pasal 1320 

KHUPerdata. Sementara dalam hukum persaingan 

definisi perjanjian diperluas dengan suatu perbuatan 

bahkan perbuatan yang tidak tertulis sekali pun dan 

dalam bentuk apa pun. Perjanjian dalam hukum 

persaingan lebih menekankan pada perjanjian yang 

dilarang yang dapat menyebabkan persaingan usaha 
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tidak sehat atau praktek monopoli sehingga syarat 

sahnya perjanjian tidak lagi menjadi substansi yang 

harus diperdebatkan. ---------------------------------------  

Bahwa perjanjian dalam konteks hukum persaingan 

sudah pasti merupakan perjanjian yang masuk 

dalam kategori perjanjian yang dilarangdengan 

konotasi dilarang pastilah hal tersebut bertentangan 

dengan hukum. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 ayat 

(4) KHUPerdata yang menyatakan adanya syarat 

kausa yang halal sebagai syarat sah perjanjian yang  

bersifat objektif. Bahwa menurut Prof. Dr. Mariam 

Darus Badrulzaman perngertian syarat objektif 

adalah syarat mengenai objek perjanjian dan kuasa, 

yaitu tujuan mengadakan perjanjian.2Berdasarkan 

pendapatnya jika cacat ada pada syarat objektif, 

maka perjanjian itu batal demi hukum (van 

rechtswege nietig, null and void). Bahwa berdasarkan 

pertimbangan tersebut sudah seharusnya perjanjian 

dalam konteks hukum persaingan tidak dipahami 

layaknya perjanjian dalam konteks hukum perdata 

karena segala bentuk perjanjian kartel atau 

perjanjian tidak sehat sudah pasti tidak memenuhi 

kualifikasi syarat objektif dari Pasal 1320 

KUHPerdata. --------------------------------------------------  

30.8.2.  Perjanjian diam-diam (tacit collusion) ---------------------  

Bahwa tacid collusion atau dapat disebut juga dengan 

perjanjian diam-diam sebenarnya telah diatur dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang merujuk 

pada Pasal1347 BurgerlijkWetboek atau Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)  

yang berbunyi: -----------------------------------------------  

“Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya 
diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan 

                                                 
2
 Badrulzaman, Mariam Darus, Hukum Perikatan dalam KUHPerdata, PT Citra Aditya Bakti : Bandung, 2915, hal. 108 
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dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas 
dinyatakan.” 

Mengenai Pasal 1347 KUHPerdata, Prof. Subekti 

dalam bukunya Hukum Perjanjian (2002: 40) menulis 

bahwa: ---------------------------------------------------------  

 “...hal-hal yang selalu diperjanjikan menurut 
kebiasaan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam 
perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Oleh 
karena dianggap sebagai diperjanjikan atau sebagai 
bagian dari perjanjian sendiri, maka hal yang menurut 
kebiasaan selalu diperjanjikan itu dapat menyingkirkan 
suatu pasal undang-undang yang merupakan hukum 
pelengkap.” 

 “Dengan kesepakatan diam-diam itu, maka berlaku 
mutlaklah asas konsensualitas (vide Pasal 1320 
KUHPerdata) yang merupakan kekuatan Undang-Undang 
bagi para pihak (vide Pasal 1338 KUHPerdata).” 

Bahwa perjanjian dalam kartel hampir tidak pernah 

dilakukan secara tertulis. Para pelaku usaha dalam 

melakukan aksi kartel lebih banyak menggunakan 

perjanjian dengan “understanding” atau perjanjian 

tidak tertulis yang dipahami oleh para anggota kartel. 

Bahwa menurut pendapat Dr. Susanti Adi Nugroho, 

contoh dari perjanjian dengan understanding adalah 

jika seorang pelaku usaha memberi sinyal kepada 

pelaku usaha lain dengan jalan membatasi produksi 

atau mengumukan tambahan harga dengan harapan 

akan diikuti oleh pelaku usaha yang lain.3 Bahwa 

berdasarkan pendapat tersebut perjanjian diam-diam 

sebagaimana contoh diatas dapat dipahami sebagai 

bentuk perjanjian tidak tertulis yang dipahami oleh 

para anggota kartel. -----------------------------------------  

Bahwa dalam otoritas persaingan dibeberapa negara 

tacit collusion atau perjanjian diam-diam telah diakui 

sebagai bagian dari perjanjian kartel. Amerika Serikat 

misalnya dalam Sherman act yang dilarang bukan 

saja perjanjian (contract) yang termasuk tacit 

agreement, tetapi juga combination dan 

                                                 
3
 Nugroho, Adi Susanti, Hukum.., Op.Cit, hal. 111 
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conspiracy.Berdasarkan Pasal 1 The Sherman Act 

berbunyi sebagai berikut: ----------------------------------  

“every contract, combination in the form of trust or 
otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce 
among the several stalls, or with foreign nations, is hereby 
declared to be ilegal.” 

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas “agreement” di 

Amerika Serikat yang mencangkup “contract”, 

“combination”, atau “conspiracy” yang menurut 

section I dari the sheman act mengharuskan adanya 

tindakan bersama-sama dari dua orang atau lebih 

untuk membentuknya, sedangkan tindakan 

bersama(concerted action) hanya bisa dibenarkan 

apabila mereka mempunyai unity of purpose, atau 

understanding, atau telah terjadi meeting of minds 

dianatara mereka.4 ------------------------------------------  

Bahwa definisi concerted actionjuga diterangkan oleh 

ahli hukum Sdr. Nindyo dalam BAP, sebagai berikut: 

10. Pertanyaan 

Terlapor I 

Concerted action maksudnya 

bagaimana? 

Jawaban Itu dikenal dalam hukum anti 

monopoli, saya merujuk kepada 

Black Law dictionary, concerted 

action itu definisinya adalah 

suatu tindakan yang 

direncanakan diatur dan 

disepakati oleh para pihak secara 

bersama-sama dengan tujuan 

yang sama, masing-masing yang 

melakukan perbuatan itu tidak 

mengikatkan diri baik tertulis 

maupun lisan namun mereka 

memiliki tujuan yang sama.Pelaku 

concerted action akan 

dipertanggungjawabkan atas 

tindakan bersama walaupun 

                                                 
4
Ibid, hal.112 
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 sekalipun dia tidak mengikatkan 

diri, concerted action selalu 

diidentikan dengan konspirasi 

sebagaimana diatur dalam pasal 1 

angka 5 UU 5/99, yaitu 

kerjasama pelaku usaha satu 

dengan yang lain melakukan 

kesepakatan untuk mengusai 

pasar yang mengakibatkan 

adanya  monopoli. 

Bahwa berdasarkan pendapat ahli diatas dapat 

dimaknai pelaku usaha dapat diminta 

pertangungjawabannya atas tindakan concerted 

action sekalipun para pihak tidak mengikatkan diri. 

Bahwa pendapat serupa juga dipahami oleh ahli 

hukum lain, yaitu Sdr. Prahasto dalam BAP sebagai 

berikut: --------------------------------------------------------  

11. Pertanyaan 

Investigator 

Bisa ahli jelaskan mengenai 

concerted action ? 

Jawaban  Istilah yang digunakan amerika 

Sherman act, sedangkan di eropa 

dikenal sebagai concerted practice. 

Yaitu dimana ada beberapa pelaku 

usaha yang melakukan tindakan 

dengan cara yang sama/ acting in 

same way. Disitu tidak 

dipersyaratkan bahwa ada suatu 

perjanjian tertulis yang 

mensyaratkan pihak-pihak yang 

melakukan concerted action tidak 

perlu dibuktikan seperti itu. Dalam 

concerted action itu yang pentinig 

terjadi komunikasi. Seorang pakar 

komunikasi mungkin lebih 

mengerti yang terjadi antara para 

pihak. Komunikasi tersebut dapat 

dilakukan secara tertulis ataupun 

lisan. Yang perlu ditelaah bentuk 

komunikasi yang dilakukan. 

Bahwa berdasarkan pendapat ahli diatas perbuatan 

concerted actionunsur yang terpenting adalah 

komunikasi baik secara tertulis ataupun lisan. --------  
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30.8.3.  Kartel Penetapan Harga -------------------------------------  

Bahwa kartel penetapan harga merupakan bentuk 

kartel yang sifatnya hard core.5Bahwa menurut 

OECD perjanjian penetapan harga meruakan kartel 

serius yang masuk dalam katagori hard core cartel. 

Berikut kutipan dari OECD: 

Hard core cartels (when firms agree not to compete with one 
another) are the most serious violations of competition law.  
They injure customers by raising prices and restricting 
supply, thus making goods and services completely 
unavailable to some purchasers and unnecessarily 
expensive for others.  

The categories of conduct most often defined as hard core 
cartels are: 

 price fixing 

 output restrictions 

 market allocation 

 bid rigging (the submission of collusive tenders) 

Berdasarkan literatur persaingan usaha, perjanjian 

harga menimbulkan harga yang terlalu tinggi dan 

harga tersebut pasti bukan harga 

pasar.6Berdasarkan pedoman perkom komisi, 

penetapan harga adalah sebuah perilaku yang sangat 

terlarang dalam perkembangan peraturan persaingan 

usaha yang sehat.7Bahwa pernyataan dalam literatur 

tersebut diperkuat dengan pendapat  ahli hukum 

Sdr. Prahasto W Pamungkas mengenai penetapan 

harga sebagai berikut : -------------------------------------  

12. Pertanyaan 

Investigator 

Apa yang dimaksud dengan 

perjanjian yang mengatur 

mengenai price fixing?  

Jawaban Price fixing atau diterjemahkan 

sebagai penetapan harga, yaitu 

suatu bentuk perjanjian. Bukan 

hanya elemen harganya saja yang 

dilihat. Lazimnya harga dinaikkan 

untuk member keuntungan, 

                                                 
5
 Diunduh dari http://www.oecd.org/competition/cartels/pada hari senin 2 januari 2017, pkl. 08.03 WIB 

6
 Knud Hansen, dkk, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 : Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, PT Katalis :Jakarta, 2002, hal. 140  
7
 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (penetapan harga) 

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999  tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal. 2  

http://www.oecd.org/competition/cartels/
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 namun tidak hanya menaikan 

harga, jika maksud menstabilkan 

harga itu price fixing, bisa juga 

dikendalikan dengan pengaturan 

supply and demand, kaitan dengan 

Pasal 5 UU 5 Tahun 1999  

13. Pertanyaan 

Investigator 

Apakah dalam konsep perjanjian 

ini apakah harganya harus sama 

persis atau bagaimana, misal 

pelaku usaha satu sama sama 

menaikkan harga 5 ribu rupiah 

atau misal harganya naik dalam 

pola tertentu, itu bagaimana? 

Jawaban  Dalam literatur diijelaskan tujuan 

dari price fixing to push the price 

atau menstabilkan harga.Karakter 

price fixing is any aggrement 

regarding price wheter express or 

imply. 

14. Pertanyaan 

Investigator 

Terkait pasal 5 ini  pembuktiannya 

menggunakan pendekatan per se 

illegal atau rule of reason ? 

Jawaban  Dengan adanya perjanjian yang 

bertujuan untuk menetapkan 

harga, apapun tujuannya untuk 

menstabilisasi harga, untuk 

memberikan diskon, atau untuk 

fixing. Pokoknya mengenai harga 

apakah secara tegas atau imply itu 

sudah pasti dilarang. Caranya 

bagaimana mau dengan secara 

langsung menetapkan harganya. 

karena perjanjian ini mengenai 

harga. Berarti ini kan per se illegal. 

Pengecualiannya diatur di ayat 2.  

Bahwa berdasarkan pendapat ahli diatas dapat 

ditarik kesimpulan penetapan harga atau Price fixing 

adalah kartel yang bertujuan untuk menaikan atau 

menstabilkan harga. Perjanjian penetapan harga 

dapat dilakukan baik secara ekspilsit (terang-

terangan) atau implisit (diam-diam). Ahli juga 

berpendapat bahwa pendekatan Pasal 5 UU No 5/99 

merupakan pre se ilegal  yang memiliki konsekuensi 

adanya perbuatan tersebut merupakan bentuk 

pelanggaran tanpa harus mempertimbangkan apakah 
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terdapat dampak persaingan usaha tidak sehat atau 

praktek monopoli. Pendekatan pre se ilegal juga 

diperkuat oleh ahli hukum lain, yaitu Sdr. Nindyo 

Pramono, sebagai berikut: 

7. Pertanyaan 

Terlapor I 

Apa definisi perjanjian yang diatur 

dalam UU 5 tahun 1999? 

Jawaban  Dalam UU 5/99 didenifisikan 

secara khusus, perjanjian adalah 

perbuatan antar pelaku usaha 

dengan pelaku usaha lain dengan 

nama apapun baik tertulis 

maupun tidak tertulis. 

77. Pertanyaan 

Investigator 

Dalam hukum persaingan ada 

pendekatam doktrin per se atau 

rule of reason, pada umumnya 

ranah hukum perdata dia ada 

pendekatannya Pasal 5 UU 5/99 

itu masuk dalam pendekatan 

apa? 

Jawaban  Per se illegal. 

Bahwa berdasarkan Prof. Frederic Jenny (mantan 

Hakim Mahkamah Agung Prancis 2004-2012,Guru 

Besar Ekonomi pada ESSEC Business School, Paris 

Ketua Komite Persaingan Usaha OECD) dalam 

tulisannya berjudul Mengungkap Kartel Dengan 

Bukti Tidak Langsung, Bukti Ekonomi dibagi menjadi 

dua  yaitu BuktiPerilaku dan Struktural. ----------------  

Bahwa berdasarkan Prof. Frederic Jenny dalam 

tulisannya tersebut Bukti Perilaku adalah satu tipe 

yang paling penting dari bukti ekonomi. Bukti 

perilaku termasuk pertama dan terutama dan 

dipertimbangkan lebih penting ----------------------------  

30.8.4.  Pertangungjawaban hukum atas mandat (delegasi) 

Bahwa presiden direktur terlapor I menyatakan telah 

memberikan mandatatau delegasi kepada Vice 

President Sdr. Dyonisius. Bahwa kewenangan yang 

didelegasikan kepada Sdr. Dyonisius merupakan 

kewenangan terkait marketing. Bahwa berdasarkan 
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pendapat ahli hukum Sdr. Prahasto W Pamungkas 

yang menyatakan sebagai berikut: ------------------------  

18. Pertanyaan 

Investigator 

Jika seseorang memberikan 

mandat atau kuasa, apakah ini 

kewenangan dari pemberi kuasa 

hilang sepenuhnya atau masih bisa 

melakukan sesuatu seperti 

sebelum pemberian mandat ? 

Jawaban  Pemberian mandat itu tidak 

menghapuskan kewenangan orang 

yang memberikan mandat.  

19. Pertanyaan 

Investigator 

Jika suatu perusahaan ada 

presiden direktur memberikan 

mandat kepada salah satu direksi 

untuk mengurusi urusan tertentu, 

apakah hal tersebut biasa terjadi 

atau bagaimana ? 

Jawaban  Kewenangan direksi sebenarnya 

tidak bisa diikat dengan isu 

pemberian kuasa. Jika bicara 

mengenai PT ada 3 organ perseroan 

RUPS, dewan komisaris dan 

direksi. Ketiganya sederajat 

berbeda dengan UU PT 1995/ yang 

menyatakan RUPS lebih tinggi dari 

kedua organ lainnya dan telah 

direvisi dengan UU 40 tahun 2007, 

setiap anggota direksi pada 

hakekatnya berwenang mewakili 

perseroan asalkan sesuai dengan 

anggaran dasar Ad dari setiap 

perseroan berbeda satu dengan 

yang lain, jika direktur satu maka 

dia yang mewakili, kalau dalam AD 

ada 2 maka mereka bisa saling 

subtitusi. Kalau Direktur ada 

beberapa disitu bisa diatur yang 

mewakili perseroan adalau dirut 

Utama, kalau berhalangan diwakili 

direktur yang lain. Saya bingung 

Presdir memberikan delegasi 

kepada yang lainnya, karena jika 

Presdir berhalangan maka secara 

otomatis bisa diwakili direktur yang 

lain asal tidak bertentangan. 
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20. Pertanyaan 

Investigator 

Di dalam urusan suatu 

perusahaan, misal untuk 

penetapan harga, diserahkan 

kepada VP (dia ini direktur). Dan 

ada mandat dari Presdir ini agar 

segala urusan diserahkan kepada 

VP ini. Apakah misalkan ada 

masukan dari Presdir , Apakah bisa 

VP mengabaikan rekomendasi dari 

presdir? 

Jawaban  Seperti saya jelaskan , jika VP ini 

anggota direksi, sekarang dalam 

teori dan praktek, saya tau betul 

praktenya seperti apa. 

21. Pertanyaan 

Investigator 

Apakah Presdir sudah tidak berhak 

mengurusi terkait harga? 

Jawaban  Dia tidak kehilangan haknya 

karena dia masih sebagai anggota 

direksi.  

Bahwa berdasarkan keterangan ahli diatas Presiden 

direktur tidak kehilangan kewenangan meskipun 

kewenangan marketing telah didelegasikan kepada 

Sdr. Dyonisius. Dengan demikian Presiden Direktur 

ketika itu Sdr. Kojima tetap memiliki kewenangan 

untuk menentukan harga dan atau memberikan 

masukan terkait harga sebagaimana dalam 

komunikasi melalui email. (Vide bukti, dokumen 

email internal PT YIMM). -----------------------------------  

Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum lainnya, 

yaitu Sdr. Nindyo Pramono yang menyatakan sebagai 

berikut: --------------------------------------------------------  

76. Pertanyaan 

Investigator 

Terkait delegasi, tanggung jawab 

hukum bagaimana A memberikan 

mandat ke B bagaimana tanggung 

jawab hukumnya ? 

Jawaban  Kalau itu dalam ranah mandate, 

maka tanggung jawab hukum itu 

ada  si pemberi mandat. 

Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum diatas, 

telah sangat jelas bahwa pemberian delegasi atau 

pemberian mandat tidak menghapus tanggungjawab 

hukum. Dengan demikian segala tindakan hukum 
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yang dilakukan oleh Vice president , Sdr. Dyonisius 

merupakan tindakan perseroan dan 

pertangungjawaban hukumnya dibebankan pada 

perseroan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 

(PT. YIMM). ----------------------------------------------------  

Analisis Dugaan Pelanggaran; ---------------------------------------------------  

30.9. Analisis unsur Pasal; -----------------------------------------------------  

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan 

pelanggaran dalam perkara ini adalah dugaan pelanggaran 

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat : 

 
Pasal 5 ayat (1) 

(1) 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 

 

Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 5 

ayat (1)UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan 

sebagai berikut: -----------------------------------------------------------  

30.9.1.  Pelaku Usaha -------------------------------------------------  

a. Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan 

Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah 

setiap orang perorangan atau badan usaha, baik 

yang berbadan hukum atau bukan badan hukum 

yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum 

negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian, 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang 

ekonomi; --------------------------------------------------  

b. Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini --  

(1) PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 

yang beralamat kantor di Jalan Dr. KRT. 

Radjiman Widyodiningrat Jakarta 13920 

Telp. (021) 4607880 Fax. (021) 4607849; -----  
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PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 

merupakan badan usaha berbentuk badan 

hukum yang didirikan berdasarkan Akta 

Perubahan Anggaran Dasar Nomor 15 

tanggal 31 Maret 2008 yang dibuat oleh 

Sinta Dewi Sudarsana, S.H., Notaris di 

Jakarta serta telah mendapat pengesahan 

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor AHU-

10493.AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal 3 

Maret 2008. ----------------------------------------  

(2) PT. Astra Honda Motor Jalan Laksda Yos 

Sudarso Sunter I Jakarta 14350 Telp. (021) 

6518080 Fax. (021) 6521889; -------------------  

PT. Astra Honda Motor merupakan badan 

usaha berbentuk badan hukum yang 

didirikan berdasarkan Akta Perubahan 

Anggaran Dasar Nomor 176 tanggal 14 

Agustus 2008 yang dibuat oleh Linda 

Herawati, S.H., Notaris di Jakarta serta telah 

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor AHU-0109606.AH.01.09 Tahun 2008 

Tanggal 13 November 2008; ---------------------  

c. Bahwa PT. Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor adalah 

produsen kendaraan bermotor roda dua yang 

melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Lebih 

lanjut,  PT. Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor 

tergabung atau menjadi angota dari AISI; -----------  

d. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha 

terpenuhi. -------------------------------------------------  

30.9.2.  Unsur perjanjian ---------------------------------------------  
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a. Bahwa yang dimaksud perjanjian berdasarkan 

Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1999 adalah “Perjanjian adalah suatu perbuatan 

satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan 

diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain 

dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak 

tertulis” ----------------------------------------------------  

b. Bahwa perjanjian kartel dalam perkara A Quo 

merupakan perjanjian tidak tertulis yang masuk 

dalam katagori “tacit collusion” atau perjanjian 

dam-diam;  -----------------------------------------------  

c. Bahwa Ahli Prahasto W. Pamungkas menyatakan, 

Bahwa Pasal 1 ayat (7) UU No. 5 Tahun 1999 ini 

tidak bersifat limitatif dan bisa diartikan secara 

luas dimana menurut Ahli bila dikaitkan dengan 

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPer) yang dimaksud dengan 

kesepakatan tidak tertulis dapat juga diartikan 

dilakukan secara diam-diam;  -------------------------  

d. Bahwa perjanjian diam-diam dalam perkara A 

Quo termasuk dalam kategori concerted action 

atau tindakan para pihak secara bersama-sama 

dengan tujuan yang sama; -----------------------------  

e. Bahwa adanya pertemuan antara Presiden 

Direktur  PT. Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing  dan Presiden Direktur PT. Astra 

Honda Motor pada tahun 2013 sampai dengan 

November 2014, sebagaimana dijelaskan dalam 

kronologis diatas merupakan bukti adanya 

komunikasi; ----------------------------------------------  

f. Bahwa berdasarkan bukti email dan keterangan 

BAP saksi terada yang menyatakan Yamaha akan 

mengikuti pola kenaikan harga dalam periode 

tahun 2014 merupakan bukti telah terjadinya 

concerted action;  ----------------------------------------  
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g. Bahwa Ahli Prahasto W.Pamungkas menyatakan, 

concerted Action secara bahasa bisa diartikan 

acting in the same way atau acting in concert. 

Istilah concerted action itu adalah istilah yang 

digunakan di USA, bahwa menurut Sherman Act 

yang terpenting adalah hasil dari perilaku kartel 

tersebut tidak perlu dilihat komunikasi yang 

dilakukan oleh para anggota kartel; ------------------  

h. Bahwa perjanjian penetapan harga menurut 

pendapat Ahli Prahasto W.Pamungkas 

menyatakan adalah “to push the price, regarding 

price wheter express or imply”; ------------------------  

i. Bahwa menurut ahli hukum Sdr. Nindyo, 

pertangungjawaban para pihak yang melakukan 

concerted action dapat dimintakan sekalipun tidak 

mengikatkan diri; ----------------------------------------  

j. Bahwa berdasarkan analisis ekonomi yang 

dilakuakan oleh tim investigator dengan metode 

Abartes-Metz terhadap perkara A Quo dihasilkan 

produk head to head Honda dan Yamaha terbukti 

collusion; --------------------------------------------------  

k. Bahwa Perjanjian  yang dimaksud dengan 

perjanjian dalam perkara A Quo bukan 

merupakan suatu perjanjian yang dikecualikan 

seperti perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha 

patungan atau suatu perjanjian yang didasarkan 

undang-undang yang berlaku; ------------------------  

l. Bahwa dengan demikian unsur perjanjian 

terpenuhi; -------------------------------------------------  

30.9.3.  Pelaku Usaha Pesaing 

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Penetapan Harga, pelaku usaha pesaing adalah 

pelaku usaha lain yang berada di dalam satu 

pasar bersangkutan. ------------------------------------  
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b. Bahwa PT. Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor 

merupakan produsen motor skuter matic dalam 

industri motor di Indonesia,  sebagaimana 

diuraikan diatas. ----------------------------------------  

c. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha 

pesaingnya terpenuhi. ----------------------------------  

30.9.4.  Unsur Menetapkan Harga ----------------------------------  

a. Bahwa harga yang dimaksudkan dalam perkara A 

Quo adalah harga sepeda motor jenis skuter 

matik 110 – 125 CC didalam pasar bersangkutan; 

b. Bahwa harga yang ditetapkan dalam perkara A 

Quo adalah harga jual (on the road) sepeda motor 

jenis skuter matik 110 – 125 CCyang diproduksi 

dan dipasarkan oleh Terlapor I dan Terlapor II 

dalam periode tahun 2014; ----------------------------  

c. Bahwapenetapan harga tersebut dibuktikan 

dengan adanya bukti ekonomi dan bukti 

komunikasi sebagaimana yang telah diuraikan 

dalam sub bab aspek ekonomi dan aspek hukum 

diatas; -----------------------------------------------------  

d. Bahwa Ahli Prahasto W. Pamungkas menyatakan 

mengenai Price Fixing, dalam perilaku Price Fixing 

tidak harus nominal angka adalah sama, 

pokoknya mengenai harga apakah secara tegas 

atau imply itu sudah pasti dilarang; -----------------  

e. Bahwadengan demikian unsur menetapkan harga 

terpenuhi; -------------------------------------------------  

30.9.5.  Unsur Barang ------------------------------------------------  

a. Bahwa yang dimaksud dengan barang menurut 

Pasal 1 angka 16 UU No. 5 Tahun 1999 adalah: 

“Barang adalah setiap benda, baik berwujud 

maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun 

tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, 
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dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan 

olehkonsumen atau pelaku usaha”; -------------------  

b. Bahwa dari penjelasan tersebut diatas sepeda 

motor jenis skuter matik 110 – 125 CC termasuk 

benda bergerak yang berwujud yang dapat 

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau 

dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 

c. Bahwa dengan demikian unsur barang terpenuhi 

30.9.6.  Unsur Konsumen --------------------------------------------  

a. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha 

tidak sehat menurut Pasal pasal 1 angka 15 dari 

UU No.5 Tahun 1999, “Konsumen adalah setiap  

pemakai  dan  atau  pengguna  barang  dan  atau  

jasa  baik  untuk kepentingan diri sendiri 

maupun untuk kepentingan pihak lain”. 

b. Bahwa sepeda motor jenis skuter matik 110 – 125 

CC di pasar bersangkutan digunakan oleh 

pembeli untuk kepentingan pribadi ataupun 

untuk orang lain atau perusahaan. 

c. Bahwa dengan demikian unsur konsumen 

terpenuhi. 

Bahwa dengan demikian keseluruhan unsur Pasal 5 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terpenuhi. 

Dampak Anti Persaingan; ---------------------------------------------------------  

30.10. Dampak Anti Persaingan; ------------------------------------------------  

a. Bahwa tindakan penetapan harga jual sepeda motor jenis 

skuter matik 110 – 125 CC di pasar bersangkutan yang 

dilakukan oleh PT.Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 

dan PT.Astra Honda Motor mengakibatkan keuntungan yang 

dinikmati oleh PT.Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 

dan PT.Astra Honda Motor. Salah satu indikatornya adalah, 

kenaikan keuntungan PT. Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing meskipun faktanya angka penjualannya 

menurun; --------------------------------------------------------------   
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b. Bahwa tindakan penetapan harga jual sepeda motor jenis 

skuter matik 110 – 125 CC di pasar bersangkutan yang 

dilakukan oleh PT.Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 

dan PT.Astra Honda Motor mengakibatkan konsumen tidak 

mendapatkan harga kompetitif; ------------------------------------  

31. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut 

(Videbukti T1.38): ------------------------------------------------------------------  

31.1. Berikut kami sampaikan ringkasan isi Kesimpulan yang 

disampaikan oleh Terlapor I berkaitan dengan dugaan 

pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5/1999 dalam perkara a 

quo; --------------------------------------------------------------------------  

31.1.1. SesuaiPeraturan yang dikeluarkan oleh KPPU, 

proses Pemeriksaan Lanjutan maupun 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan merupakan 

serangkaian kegiatan untuk menyimpulkan ada 

atau tidaknya bukti dugaan pelanggaran 

sebagaimana dinyatakan oleh Investigator dalam 

Laporan Dugaan Pelanggaran tanggal 18 Juli 2016 

(“LDP”); -------------------------------------------------------  

31.1.2. Investigator dalamLDP pada pokoknya menduga 

terdapat pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 

5/1999 dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter 

Matik 110 – 125 cc di Indonesia yang dilakukan oleh 

Terlapor I dan PT Astra Honda Motor (“Terlapor II”). 

31.1.3. Investigator mendefinisikan pasar bersangkutan 

dalam Perkara a quo sebagai pasar sepeda motor 

jenis skuter matik (“Skutik”) 110 – 125 cc yang 

dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia (halaman 7 

dari LDP); ----------------------------------------------------  

31.1.4. Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 

5/1999 didasarkan atas dugaan Investigator 

mengenai adanya kesepakatan yang dibuat oleh 

Presiden Direktur Terlapor I dan Presiden Direktur 

Terlapor II dalam suatu pertemuan di lapangan 
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golf,bahwa Terlapor I akan mengikuti harga jual 

motor dari Terlapor II, yang ditindaklanjuti dengan 

adanya perintah melalui surat elektronik yang pada 

akhirnya terdapat penyesuaian harga jual produk 

Terlapor I yang mengikuti harga jual produk 

Terlapor II (halaman 31 dari LDP); ----------------------  

31.1.5. Surel yang dimaksud adalah surel internal tanggal 

28 April 2014 yang dikirim oleh Presiden Direktur 

Terlapor I (Yoichiro Kojima) kepada Wakil Presiden 

Direktur Terlapor I (Dyonisius Beti), yang kemudian 

surel internal tersebut diteruskan kepada beberapa 

jajaran manajemen Terlapor I; ---------------------------  

31.1.6. Kemudian, pada 10 Januari 2015, sebuah surel 

dengan perihal “Retail Pricing Issue” dikirimkan oleh 

Sdr. Yutaka Terada (Direktur Marketing Terlapor I) 

kepada Dyonisius Beti dan Sutarya dan 

ditembuskan (cc) kepada Iidashi dan ditembuskan 

secara rahasia (bcc) kepada Sdr. Yagiyu; ---------------  

31.1.7. Dengan didasarkan pada kedua surel tersebut, 

Investigator menyatakan bahwa Terlapor I dalam 

melakukan dan membentuk kebijakan harga 

mempertimbangkan posisi harga dari kompetitor 

atau market leader, dan surel tersebut juga 

merupakan bentuk price signaling. Perilaku tersebut 

memperlihatkan bahwa Terlapor I tidak independen 

dalam merumuskan kebijakan harga. Selain itu, 

Investigator menyatakan bahwa penetapan harga 

dapat dibuktikan dengan adanya pergerakan harga 

jual sepeda motor skuter matik Terlapor I dan 

Terlapor II yang berkesesuaian dengan surel 

sebagaimana dijelaskan di atas; -------------------------  

31.1.8. Investigator juga menyatakan bahwa penjualan 

sepeda motor Terlapor I di tahun 2013 dan 2014 

mengalami penurunan sebanyak 120.456 unit, 

sedangkan operating profit Terlapor I mengalami 
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peningkatan sebesar Rp. 100 miliar (6,3%). Selain 

itu, keuntungan bersih sebelum pajak Terlapor I 

mengalami peningkatan sebesar Rp. 127 miliar 

(47,4%). ------------------------------------------------------  

31.1.9. Dugaan atau tuduhan yang disampaikan oleh 

Investigator tersebut sama sekali tidak berdasar 

serta tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan 

baik pada Pemeriksaan Lanjutan maupun 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Dalam 

persidangan tersebut, tidak ada bukti yang sah dan 

meyakinkan yang menunjukan bahwa Terlapor I 

dan Terlapor II telah melakukan penetapan harga 

sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) UU No. 

5/1999, sebagaimana kami uraikan di bawah ini.  

Aspek Formil; -----------------------------------------------------------------------  

31.2. LaporanDugaan Pelanggaran Yang Diajukan Investigator Cacat 

Hukum Karena Proses Penyelidikannya Dilakukan Tidak Sesuai 

Ketentuan Hukum Yang Berlaku ---------------------------------------  

31.2.1. Dalam proses penyelidikan, terdapat fakta bahwa 

Investigator telah mendatangi dan masuk kedalam 

kantor Terlapor I dan diduga juga telah meminta 

keterangan kepada pegawai Terlapor I di lingkungan 

kantor Terlapor I. Investigator bahkan diduga telah 

meminta sejumlah dokumen milik perusahaan 

kepada pihak tertentu tanpa sepengetahuan 

Terlapor I. Fakta Investigator telah datang dan 

masuk ke dalam kantor Terlapor I secara langsung 

tanpa sepengetahuan Terlapor I dapat secara jelas 

dilihat dalam foto CCTV; ----------------------------------  

31.2.2. Mohon perhatian dan pertimbangan Majelis Komisi 

bahwa tindakan tanpa sepengetahuan Terlapor I 

yang dilakukan oleh Investigator tersebut telah 

melanggar prinsip-prinsip due process of law. Fakta 

dimana Investigator tidak menyampaikan “surat 

panggilan” untuk melakukan tindakan sebagaimana 
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disebutkan di atas tentunya akan mempunyai 

akibat hukum tersendiri, dimana Terlapor I dengan 

ini mencadangkan hak-haknya untuk mengajukan 

upaya hukum yang dimungkinkan.   -------------------  

31.2.3. Dalam menegakkan hukum, haruslah dipahami 

bahwa berdasarkan peraturan yang dikeluarkan 

oleh KPPU sendiri, Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPPU 

No. 01/2010, (“Peraturan KPPU No. 1/2010”) 

Investigator diharuskan untuk 

mengirimkan/menyampaikan surat panggilan 

terlebih dahulu kepada pihak yang akan diminta 

keterangannya (in casu Sdr. Yutaka Terada), 

ketentuan mana yang kami kutip sebagai berikut: 

“Investigator dalam melakukan Penyelidikan melakukan 

langkah-langkah paling sedikit sebagai berikut: 

a. Memanggil dan meminta keterangan Pelapor, 

Terlapor, Pelaku Usaha, dan Pihak lain yang 

terkait. 

b. Memanggil dan meminta keterangan Saksi.”   

 

31.2.4. Berdasarkan ketentuan di atas, permintaan 

keterangan kepada pihak-pihak terkait demi 

tegaknya due process of law haruslah terlebih 

dahulu diawali dengan telah dikirimkannnya dan 

diterimanya “surat panggilan” yang diajukan oleh 

Investigator kepada pihak yang hendak dimintai 

keterangan---------------------------------------------------  

31.2.5. Dalam konteks pengambilan dokumen pun, 

Investigator sesuai prinsip due process of law 

maupun asas kepatutan, demi tegaknya hukum 

sudah seharusnya terlebih dahulu mengirim surat 

permintaan dokumen dan ditujukan kepada pihak 

pemilik dokumen tersebut. Jika dokumen yang 

dimaksud adalah dokumen milik perusahaan, maka 

konsekuensi logisnya adalah bahwa permintaan 

dimaksud harus secara jelas ditujukan kepada 
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perusahaan selaku pemilik dokumen (dokumen 

perusahaan); ------------------------------------------------  

31.2.6. Faktanya, Investigator sama sekali tidak 

menyampaikan pemberitahuan apapun secara resmi 

kepada Terlapor I, padahal sebagai pihak terkait 

yang bisa dirugikan oleh adanya tindakan 

Investigator tersebut, Terlapor I mempunyai hak 

untuk didampingi oleh kuasa hukum atau advokat 

untuk menyaksikan segala proses hukum yang 

dilakukan oleh Investigator. Hal ini tentunya untuk 

menghindari adanya penyalahgunaan wewenang 

yang dilakukan oleh Investigator yang tidak sesuai 

hukum atau tidak berdasarkan asas kepatutan yang 

dapat merugikan pihak Terlapor; ------------------------  

31.2.7. Selain itu, tidak ada satu ketentuan pun dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

khususnya UU No. 5/1999 yang memberikan hak 

atau kewenangan kepada Investigator untuk 

mendatangi kantor Terlapor I secara langsung 

apalagi mengambil dokumen perusahaan tanpa 

pemberitahuan atau permintaan yang harus 

diberikan terlebih dahulu secara patut. Terlebih lagi, 

tindakan yang dilakukan oleh Investigator tersebut 

tanpa didampingi oleh pihak berwajib. Tindakan 

yang dilakukan oleh Investigator dapat 

dikategorikan sebagai tindakan pengambilan 

dan/atau penyitaan atas dokumen tanpa melalui 

prosedur yang sah bahkan tanpa dilandasi 

kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku: -----------------------------------------------  

31.2.8. Selain itu, Investigator telah meminta keterangan 

kepada Sdr. Yutaka Terada di kantor Terlapor I 

dengan tidak sesuai prosedur, tanpa surat 

panggilan serta tanpa panggilan/pemberitahuan 

apapun kepada Terlapor I. Hal ini tentunya 
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mengakibatkan hak-hak Terlapor I sebagai pihak 

terkait yang dapat dirugikan dengan adanya 

tindakan tersebut tidak dapat menyaksikan serta 

tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum untuk 

menjamin dilakukannya pemeriksaan sesuai dengan 

prinsip due process of law;--------------------------------  

31.2.9. Guna penegakan hukum, Investigator seharusnya 

juga dalam melakukan proses penyelidikan harus 

menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku 

termasuk asas kepatutan untuk menjamin adanya 

due process of law dalam penyelidikan tersebut. 

Sebagai perbandingan, penegak hukum lain dalam 

setiap melakukan penggeledahan, penyitaan atau 

memasuki lingkungan perusahaan dilakukan sesuai 

prosedur yang berlaku dan asas kepatutan, yaitu 

adanya surat pemberitahuan, disaksikan pejabat 

setempat, bahkan terlebih dahulu harus 

mendapatkan izin dari Pengadilan. Hal ini karena 

tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum 

tersebut jika dilakukan tidak sesuai dengan hukum 

maka dapat merugikan pihak lain sehingga harus 

dipastikan dilakukan secara patut, sesuai prosedur, 

satu dan lain hal juga dalam rangka menjamin hak-

hak semua pihak yang terkait. Faktanya, tindakan 

yang dilakukan oleh Investigator dalam perkara ini 

dapat dikategorikan sebagai penyitaan karena telah 

meminta dokumen-dokumen tertentu, dimana 

pemilik dokumen tersebut, in casu Terlapor I, tidak 

pernah diberitahukan sebelumnya; ---------------------  

31.2.10. Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa 

proses penyelidikan yang dilakukan oleh 

Investigator telah dilakukan tidak sesuai hukum 

yang berlaku, bertentangan dengan asas-asas 

kepatutan, serta telah melanggar hak-hak Terlapor I 

sebagai pihak yang dapat dirugikan oleh adanya 
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tindakan yang dilakukan oleh Investigator. 

Konsekuensi logisnya, dugaan pelanggaran yang 

diajukan oleh Investigator adalah cacat hukum 

karena syarat-syarat formil sebagaimana diuraikan 

di atas tidak terpenuhi; -----------------------------------   

31.2.11. Investigator secara sengaja dan tanpa kewenangan 

secara terus menerus membentuk opini publik 

melalui berbagai media masa yang berdampak 

negatif terhadap para terlapor; ---------------------------  

31.2.12. Bahwa sebelum dan selama proses pemeriksaan di 

KPPU, anggota Investigator maupun Ketua KPPU 

telah dengan sengaja berusaha untuk membentuk 

opini publik yang merugikan posisi Terlapor I 

seolah-olah telah bersalah berdasarkan suatu 

putusan yang berkekuatan hukum tetap, 

sebagaimana pernyataan-pernyataannya tercantum 

dalam media-media antara lain sebagai berikut: 

a. Okezone, 7 September 2016, KPPU Siapkan Bukti 

Adanya Kenaikan Harga Skutik yang Tak Wajar 

(Lampiran T1-7) 

 

“Salah seorang investigator KPPU, Helmi Nurjamil, 

ketika dikonfirmasi setelah sidang mengatakan 

bahwa ada indikasi kenaikan harga skutik yang 

tidak wajar. “ 

 

"Kami tetap berpendapat, adanya indikasi 

kenaikan yang sampai tiga kali. Itu adalah indikasi 

permainan. Artinya, ada harga yang sengaja 

dinaikkan karena ketika pelaku usaha 

terkonsentrasi di pasar, jangankan 75 persen, 50+1 

saja pola pikir konsumen ketika ada kenaikan 

barang jadi berpikir itu wajar. Karena semua harga 

naik dan seragam," kata Helmi. 

 

Sumber: 

http://news.okezone.com/read/2016/09/07/15/

1483294/kppu-siapkan-bukti-adanya-kenaikan-

harga-skutik-yang-tak-wajar 

 

http://news.okezone.com/read/2016/09/07/15/1483294/kppu-siapkan-
http://news.okezone.com/read/2016/09/07/15/1483294/kppu-siapkan-
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b. Media Konsumen, 7 September 2016, Di Balik 

Dugaan Praktek Kartel Honda – Yamaha Pada 

Industri Sepeda Motor (Lampiran T1-8);  

 

“Anggota Tim Investigasi KPPU, Helmi Nurjamil 

mengatakan, kenaikan harga tiga kali dalam satu 

tahun merupakan kondisi yang tidak wajar. 

Pasalnya, kenaikan biaya produksi tetap (fixed 

cost) di dalam periode tersebut tidak lebih dari satu 

kali setahun.” 

 

“Kami menganggap harga naik tiga kali dalam 

setahun itu sangat tak wajar. Apalagi kenaikannya 

juga tidak dalam momentum khusus,” ujar Helmi, 

Selasa (6/9). 

 

“Ia menganggap, alasan peningkatan harga yang 

wajar seharusnya dikarenakan oleh peningkatan 

ongkos produksi. Jika ongkos produksi didominasi 

oleh komponen impor, maka rasionalisasi 

peningkatan harga bisa jadi disebabkan oleh 

fluktuasi kurs.” 

 

“Namun, menurutnya, hal ini tak berlaku di industri 

sepeda motor. Pasalnya, 85 persen komponen 

produksi merupakan Tingkat Kandungan Dalam 

Negeri (TKDN), sehingga perubahan nilai tukar 

mata uang bukanlah faktor signifikan.” 

 

“Maka dari itu, seharusnya faktor produksi yang 

mendukung kenaikan harga adalah kenaikan upah 

pekerja serta inflasi. Tapi upah pekerja hanya naik 

sekali setahun dan tak ada gejolak ekonomi yang 

amat sangat di tahun itu,” ungkap Helmi. 

 

“Meski demikian, KPPU juga masih melihat 

hubungan antara peningkatan harga dengan 

ongkos produksi yang berubah-ubah (variable cost), 

seperti biaya iklan dan promosi. Jika memang 

variable cost tidak meningkat lebih besar dibanding 

fixed cost, maka kenaikan harga terbilang tidak 

wajar.” 

 

“Kami tetap sesuai dugaan sebelumnya, bahwa 

indikasi kenaikan ini ada permainan. Kedua merek 

ini adalah pemain besar pasar motor matic. Jika 

kedua pemain menguasai pangsa pasar lebih dari 

50 persen, maka konsumen bisa punya pola pikir 

kalau kenaikan harga ini adalah sesuatu yang 

wajar,” jelasnya. 
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Sumber: 

http://mediakonsumen.com/2016/09/07/berita-

konsumen/balik-dugaan-praktek-kartel-honda-

yamaha-industri-sepeda-motor 

 

c. Bisnis Indonesia, 7 Oktober 2016, Investigator 

Temukan Bukti Baru (Lampiran T1-9) 

“Investigator KPPU Helmi Nurjamil mengatakan 

bahwa kedua terlapor dalam perkara No. 04/KPPU-

I/2016 itu menaikkan harga salah satu jenis motor 

skutik lima kali dalam setahun.” 

 

“Kenaikan lebih dari dua kali itu sudah tidak 

wajar. Kalau harga naik sampai lima kali itu pasti 

ada faktor lain yang tidak beres,” katanya saat 

ditemui usai sidang, Kamis (6/10). Data kenaikan 

harga hingga lima kali tersebut akan diungkapkan 

pada sidang selanjutnya yang beragendakan 

pemeriksaan saksi ahli. 

 

“Helmi menyampaikan kompetitor Yamaha dan 

Honda di pasar motor skutik hanya menaikkan 

harga sekali dalam setahun. Padahal mereka 

memiliki komponen, material dan suku cadang 

yang sama.” 

 

“Bahkan, lanjut Helmi, tingkat kandungan dalam 

negeri (TKDN) milik produsen yang lain lebih kecil 

ketimbang milik para terlapor. Artinya, harga yang 

dipatok terlapor seharusnya bisa lebih murah.” 

 

Sumber: 

http://koran.bisnis.com/read/20161007/439/59

0314/investigator-temukan-bukti-baru 

d. Viva News, 7 Oktober 2016, Alasan KPPU 

Tetap Ngotot Ada Sekongkol Yamaha-Honda 

(Lampiran T1-10) 

“Anggota Investigator dari KPPU, Helmi Nurjamil 

mengungkapkan, Investigator bakal terang-

terangan membuka bukti persekongkolan kedua 

produsen sepeda motor dalam mengatur harga 

motor matik. Bahkan menurut Helmi, ada pabrikan 

yang menaikan harga motor sebanyak lima kali 

pada periode 2013-2014.” 

“Helmi mengatakan pihaknya ingin kasus dugaan 

kartel skutik segera terang benderang. Hal itu 

bertujuan untuk membuka mata masyarakat 

bahwasanya kenaikan harga motor lebih dari dua 

http://mediakonsumen.com/2016/09/07/berita-konsumen/balik-dugaan-
http://mediakonsumen.com/2016/09/07/berita-konsumen/balik-dugaan-
http://koran.bisnis.com/read/20161007/439/590314/investigator-temukan-bukti-baru
http://koran.bisnis.com/read/20161007/439/590314/investigator-temukan-bukti-baru
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kali adalah tidak wajar bahkan harga motor matik 

yang dipatok Rp 14 juta juga tidak sehat."  

Sumber: 

http://otomotif.news.viva.co.id/news/read/83142

8-alasan-kppu-tetap-ngotot-ada-sekongkol-

yamaha-honda 

 

e. Liputan video Kompas TV tanggal 22 Juli 2016, 

Benarkah Honda & Yamaha Terlibat Kartel? 

(Lampiran T1-11) 

“Frans Adiatma mengungkapkan bahwa KPPU 

sudah menemukan 2 (dua) alat bukti yang 

diperoleh dari proses penyelidikan, dimana 2 (dua) 

alat bukti nantinya akan disampaikan dalam 

sidang. Bukti tersebut adalah email dari Yamaha. 

Email tersebut adalah email dari Presiden Direktur 

kepada Tim Marketing Yamaha. Presiden Direktur 

tersebut memberikan arahan bahwa kita perlu 

menyesuaikan harga jual produk Yamaha dengan 

Honda, kemudian setelah itu harus dikirimkan juga 

pesan kepada Honda, karena disitu ada tertulis 

“we need to send message to Honda”. Sebelum 

email itu ada, ada pertemuan antara mantan 

Presiden Direktur Yamaha dengan Presiden 

Direktur Honda di lapangan Golf, dari situ mereka 

menyebutkan bahwa Presiden Direktur Yamaha 

berjanji akan mengikuti harganya Honda.” Alat 

bukti lain yang diperoleh adalah adanya 

pergerakan harga (price movement), jadi price 

movement itu bisa menjadi indikator untuk adanya 

kartel atau koordinasi dalam harga.” (0.13 – 4.04) 

Sumber: 

http://tv.kompas.com/read/2016/07/22/504618

9911001/benarkah.honda.yamaha.terlibat.kartel.

bag.1.   

 

31.2.13. Mohon perhatian dan pertimbangan Majelis Komisi 

Yang Mulia mengenai adanya fakta hukum yang 

tidak terbantahkan lagi dimana berdasarkan 

Keputusan KPPU No. 37/KPPU/Kep/II/2009 tanggal 

25 Februari 2009 tentang Tata Tertib KPPU (“Tata 

Tertib KPPU”) diatur secara jelas bahwa pernyataan 

mengenai perkara persaingan usaha yang 

disampaikan kepada publik hanya boleh 

disampaikan dari aspek prosedural dan bukan 

mengenai substansi perkara a quo. Selain itu, 

http://otomotif.news.viva.co.id/news/read/831428-alasan-kppu-tetap-ngotot-ada-sekongkol-yamaha-honda
http://otomotif.news.viva.co.id/news/read/831428-alasan-kppu-tetap-ngotot-ada-sekongkol-yamaha-honda
http://otomotif.news.viva.co.id/news/read/831428-alasan-kppu-tetap-ngotot-ada-sekongkol-yamaha-honda
http://tv.kompas.com/read/2016/07/22/5046189911001/benarkah.honda.yamaha.terlibat.kartel.bag.1
http://tv.kompas.com/read/2016/07/22/5046189911001/benarkah.honda.yamaha.terlibat.kartel.bag.1
http://tv.kompas.com/read/2016/07/22/5046189911001/benarkah.honda.yamaha.terlibat.kartel.bag.1
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pernyataan tersebut hanya boleh disampaikan oleh 

Ketua Tim Pemeriksa atau Ketua Majelis Komisi, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (3) Tata 

Tertib KPPU, sebagai berikut : ---------------------------  

“Pernyataan mengenai suatu perkara persaingan usaha 

yang sedang ditangani hanya menyangkut aspek 

prosedural dan disampaikan oleh Ketua Tim Pemeriksa 

atau Ketua Majelis Komisi atau yang mewakili.”  

 

31.2.14. Dalam peraturan tersebut, tidak ada satu pun 

ketentuan yang memberikan hak atau kewenangan 

kepada Investigator untuk menyampaikan berbagai 

hasil pemeriksaan, apalagi hal-hal yang 

disampaikan oleh Investigator sudah menyangkut 

substansi perkara; -----------------------------------------  

31.2.15. Investigator demi hukum seharusnya tidak 

menyampaikan pernyataan/pendapat kepada publik 

tentang substansi perkara yang sedang ditangani, 

sebagaimana tercantum dalam pernyataan-

pernyataan tersebut di atas. Dalam menangani 

perkara a quo, Investigator seharusnya tetap 

memperhatikan, menghormati dan menjunjung 

tinggi asas praduga tidak bersalah sampai adanya 

putusan Pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. Terlebih lagi, 

pernyataan/pendapat yang disampaikan oleh 

Investigator tersebut kepada publik hanya 

merupakan asumsi dan dugaan yang tidak 

didasarkan pada fakta persidangan, sehingga hal 

tersebut dapat merugikan Terlapor I. Terkait dengan 

hal ini Terlapor I mencadangkan haknya untuk 

mengajukan upaya hukum yang dimungkinkan; -----  

31.2.16. Bahwa kedudukan sebagai Investigator tidak serta 

merta membuat pihak yang bersangkutan 

berwenang untuk mewakili Ketua Tim Pemeriksa 

atau Ketua Majelis Komisi untuk menyampaikan 
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pernyataan kepada publik, karena telah jelas diatur 

dalam Tata Tertib KPPU bahwa yang berwenang 

untuk menyampaikan pernyataan kepada publik 

hanya Ketua Majelis atau Ketua Tim Pemeriksa, 

sehingga tindakan yang dilakukan oleh Investigator 

tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai 

dengan hukum; ---------------------------------------------  

31.2.17. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tindakan 

Investigator yang menyampaikan 

pendapat/pernyataan kepada publik telah jelas 

melanggar due process of law. Selain itu, tindakan 

Investigator tersebut patut diduga dengan sengaja 

telah membentuk opini publik untuk 

menuduh/menyudutkan posisi Terlapor I seolah-

olah Terlapor I telah bersalah berdasarkan suatu 

putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh 

karena itu, kami mohon kepada Majelis Komisi 

untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat 

menerima LDP yang dituduhkan kepada Terlapor I, 

karena selama proses pemeriksaan Investigator 

telah melanggar Tata Tertib KPPU dan asas-asas 

hukum yang berlaku yang harus dipatuhi oleh 

Investigator sebagai penuntut dalam perkara a quo; -  

31.3. Investigator telah melanggar pasal 39 ayat (3) UUNo. 5/1999 

karena telah mempublikasikan informasi rahasia milik terlapor i 

dalam ldp dan bahan presentasi pada sidang pemeriksaan 

pendahuluan; --------------------------------------------------------------  

31.3.1. Pasal 39 ayat (3) UU No. 5/1999 mengatur bahwa: 

“(3) Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang 

diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai 

rahasia perusahaan.” 

 

31.3.2. Berdasarkan ketentuan di atas, maka KPPU, dalam 

hal ini Investigator mempunyai kewajiban untuk 

menjaga kerahasiaan informasi dan data yang 

diperoleh dari Para Terlapor, baik terhadap 
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informasi yang diperoleh pada tahap penyelidikan 

maupun di tahap-tahap selanjutnya; -------------------  

31.3.3. Namun pada faktanya pada persidangan pertama 

dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 18 

Juli 2016 di KPPU, Investigator telah membeberkan 

dalam persidangan yang terbuka untuk umum data 

dan informasi rahasia milik Terlapor I di LDP. 

Bahan presentasi yang dipresentasikan di 

persidangan Majelis Komisi yang terbuka untuk 

umum, yaitu pada bagian Market Performance yang 

jelas-jelas telah dinyatakan oleh Terlapor I sebagai 

Rahasia/Confidential telah dibeberkan di muka 

persidangan oleh Investigator; ---------------------------  

31.3.4. Dengan disebarkannya data dan informasi rahasia 

milik Terlapor I oleh Investigator, maka Investigator 

dapat diduga telah melanggar Pasal 39 ayat (3) UU 

No. 5/1999 dan melanggar hak Terlapor I untuk 

dijaga kerahasiaan data dan informasi 

perusahaannya, sebagaimana diwajibkan oleh UU 

No. 5/1999. Berdasarkan hal tersebut, maka 

dengan ini kami mohon kepada Majelis Komisi 

untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat 

menerima LDP yang dituduhkan kepada Terlapor I, 

karena LDP yang disusun oleh Investigator telah 

melanggar Pasal 39 ayat (3) UU No. 5/1999; ----------  

31.4. Keterangan Saudara Yutaka Terada Pada Tingkat Penyelidikan 

Tidak Dapat Digunakan Sebagai Dasar Untuk Memutus Perkara 

Karena Tidak Dinyatakan Di Bawah Sumpah Dalam Suatu 

Proses Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum; -------------------  

31.4.1. Apabila dianalisa secara jernih dan objektif, dalil 

Investigator dalam LDP mengenai komunikasi dan 

kesepakatan harga semata-mata hanya didasarkan 

pada keterangan Sdr. Yutaka Terada dalam Berita 

Acara Penyelidikan dalam tahap Penyelidikan yang 

dirujuk oleh Investigator dengan “Vide B1, B2”; 



  
 

 

 
halaman 125 dari 419 

 

 

 

SALINAN 

31.4.2. Berdasarkan Pasal 52 ayat (4) dan (5) Peraturan 

KPPU No. 1/2010, maka diatur bahwa suatu 

keterangan saksi dapat dianggap sebagai alat bukti 

apabila keterangannya diberikan di bawah sumpah 

dan disampaikan dalam persidangan, yang dapat 

dikutip sebagai berikut: -----------------------------------  

“(4) Sebelum memberi keterangan, Saksi wajib 

mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau 

kepercayaannya.” 

(5) Saksi diambil sumpah atau janji dan didengar 

keterangannya dalam persidangan dengan dihadiri oleh 

Terlapor dan/atau Pelapor sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (4).” 

 

31.4.3. Berdasarkan ketentuan di atas telah jelas bahwa 

keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai 

dasar untuk memutus perkara adalah keterangan 

saksi yang disampaikan di bawah sumpah serta 

disampaikan dalam suatu persidangan yang terbuka 

untuk umum dan dihadiri para pihak termasuk 

Terlapor atau kuasa hukumnya; ------------------------  

31.4.4. Bahwa keterangan saksi di tingkat penyelidikan 

yang dituangkan dalam Berita Acara Penyelidikan 

hanya dapat digunakan untuk keperluan proses 

penyelidikan, khususnya dalam rangka menentukan 

apakah suatu perkara yang sedang diselidiki dapat 

ditingkatkan ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan 

atau tidak. Dalam hal ini, apabila perkara tersebut 

berlanjut ke tahap berikutnya terutama 

Pemeriksaan Lanjutan, maka keterangan yang 

dijadikan sebagai dasar atau patokan dalam 

memeriksa dan memutus perkara adalah 

keterangan yang dinyatakan dalam proses 

persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 

Perkom KPPU No. 1/2010; --------------------------------   

31.4.5. Bahwa selama proses persidangan Majelis Komisi di 

KPPU, Investigator tidak pernah menghadirkan Sdr. 
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Yutaka Terada untuk diminta keterangannya. 

Dengan demikian, tidak ada satu pun keterangan 

Sdr. Yutaka Terada dalam persidangan yang dapat 

digunakan sebagai dasar untuk memutus perkara 

karena Sdr. Yutaka Terada tidak pernah hadir dan 

memberikan keterangan apapun dalam proses 

persidangan pada Pemeriksaan Lanjutan; -------------  

31.4.6. Berdasarkan ketentuan di atas, maka keterangan 

Sdr. Yutaka Terada yang hanya didasarkan pada 

Berita Acara Penyelidikan dalam tahap Penyelidikan 

menjadi tidak mempunyai nilai pembuktian, karena 

keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Yutaka 

Terada tidak dilakukan dalam persidangan yang 

terbuka untuk umum dan tidak diambil di bawah 

sumpah atau janji. Selain itu, dengan tidak 

dihadirkannya Sdr. YutakaTerada dalam 

persidangan Majelis Komisi, maka Para Terlapor 

tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan 

cross-examination atas hal-hal yang disampaikan 

oleh Sdr. Yutaka Terada. Dengan demikian, apabila 

suatu putusan didasarkan atas keterangan saksi 

yang tidak dihadirkan dalam proses persidangan, 

maka hal tersebut cacat hukum karena telah 

melanggar hak-hak Terlapor I serta tidak memenuhi 

prinsip due process of law dan ketentuan hukum 

yang berlaku; -----------------------------------------------  

31.4.7. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka 

telah jelas bahwa keterangan Sdr. Yutaka Terada 

yang tidak diambil di bawah sumpah dan hanya 

didasarkan pada Berita Acara Penyelidikan  tanpa 

dihadirkan dalam proses persidangan yang dihadiri 

para pihak, termasuk Terlapor, tidak dapat 

digunakan sebagai dasar untuk memutus karena 

tidak mempunyai nilai pembuktian. Oleh karena itu, 

kami mohon kepada Majelis Komisi agar menolak 
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atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima 

seluruh tuduhan/dalil Investigator yang 

mendasarkan pada keterangan-keterangan yang 

disampaikan oleh Sdr. Yutaka Terada dalam perkara 

ini; ------------------------------------------------------------  

31.4.8. Terkait dengan pemanggilan Sdr. Yutaka Terada, 

Investigator dalam persidangan pada tanggal 4 

Januari 2017 telah menyatakan dalam persidangan 

yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya 

menyatakan seolah-olah Sdr. Yutaka Terada tidak 

diijinkan untuk hadir dalam persidangan yang 

terhormat ini oleh Terlapor I. Pernyataan 

Investigator dimaksud diatas adalah sangat 

insinuatif, menuduh dan bahkan mengandung 

kebohongan. Faktanya, Terlapor I tidak pernah 

malakukan apa yang dituduhkan oleh Investigator 

sebagaimana dimaksud diatas. Terkait dengan hal 

ini, Terlapor I mencadangkan haknya untuk 

mengajukan upaya hukum yang dimungkinkan 

menurut hukum; -------------------------------------------  

31.5. Terbukti bahwa jangka waktu dugaan pelanggaran tidak jelas 

dan tidak konsisten dengan bukti-bukti yang diajukan oleh 

investigator ; ---------------------------------------------------------------  

31.5.1. Merujuk pada Keputusan KPPU No. 08/KPPU-

I/2014 tentang Kartel Ban, No. 17/KPPU-L/2010 

tentang Kartel Obat Anti Hipertensi, No. 01/KPPU-

L/2010 tentang Kartel Semen, No. 24/KPPU-I/2009 

tentang Kartel Minyak Goreng, dan No. 05/KPPU-

I/2013 tentang Kartel Bawang Putih, KPPU dalam 

pasar bersangkutan terkait perkara kartel juga 

mencantumkan dugaan periode kapan kartel 

tersebut berlangsung; -------------------------------------  

31.5.2. Selain itu, berdasarkan Peraturan KPPU No. 4 tahun 

2009 tentang Tindakan Administratif pun diatur 

bahwa dalam pertimbangan terkait tindakan 
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administratif, perhitungan tahun pelanggaran 

(dalam hal ini periode kartel) harus dilakukan untuk 

dapat menghitung nilai dasar denda; -------------------  

31.5.3. Suatu dugaan kartel tanpa adanya dugaan periode 

kartel yang jelas merupakan petunjuk yang nyata 

bahwa dugaan kartel tersebut tidak berdasarkan 

fakta dan analisis yang kuat. Selain itu, adanya 

ketidakjelasan dugaan periode kartel 

mengakibatkan Investigator dapat sewenang-

wenang melakukan berbagai perubahan. Padahal, 

suatu tuduhan pelanggaran seharusnya 

disampaikan secara jelas, termasuk kejelasan 

mengenai dugaan periode kartel yang dilakukan 

Para Terlapor. Lebih lanjut, tidak adanya dugaan 

periode kartel yang jelas juga berarti Investigator 

diduga telah berusaha mengaburkan data dan 

informasi sebenarnya yang seharusnya diberikan 

oleh para Ahli yang sudah dimintai keterangannya 

oleh Investigator. Pendapat Ahli yang dibangun atas 

dasar data dan informasi yang salah tidak dapat 

digunakan karena ada potensi besar bahwa 

simpulan pendapat yang dibangun dari data dan 

informasi yang salah tersebut menjadi keliru dan 

tidak mencerminkan keadaan sebagaimana 

kenyataannya; ----------------------------------------------  

31.5.4. Pentingnya kredibilitas data dan informasi serta 

periode dugaan kartel yang jelas dalam menganalisis 

dugaan kartel ini sejalan dengan keterangan Ahli 

Faisal Basri yang disampaikan di muka persidangan 

pada tanggal 20 Desember 2016 yang pada 

pokoknya menyatakan bahwa jika data entry dari 

suatu analisis salah, maka hasilnya juga akan 

salah. Time series pun harus konsisten, karena jika 

menggunakan data time series yang berbeda, maka 

basis datanya juga menjadi berbeda; -------------------  
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31.5.5. Pendapat Ahli Faisal Basri tersebut diperkuat oleh 

pendapat Ahli Anton Hendranata pada sidang 

tanggal 21 Desember 2016 yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa dalam suatu penelitian dengan 

analisis statistika, peneliti harus memiliki data dan 

periode yang jelas dengan menentukan batas 

benchmark. Jika terdapat kesalahan dalam 

menentukan data dan periode analisis, maka akan 

menghasilkan hasil analisis yang salah; ---------------  

31.5.6. Dengan tidak adanya informasi maupun analisa 

mengenai periode dugaan kartel yang 

mengakibatkan tidak kredibelnya data dan 

informasi yang digunakan oleh Investigator dalam 

menyusun LDP, maka LDP menjadi tidak sah atau 

cacat karena tidak ada kejelasan mengenai tuduhan 

periode dugaan kartel dan hal ini sangat merugikan 

Terlapor I dalam melakukan pembelaan. Dengan 

demikian, terbukti bahwa objek perkara a quo tidak 

jelas dan tuduhan yang dikenakan kepada Terlapor 

I sama sekali tidak berdasar; -----------------------------  

31.6. Laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh investigator 

cacat hukum karena salah dalam menilai dan menghitung 

peningkatan keuntungan Terlapor I;-----------------------------------  

31.6.1. Investigator tidak cermat dalam menyajikan dan 

memaparkan data yang disampaikan dalam LDP. 

Hal tersebut terlihat dalam halaman 21 – 22 LDP 

poin 3 yang menunjukkan data operating profit 

Terlapor I. Dalam data yang disajikan, Investigator 

salah menghitung perubahan keuntungan bersih 

sebelum pajak (net profit before tax) dari tahun 

2013-2014. Investigator menyatakan bahwa 

Terlapor I mendapatkan keuntungan bersih sebelum 

pajak sebesar Rp 1.717 Miliar di tahun 2013 dan Rp 

1.844 Miliar di tahun 2014, dan menyimpulkan 

bahwa Terlapor I mengalami kenaikan keuntungan 
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bersih sebelum pajak sebesar 47,4% (empat puluh 

tujuh koma empat persen). Padahal jika dihitung 

dengan lebih teliti, peningkatan keuntungan bersih 

sebelum pajak yang diterima oleh Terlapor I hanya 

sebesar Rp. 127 Miliar atau hanya sebesar 7,4% 

(tujuh koma empat persen). Dengan demikian, 

analisis yang dipaparkan oleh Investigator menjadi 

tidak tepat dengan adanya kesalahan perhitungan 

kenaikan keuntungan bersih tersebut. Untuk lebih 

lengkapnya mohon lihat penjelasan Bagian X dalam 

Kesimpulan ini; ---------------------------------------------  

31.6.2. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dokumen 

yang disampaikan oleh Sdr. Yutaka Terada 

sebagaimana kemudian dikutip oleh Investigator 

pada Butir 3 halaman 22 di LDP yang berbunyi:  ----  

“3. Bahwa dari gambar diatas dapat dilihat 

Keuntungan bersih sebelum pajak PT. Yamaha Indonesia 

Motor Manufacturing pada Tahun 2013 sebesar 1.717 

miliar dan Tahun 2014 sebesar 1.844 miliar meningkat 

127 milyar (47.4%); (Vide C3)” adalah salah dan tidak 

berdasar. Oleh karena analisis dari Investigator tidak 

tepat karena salah menghitung kenaikan keuntungan 

bersih tersebut, maka kami mohon kepada Majelis 

Komisi untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat 

menerima LDP yang disusun oleh Investigator, karena 

analisis yang digunakan oleh Investigator dalam LDP 

salah dan keliru. 

Aspek Materiil; ----------------------------------------------------------------------  

31.7. Terbukti bahwa investigator tidak akurat dan tidak cermat 

dalam menentukan pasar bersangkutan sehingga segala 

tuduhan dan analisa yang disampaikan oleh investigator 

menjadi tidak berdasar; --------------------------------------------------  

31.7.1. Definisi pasar bersangkutan yang ditentukan oleh 

Investigator tidak didasarkan atas bukti yang kuat. 

Hal ini terlihat dari dalil yang digunakan oleh 

Investigator dalam menentukan pasar bersangkutan 

dilakukan tanpa adanya riset dan/atau penelitian 

yang komprehensif sesuai best practice dalam 
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menentukan pasar bersangkutan. Untuk itu, kami 

mohon Majelis Komisi untuk menolak definisi pasar 

bersangkutan yang ditentukan oleh Investigator 

dengan segala konsekuensinya. -------------------------  

31.7.2. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999, yang 

dimaksud dengan pasar bersangkutan adalah 

sebagai berikut: ---------------------------------------------  

“Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan 
dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh 
pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau 
sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa 
tersebut.” 

 

31.7.3. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan 

Pasal 1 angka 10 tentang Pasar Bersangkutan 

(“Peraturan KPPU No. 3/2009”) yang dikeluarkan 

oleh KPPU menyatakan bahwa ada dua aspek dalam 

penentuan pasar bersangkutan, yaitu produk dan 

geografis. Berikut kutipan dari halaman 14 

Peraturan KPPU No. 3/2009: 

“Secara umum, berdasarkan pendekatan universal pasar 
bersangkutan memiliki dua aspek utama, yaitu produk 
dan geografis (lokasi). Atas dasar dua aspek inilah 
kemudian Pasar Bersangkutan ditetapkan dalam kasus-
kasus persaingan usaha”. 

 

31.7.4. Pada halaman 10 – 11 Peraturan KPPU No. 3/2009 

dinyatakan sebagai berikut: ------------------------------  

“Pasar produk didefinisikan sebagai produk-produk 
pesaing dari produk tertentu ditambah dengan produk 
lain yang bisa menjadi substitusi dari produk tersebut. 
Produk lain menjadi substitusi sebuah produk jika 
keberadaan produk lain tersebut membatasi ruang 
kenaikan harga dari produk tersebut. 
Pasar Geografis adalah wilayah dimana suatu pelaku 
usaha dapat meningkatkan harganya tanpa menarik 
masuknya pelaku usaha baru atau tanpa kehilangan 
konsumen yang signifikan, yang berpindah ke pelaku 
usaha lain di luar wilayah tersebut. Hal ini antara lain 
terjadi karena biaya transportasi yang harus dikeluarkan 
konsumen tidak signifikan, sehingga tidak mampu 
mendorong terjadinya perpindahan konsumsi produk 
tersebut.”  
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31.7.5. Lebih lanjut, pada BAB IV Butir 4.3 mengenai 

Penentuan Definisi Pasar Bersangkutan Peraturan 

KPPU No. 3/2009 menjelaskan sebagai berikut: ------  

Dalam perkembangan yang terjadi, pendekatan terhadap 
elastisitas permintaan dan penawaran dapat dilakukan 
melalui analisis preferensi konsumen, dengan 
menggunakan tiga parameter utama sebagai alat 
pendekatan (proxy) yaitu harga, karakter dan kegunaan 
(fungsi) produk. 

 

31.7.6. Dengan demikian, penentuan pasar bersangkutan 

harus melalui analisis preferensi konsumen yang 

dilakukan melalui suatu riset dan/atau penelitian 

komprehensif untuk menilai apakah suatu produk 

saling substitusi atau tidak. Namun demikian, 

dalam perkara ini Investigator secara sepihak 

menentukan pasar bersangkutan tanpa adanya 

analisis yang kuat mengenai preferensi konsumen. 

Untuk itu, penentuan pasar bersangkutan dalam a 

quo adalah tidak berdasar dan tidak dapat 

digunakan untuk analisis selanjutnya; -----------------  

31.7.7. Berdasarkan uraian di atas, Investigator seharusnya 

terlebih dahulu harus menganalisis dan 

mendefinisikan pasar bersangkutan secara tepat 

dan benar, baik mengenai pasar produk maupun 

pasar geografis (territory); ---------------------------------  

31.8. Pasar produk; --------------------------------------------------------------  

31.8.1. Berdasarkan LDP, Investigator berpendapat bahwa 

pasar produk dalam dari Perkara a quo adalah 

sepeda motor jenis skuter matik 110-125 cc, 

sebagaimana penjelasan diagram dibawah ini: 

 

Gambar 1. Jenis sepeda motor di Indonesia 
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31.8.2. Dalam Bagian Pasar Bersangkutan pada butir 4 

LDP, Investigator menjelaskan mengenai jenis atau 

tipe sepeda motor berdasarkan karakteristiknya, 

yaitu: (1) sepeda motor tipe underbone; (2) sepeda 

motor tipe sport; dan (3) sepeda motor tipe skuter 

matik. Kemudian selanjutnya Investigator hanya 

menyampaikan bahwa tipe skuter matik terbagi 

dalam 2 kapasitas mesin, yaitu 110-125 cc dan 150 

cc tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai alasan 

pembagian tersebut baik dari sisi produk (pasar 

produk) maupun wilayah (pasar geografis); ------------   

31.8.3. Namun demikian, penentuan pasar bersangkutan 

dari Investigator tersebut tidak didasarkan atas 

kajian secara ilmiah sesuai best practice dalam 

menangani perkara persaingan usaha. Dalam 

menentukan pasar bersangkutan, Investigator 

seharusnya melakukan survei secara langsung 

kepada konsumen mengingat kedudukan konsumen 

sangat penting, yaitu sebagai pengguna sepeda 

motor yang diproduksi oleh Terlapor I dan Terlapor 

II. Investigator secara sepihak telah menentukan 

pasar bersangkutan sesuai kepentingan Investigator 

guna mendukung dalil-dalil tuduhannya;--------------  

31.8.4. Kemudian tanpa adanya analisis pasar produk 

bersangkutan, dengan serta merta Investigator pada 

pada butir 4.3, menyatakan: -----------------------------  

“Bahwa perkara ini berkaitan dengan dugaan 
pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam 
industri sepeda motor jenis skuter matik 110-125 cc.” 

 

31.8.5. Penentuan sepihak dari Investigator mengenai pasar 

produk bersangkutan tanpa adanya pendefinisan 

yang sesuai dengan kaidah dan prinsip yang 

ditetapkan oleh KPPU sendiri berdasarkan 

Peraturan KPPU No. 3/2009 ini ditegaskan kembali 

oleh Investigator pada butir 5 LDP: 
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“Bahwa dengan demikian, pasar produk dalam perkara 
ini adalah sepeda motor jenis matik 110-125CC”. 

 

31.8.6. Mengacu kepada Peraturan KPPU No. 3/2009, 

dalam menentukan pasar produk, faktor-faktor yang 

harus dipertimbangkan yaitu: 

a. Indikator harga,  

Produk yang dianalisis tidak harus memiliki 

kesamaan harga, karena variasi harga dari 

produk yang dianalisis sangat mungkin terjadi. 

b. Karakter dan kegunaan produk,  

Produk dalam pasar produk yang sama tidak 

harus memiliki bentuk atau kualitas yang sama. 

Selama konsumen menentukan produk tersebut 

memiliki karakter dan fungsi yang sama, maka 

produk-produk tersebut substitusi satu dengan 

yang lainnya.  

31.8.7. Investigator sama sekali tidak menggunakan 

analisis sesuai dengan Peraturan KPPU No. 3/2009 

yang dikeluarkan oleh KPPU, dimana Investigator 

tidak menjelaskan secara detail dan komprehensif 

mengenai penentuan pasar produk adalah sepeda 

motor tipe skuter matik. Padahal sebagaimana 

dijelaskan 2 di atas, terdapat 3 jenis/tipe sepeda 

motor dan tanpa alasan yang jelas, Investigator 

menentukan produk terkait perkara a quo adalah 

sepeda motor tipe skuter matik; -------------------------  

31.8.8. Kemudian Investigator juga tidak menjelaskan 

secara detail mengenai pasar produk sepeda motor 

yang dianalisis, dimana apakah analisis untuk 

keseluruhan sepeda motor skuter matik 110 cc dan 

125 cc atau analisis secara terpisah. Hal ini 

menunjukkan data yang bias karena Investigator 

tidak bisa membedakan apakah produk 110 cc dan 

125 cc substitusi atau tidak, sehingga tuduhan 

Investigator di LDP adalah tidak berdasar; ------------  
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31.9. Pasar geografis; ------------------------------------------------------------  

31.9.1. Terkait pendefinisan pasar geografis, Investigator 

hanya berhenti pada butir 7 yang berbunyi:-----------  

“Bahwa pasar berdasarkan cakupan geografis terkait 
dengan jangkauan dan/atau daerah pemasaran.” 

 

Dan butir 8 yang berbunyi: 

“Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor dan Saksi-
Saksi, jangkauan distribusi sepeda motor jenis skuter 
matik 110-125 CC meliputi hampir seluruh Indonesia”. 

31.9.2. Investigator juga tidak cermat memahami bahwa 

sistem distribusi sepeda motor skuter matik 

Terlapor I adalah sistem jual beli putus dengan 

pihak distributor, main dealer, atau dealer. 

Sehingga Terlapor I tidak dapat menjangkau 

pemasaran seluruh wilayah Indonesia dan hanya 

terbatas di sekitar lokasi gudang Terlapor I; -----------  

31.9.3. Dengan demikian Investigator telah: (1) salah 

memahami pengertian pasar geografis sebagaimana 

sudah dituangkan secara detil dalam halaman 11 

Peraturan KPPU No. 3/2009 (sebagaimana telah 

kami kutip pada poin 57 di atas) dan (2) secara 

sengaja tidak melaksanakan pendefinisian pasar 

geografis dengan sepatutnya; ----------------------------   

31.9.4. Bahwa berdasarkan alasan ketidakpatutan dan 

ketidaksesuaian dengan kaidah-kaidah keilmuan 

dan prinsip hukum persaingan usaha, penjelasan 

dalam LDP pada butir 9 yang berbunyi: 

“Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah 
Sepeda Motor jenis Skuter Matik 110-125 CC yang 
dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia”. 

adalah pernyataan sepihak Investigator bahwa 

pasar produk dalam perkara ini adalah sepeda 

motor skuter matik 110-125 cc, tanpa didasarkan 

atas survei atau kajian secara ilmiah sesuai best 

practice dalam menentukan pasar bersangkutan. 

31.9.5. Investigator dalam hal ini tidak cukup hanya 

merujuk pada keterangan Terlapor, sedangkan 

keterangan Terlapor dalam perkara ini juga berbeda 
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dengan pandangan Investigator dalam menentukan 

pasar bersangkutan. Berdasarkan keterangan Ahli 

Ine S. Ruky, sesuai best practice di negara-negara 

lain, otoritas lembaga persaingan usaha pada 

umumnya selalu melakukan survei secara langsung 

kepada konsumen dalam menentukan pasar 

bersangkutan. Hal ini sebagaimana disampaikan 

dalam butir 5, 7, 36 BAP tanggal 22 Desember 2016, 

sebagai berikut: ---------------------------------------------  

No. 
Pertanyaan 

/ Jawaban 
Uraian 

5. Pertanyaan 
Terlapor II 

Sesuai kapasitas Ahli latar 
belakang dan CV nya, 
sebagaimana yang kita tahu yang 
paling utama dalam analisis 
hukum persaingan usaha adalah 
mengenai pasar bersangkutan, 
bisa Ahli jelaskan mengenai 
definisi pasar bersangkutan? 
Bagaimana suatu pasar 
didefenisikan menurut UU 
No.S/1999? 

Jawaban … 
Mengutip tulisan Baker (2007), 
Jamison mengajukan bukti yang 
dapat diterima untuk memperkuat 
kesimpulan "mungkin menjadi 
substitusi" bagi pembeli, yaitu: 
1. Merupakan tanggapan pembeli, 
termasuk perkiraan elastisitas 
permintaan dan eksperimen 
melalui analisis ekonometrik; 
2. Survey pembeli, termasuk 
instrument survey yang formal, 
wawancara pelanggan secara 
informal. 
3. Karakteristik produk termasuk 
sifatnya dari sisi teknis, 
ketersediaan secara geografis, 
biaya untuk beralih (switching 
cost) dan biaya pengiriman. 
4. Perilaku penjual termasuk 
tanggapan dari pesaing 
(tanggapan perubahan harga dan 
produk) 
5. Pandangan dari pakar industri 
atau konsultan industri, asosiasi 
dagang dan analisis pasar saham. 
… 
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7. Pertanyaan 
Terlapor II 

Ahli katakan Prinsipnya pasar 
bersangkutan punya 2 dimensi, 
pasar produk dan pasar geografis, 
untuk bisa mendefinisikannya 
bisa dilakukan supply side 
(produsen) dan demand side 
(konsumen), untuk mengetahui 
kedua jenis ini apa harus tetap 
dilakukan survey? 

Jawaban Paling ideal itu jika otoritas 
kompetisi punya ahli ekonomi, 
yang secara regular melakukan 
survey di pasar. Tapi 
bagaimanapun survey harus 
dilakukan, karena kita harus 
mendapatkan informasi dari 
konsumen. Ketika konsumen yang 
digunakan dalam survey tidak 
benar, banyak ditemukan juga 
dalam literature empirik, jika 
konsumen yang disurvei tidak 
benar, maka akan memberikan 
definisi relevant market yang tidak 
benar juga. 
…. 

36. Pertanyaan 
Investigator 

Misalnya begini, kalau dilihat dari 
sisi supply side, misalnya kita 
melakukan survey, ini mereka 
menyatakan ini pesaing kita, 
produk ini pesaingnya itu, dan itu 
memang diakui oleh 
konsumennya. Nah di satu sisi, 
mereka ini selalu melakukan 
survey costumer, dan ini selalu 
membentuk perwakilan customer 
makanya mereka berani 
menjawab, nah apakah ini sudah 
bisa menentukan jenis-jenis 
barang subsitusi berdasarkan 
pasar yang bersangkutan? 

Jawaban Tidak bisa menyandarkan pada 
keterangan pelaku usaha saja. 
Otoritas persaingan tetap harus 
melakukan survey sendiri. Karena 
sudut pandangnya beda. Ketika 
perusahaan melakukan survey 
siapa pesaing saya, beda dengan 
kebutuhan otoritas persaingan 
usaha. Biasanya ada market 
survey. Tapi perusahaan tidak 
melakukan survey berdasarkan 
tingkat subtitutability yang 
diperlukan untuk penegakan 
hukum persaingan usaha. Ini 
beda. Jadi, kita mau nanya, kita 
mau men-define dari sisi 
penawaran, apakah perusahaan 
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ini bersaing satu sama lain itu 
efektif, nggak bisa ditanyakan ke 
perusahaan, metode nya tidak 
seperti itu. 

 

31.9.6. Hal senada sebagaimana disampaikan oleh Ahli 

Anton Hendranata pada pemeriksaan tanggal 21 

Desember 2016 dimana pada pokoknya 

menyampaikan bahwa dalam penentuan produk 

yang akan dianalisis harus ditentukan melalui 

penelitian yang jelas terhadap sisi teknis dan 

kualitas; ------------------------------------------------------  

31.9.7. Bahwa berdasarkan penjelasan dalam LDP 

sebagaiana dijelaskan diatas, secara sepihak 

Investigator langsung menyatakan bahwa pasar 

produk dalam perkara ini adalah sepeda motor 

skuter matik 110-125 cc, tanpa didasarkan atas 

survei atau kajian secara ilmiah sesuai best practice 

dalam menentukan pasar bersangkutan. Hal ini 

sangat bertentangan bagaimana menentukan data 

dan objek penelitian dengan penjelasan yang 

disampaikan oleh Ahli Anton Hendranata pada 

Pemeriksaan tanggal 21 Desember 2016  yang pada 

pokoknya sebagai berikut: --------------------------------  

“Pengambilan data dan pemilihan periode waktu 
observasi adalah bahan dasarutama dalam setiap 
penelitian. Penentuan data dan periode observasi 
harusmemiliki dasar yang kuat secara teori dan empiris, 
sehingga data yang kitakumpulkan valid untuk analisa 
selanjutnya.” 

 

31.9.8. Penggunaan data dalam suatu penelitian memegang 

peranan yang sangat vital dan menentukan validitas 

dari hasil penelitian, hal ini sebagaimana 

disampaikan oleh Ahli Faisal Basri dalam Butir 41 

BAP tanggal 20 Desember 2016 sebagai berikut: -----  

No. 
Pertanyaan 

/ Jawaban 
Uraian 

41. Pertanyaan 

Terlapor II 

Jadi tidak mudah menyimpulkan 

adanya kartel? 
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Jawaban … 

Indirect evidence bisa diterima 

namun juga harus berdasarkan 

syarat-syarat yang jelas. Perlu 

verifikasi data, melihat data entry, 

melihat data time series yang 

konsisten. Jadi bisa saja 

menggunakan time series namun 

harus melihat entry datanya 

apakah benar atau tidak. Dilihat 

dari materi presentasi, ada data 

PDB dengan menggunakan seri 

tahun dasar 2000, sehingga 

berbeda dengan struktur data 

dengan berbasis tahun dasar 

2010. Berdasarkan time series 

tahun 2000, dan berdasarkan time 

series tahun 2010 akan 

menghasilkan analisis yang 

berbeda. Maka harus hati-hati 

dalam menentukan data, 

modelingnya, dan data yang sama 

dengan diolah oleh orang yang 

berbeda maka hasilnya harus 

sama, maka data kredibel dan 

hasil analisis juga kredibel. 

… 

31.9.9. Hal ini juga dipertegas oleh Ahli Martin Daniel 

dimana adanya kesamaan pola belum tentu kartel 

dilakukan oleh pelaku usaha. Kemudian dengan 

tingginya biaya advertising dalam industri 

membuktikan tingkat kompetisi yang tinggi dan 

tidak terdapat kartel. Ahli menyampaikan dalam 

Butir 32-34 BAP tanggal 14 Desember 2016 sebagai 

berikut: -------------------------------------------------------  

No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

32. Pertanyaan 

Terlapor I 

Apakah adanya kecenderungan 

kesamaan pola harga itu bisa 

menunjukkankartel atau 

bagaimana? 

Jawaban Belum tentu, katakanlah ada 2 

perusahaan menggunakan 2 

teknologi yangsama. 
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33. Pertanyaan 

Terlapor I 

Kalau bersaing harusnya tidak 

menaikkan harga, itu ahli bilang, 

missal dalamsetahun ini ada 

faktor kenaikan pajak, ada 

kenaikan dari biaya Lebaran, 

laluada ketiga kali kenaikan 

karena kurs. Ketika ada 

justifikasi kenaikan 

tersebut,karena kebutuhan 

internal perusahaan tersebut, 

apakah itu dikatakan kartel? 

Jawaban Itu saya bilang itu bukan kartel, 

saya bilang apabila ada faktor-

faktor lain yangmempengaruhi 

struktur biaya dari perusahaan, 

yang harus dilihat apakahfaktor 

eksternal/makro tersebut 

mempengaruhi faktor lain. 

Levelpenyesuaiannya tergantung 

efisiensi dari perusahaan 

tersebut. Ada jugaperusahaan 

yang tidak kena dampak dari 

faktor faktor tersebut 

kebijakanpemerintah, undang 

undang ataupun kurs karena 

missal udah ada janjitertentu 

dengan dealer tidak naik biaya 

30 tahun ke depan. 

34. Pertanyaan 

Terlapor I 

Apakah bisa ada indikasi kartel 

dalam oligopoly suatu 

perusahaanmengeluarkan biaya 

advertising yang menghadirkan 

adanya persaingan,apakah itu 

menunjukkan adanya 

persaingan? 

Jawaban Bisa, semakin level kompetisi 

meninggi maka advertisingnya 

bisa jadi naik. Advertising itu 

sejalan dengan level kompetisi. 

Saya tidak bicara di level 

persaingan sempurna atau 

oligopoly. 

31.9.10. Berdasarkan penjelasan Peraturan KPPU No. 

3/2009 diatas, dalam mendefinisikan pasar 

produk,Investigator tidak menjelaskan indikator 

harga yang digunakan dalam analisis perkara a quo. 

Harga di tingkat mana yang akan digunakan oleh 
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Investigator, apakah harga manufaktur, harga main 

dealer, atau harga di tingkat konsumen. Hal ini 

harus dijelaskan oleh Investigator, sebagaimana 

disampaikan oleh Ahli Anton Hendranata pada 

Pemeriksaan tanggal 21 Desember 2016 yang pada 

pokoknya sebagai berikut: --------------------------------  

“Dari setiap kombinasi yang ada harus diteliti terlebih 
dahulu, apakah kedua jenisbarang tersebut bersifat 
setara sehingga layak dibandingkan secara head to 
head,misalnya: A1B1 (barang A1 vs barang B1). Kalau 
ternyata, kedua barang tersebuttidak setara atau tidak 
ada substitusi maka tidak ada gunanya 
memperbandingkantren harga dari kedua barang 
tersebut. 
 
Kita harus mempunyai kriteria spesifik dan detail, apa 
saja yang menjadi dasarbahwa suatu barang bisa 
diperbandingkan secara fair dan equal, dalam 
istilahstatistik adalah homogen dalam karakteristik 
produknya, baik dari sisi teknis,kualitas dan konsumen.” 

31.9.11. Penentuan pasar bersangkutan adalah proses yang 

sangat awal dan sangat penting untuk analisis 

kasus, sebagaimana disampaikan pada halaman 7 

Peraturan KPPU No. 3/2009 sebagai berikut: ---------  

“Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pendefinisian 
pasar bersangkutan merupakan bagian penting dari 
upaya pembuktian dugaan pelanggaran Undang-Undang 
Nomor 5 tahun 1999. Dalam beberapa pasal yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, terdapat 
pasar bersangkutan yang merupakan unsur pasal 
sehingga pendefinisiannya diperlukan sebagai bagian 
dari proses pemenuhan unsur. Tetapi dalam pasal 
lainnya, pasar bersangkutan bukanlah unsur dari pasal, 
namun demikian pendefinisiannya sangat membantu 
KPPU dalam upaya memahami produk dan pasar serta 
dinamikanya yang akan memudahkan upaya pembuktian 
dalam proses penegakan hukum oleh KPPU” 

31.9.12. Berdasarkan Peraturan KPPU No. 3/2009 tersebut, 

telah jelas bahwa definisi pasar bersangkutan 

adalah langkah awal untuk analisis persaingan 

usaha. Jika terdapat kesalahan dalam menetapkan 

pasar bersangkutan pada tahap awal analisis 

persaingan usaha, maka analisis dan kesimpulan 

yang didasarkan pada definisi yang salah adalah 

keputusan yang cacat dan tidak dapat diandalkan; --  
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31.9.13. Bahwa seharusnya tuduhan Investigator dibatalkan 

karena penentuan pasar bersangkutan tidak 

didasarkan hasil penelitian (survei) yang valid dan 

komprehensif terutama tanpa memperhatikan 

perspektif konsumen sebagai pengguna. Ketiadaan 

dan ketidakjelasananalisa dan survei tersebut 

menjadikan definisi pasar bersangkutan dalam LDP 

menjadi tidak valid atau tidak didasarkan atas 

kajian yang dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya; ----------------------------------------------  

31.9.14. Bahwa Investigator telah melakukan kesalahan 

dalam menentukan pasar bersangkutan hanya pada 

industri sepeda motor tipe skuter matik 110-125 cc 

dengan alasan yang tidak jelas dan mengeluarkan 

sepeda motor tipe underbone dan sepeda motor tipe 

sportdalam pasar produk. 

31.9.15. Tidak adanya kajian atau survei yang komprehensif 

dalam menentukan pasar bersangkutan tersebut 

mengakibatkan Investigator juga gagal dalam 

menentukan secara lengkap siapa saja para pemain 

yang saling bersaing satu sama lain pada pasar 

bersangkutan. Hal ini tentunya mengakibatkan 

analisis dugaan penetapan harga yang disampaikan 

Investigator menjadi prematur dan tidak berdasar.  

31.9.16. Dengan tidak dijelaskannya pertimbangan 

pendefinisian mengenai pasar produk dan pasar 

geografis serta tidak adanya survei atau penelitian 

yang komprehensif mengenai penentuan pasar 

bersangkutan, tuduhan Investigator dalam LDP 

menjadi tidak tepat dan salah. Dengan demikian, 

analisis pasar yang dihasilkan menjadi bias, tidak 

tepat, serta tidak sesuai dengan kondisi persaingan 

sesungguhnya yang terjadi di pasar. Mengingat 

definisi pasar bersangkutan merupakan tahap awal 

dalam melakukan analisis persaingan usaha, maka 
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analisis dan kesimpulan selanjutnya yang 

didasarkan pada definisi yang salah tersebut 

menjadi tidak dapat diandalkan, dan oleh karena itu 

kami mohon kepada Majelis Komisi untuk 

membatalkan semua tuduhan Investigator kepada 

Terlapor I. ----------------------------------------------------  

31.10. Terbukti bahwa investigator telah gagal memahami karakteristik 

industri motor skutik nasional sehingga analisis yang 

disampaikan menjadi salah dan tidak berdasar ;--------------------  

31.10.1. Sejak motor skutik pertama kali masuk ke pasar 

motor di Indonesia di tahun 2000-an, industri motor 

skutik terus mengalami perkembangan. Hingga saat 

ini, pelaku usaha yang ada di pasar motor skutik 

Indonesia antara lain adalah Yamaha/Terlapor I, 

Honda/Terlapor II, PT Suzuki Indomobil Motor 

(“Suzuki”), PT TVS Motor Company Indonesia 

(“TVS”), PT Piaggio Indonesia/Vespa (“Vespa”), PT 

Kymco Lippo Motor Indonesia (“Kymco”), dan PT 

Sanyang Industri Indonesia (“Sanyang”). Setiap 

produk skuter matik dari para pelaku usaha 

tersebut memiliki fitur yang berbeda-beda dan 

diproduksi dengan spesifikasi yang telah didesain 

sebelumnya dengan tujuan memenuhi kebutuhan 

segmen pasar tertentu, yang kesemuanya tercermin 

dari, antara lain, produk itu sendiri, pemosisian 

produk (product positioning), target pasar, strategi 

promosi dan pencitraan merek (brand image), serta 

harga masing-masing model dan varian skuter 

matik tersebut. Dengan banyaknya perbedaan 

spesifikasi baik dari segi teknologi maupun desain, 

serta banyak dan rutinnya inovasi yang dilakukan 

oleh para produsen dari waktu ke waktu, 

mengakibatkan produk motor skuter matik di pasar 

Indonesia menjadi heterogen dan sangat 

terdiferensiasi; ----------------------------------------------  
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31.10.2. Motor skuter matik memiliki kapasitas silinder 

berkisar antara 100-150 cc. Semakin tinggi 

kapasitas silindernya, semakin besar pula energi 

dan kekuatan yang dapat dihasilkan. Namun 

demikian, walaupun motor memiliki ukuran cc yang 

sama, terdapat diferensiasi pada setiap produk 

tersebut, misalnya dalam hal teknologi, desain, fitur 

tambahan, serta karakteristik kemampuan 

produknya, yang pada akhirnya diferensiasi 

tersebut menimbulkan perbedaan harga di tiap 

varian produk. Diferensiasi tersebut selanjutnya 

mempengaruhi setiap produsen motor dalam 

menentukan strateginya masing-masing, baik dalam 

penentuan harga jual, pemasaran maupun 

promosinya. Oleh karena itu, pasar yang memiliki 

karakteristik produk yang heterogen dan sangat 

terdiferensiasi seperti ini menjadi tidak kondusif 

untuk dilakukannya kerjasama dalam penetapan 

harga atau kartel, sekalipun pemainnya tidak begitu 

banyak di pasar tersebut; ---------------------------------  

31.10.3. Perbedaan harga dan karakteristik di antara 

kategori tersebut, yang pada dasarnya berangkat 

dari perbedaan preferensi konsumen (setidaknya 

dalam banyak kasus), selanjutnya membentuk 

preferensi dan perilaku alamiah dari konsumen 

terhadap skuter matik. Indonesia pada dasarnya 

adalah pasar yang sangat unik karena di dalamnya 

terdapat banyak daerah (provinsi/kabupaten) 

dengan kondisi dan lingkungan yang berbeda-beda 

dalam hal, antara lain: 1) pertumbuhan ekonomi; 2) 

aktivitas ekonomi (antara lain 

pertanian/pertambangan/bisnis atau 

jasa/pendidikan/maritim; 3) kondisi geografis 

(antara lain pantai/laut, pegunungan, lembah); 4) 

kondisi infrastruktur terutama jalan darat (antara 
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lain daerah perkotaan di Pulau Jawa memiliki 

infrastruktur jalan yang lebih baik sehingga 

penjualan skuter matik di daerah-daerah tersebut 

cenderung memiliki tingkat penjualan yang cukup 

tinggi mengingat skuter matik memiliki ground 

clearance yang lebih rendah dibandingkan tipe 

motor bebek maupun motor sport; dan 5) nilai 

penjualan kembali (resale value) dari produk motor 

terkait; -------------------------------------------------------  

31.10.4. Dalam industri skutik yang padat modal dan padat 

karya, pelaku usaha dituntut untuk senantiasa 

berinovasi dalam memenuhi kebutuhan dan 

kemauan konsumen di segmen pasar yang disasar. 

Inovasi yang dilakukan tersebut membutuhkan 

modal yang besar dan waktu yang cukup lama 

untuk melakukan Research and Development 

(“R&D”); ------------------------------------------------------  

31.10.5. Perang inovasi teknologi dan desain sangat 

dirasakan oleh seluruh pelaku usaha di pasar motor 

skutik Indonesia. Inovasi tersebut harus dilakukan 

terus menerus dan harus sesuai dengan preferensi 

konsumen di pasar. Hal ini disampaikan oleh semua 

pelaku usaha yang dihadirkan sebagai saksi di 

persidangan; ------------------------------------------------  

31.10.6. Dalam keterangannya, Saksi Presiden Direktur 

Suzuki pada sidang tanggal 5 Oktober 2016 

menyatakan bahwa sejak memasuki pasar skutik 

Indonesia sekitar tahun 2006, Suzuki telah 

melakukan banyak inovasi produk. Suzuki sempat 

menduduki peringkat 2 di pasar dengan pangsa 

pasar mencapai 25% di tahun 2005. Namun, 

dengan kerasnya perang inovasi di pasar, Suzuki 

kalah bersaing di pasar sehingga penjualan dan 

pangsa pasarnya menurun drastis hingga kurang 

dari 1% di tahun 2016. Menurut Saksi Presiden 
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Direktur Suzuki, Suzuki kalah bersaing di pasar 

karena lambatnya inovasi desain Suzuki dibanding 

pesaing-pesaingnya. Suzuki pun dengan jelas 

menyatakan bahwa inovasi merupakan suatu hal 

yang kompleks dan tidak mudah. Pernyataan 

tersebut yakni sebagai berikut: --------------------------  

No. Pertanyaan/J
awaban 

Jawaban 

20. Pertanyaan Dalam pengamatan saya, Suzuki 
dahulu sangat berjaya, saya 
pernah memakai Suzuki A3 
untuk racing, mengapa sekarang 
trennya menurun, bisa 
dijelaskan? 

Jawaban Memang dahulunya kita cukup 
banyak model, dan penjualan 
kami bagus, kemudian ketika 
model secara nilai tidak 
menguntungkan kita kurangi 
produksi, kita akui kita kalah 
cepat dalam pergantian model, 
bisnis saat ini kan dibilangnya 
life style. Dahulu stylenya model 
sepeda motor bertahan 4-5 
tahun. Sekarang hanya 6 bulan 
sudah banyak inovasi seperti 
halnya handphone, kita akui kita 
terlambat melakukan modifikasi 
sementara competitor kami 
sangat cepat berinovasi. Model 
kami memang ketinggalan 
daripada competitor lain. 
…. 

120. Pertanyaan Design Honda dan Yamaha yang 
dynamic sementara melihat 
Suzuki yang terlihat lebih kuno, 
bukannya berinovasi itu hal 
yang mudah, mengapa tidak 
bisa, bagaimana tanggapannya? 

Jawaban Mungkin perubahan itu terlihat 
simple, namun hal itu 
sebenarnya pada kenyataannya 
sangat kompleks, contohnya jika 
sudah menyangkut body maka 
butuh perhitungan, pengetesan, 
dan sebagainya, dan karena hal 
itu terkait mass production, 
selain itu Suzuki jepang sangat 
memperhatikan keselamatan. 

31.10.7. Terlapor II memasuki pasar motor skutik pada 

tahun 2007, di mana pada saat itu sudah terdapat 

berbagai macam produk motor skutik lain di 
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pasaran. Namun, sejak tahun 2010, penjualan dan 

pangsa pasar Terlapor II terus mengalami 

peningkatan karena Terlapor II melakukan inovasi 

produk secara terus menerus. Hampir setiap tahun 

dalam kurun waktu 2008 – 2010,Terlapor II 

melakukan perubahan desain. Terlapor II jugaterus 

melakukan investasi. Terlapor II memiliki pabrik di 

Cikarang sejak tahun 2006 dan pabrik di Karawang 

sejak tahun 2014 akhir; -----------------------------------  

31.10.8. Terlapor I, sebagai market challenger Terlapor II, 

juga tidak berhenti melakukan inovasi teknologi dan 

desain untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen yang terus berubah dari waktu ke waktu. 

Adanya perang inovasi antara Terlapor I dan 

Terlapor II di pasar dibuktikan dari perbedaan fitur 

dan spesifikasi yang ditonjolkan antara produk 

Terlapor I dan Terlapor II. Perbedaan fitur dan 

spesifikasi antara produk Terlapor I dan Terlapor II 

terlihat jelas dari skema perbandingan sebagai 

berikut(rahasia):  -------------------------------------------  
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Gambar 2: Komposisi Teknologi Terlapor I dan Terlapor II. 

 

31.10.9. Selain adanya perang inovasi teknologi dan desain, 

pelaku usaha di pasar motor skutik di Indonesia 

juga dihadapkan pada tantangan bahwa konsumen 

Indonesia memiliki loyalitas yang cukup kuat 

terhadap merek tertentu. Sebagai konsekuensinya, 

pelaku usaha yang baru masuk harus melakukan 

segala hal untuk memperkenalkan produknya dan 

membangun loyalitas konsumen terhadap 

produknya. Hal ini pun diakui oleh TVS dalam 

keterangan Saksi Presiden Direktur TVS pada 

sidang tanggal 6 Oktober 2016: --------------------------  

No. Pertanyaan
/Jawaban 

Jawaban 

29. Pertanyaan Mengapa meningkatkan pasar 
eksport apakah karena pasar lesu 
di Indonesia? 

Jawaban Jadi persaingan cukup ketat 
sedangkan biaya produksi harus 
bisa ditutup maka dilakukan ekspor 
dan kami ingin menjaga nama 
merek kami di Indonesia. Untuk 
menanamkan suatu merek hingga 
dikenal dan berkelanjutan itu 
membutuhkan waktu. Pesaing kami 
sudah ada 30 tahun yang lalu 
konsumen sudah dimanjakan 
produk berkualitas tinggi kami 
harus sabar membangun nama. 
Suzuki dan Yamaha sudah ada di 
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India selama 15 tahun. Sekarang ini 
saja mereka mulai meningkatkan 
volume. Untuk merek apapun 
membutuhkan waktu untuk 
membuat nama yang baik di pasar, 
jadi kita harus sabar dan tetap 
memberikan kualitas yang tinggi 
dan gigih menawarkan konsumen. 

31.10.10. Pembangunan brand image atau brand loyalty ini 

membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang 

lama, dan tidak bisa dipisahkan dari inovasi yang 

berkesinambungan, riset konsumen yang 

mendalam, dan kegiatan marketing atau promosi 

yang kuat. Masalah brand loyalty ini juga menjadi 

tantangan bagi pelaku usaha yang existing di pasar. 

Pasalnya, konsumen bisa kapan saja berpindah ke 

merek lain jika loyalitasnya tidak dijaga oleh pelaku 

usaha yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan 

pendapat dari Ahli Faisal Basri dalam sidang 

tanggal 20 Desember 2016: yaitu sebagai berikut ; --  

No. Pertanyaan 

/Jawaban 

Jawaban 

29. Pertanyaan Terkait dengan loyalitas versus 
marketing budget, ketika suatu 
produk itu sudah memiliki 
konsumen yang loyal seringkali 
budget marketing tidak signifikan, 
lain hal ketika perusahaan 
mengeluarkan produk baru maka 
akan mengeluarkan budget besar, 
bagaimana pandangan ahli terkait 
hal ini? 

Jawaban Loyalitas itu tidak loyalitas mati, 
oleh karena itu sangat juga 
bergantung pada kondisi normal, 
loyalty menjadi kunci. Tapi loyalty 
itu harus dipelihara, pelihara itu 
ongkos. Missal ada perilaku 
berbeda, perusahaan mobil A dan 
mobil B, A memberi selamat tahun 
baru, B tidak. Sehingga untuk 
menjaga konsumen ini ada 
ongkosnya. 

31.10.11. Inovasi teknologi dan desain tersebut pada akhirnya 

ikut mempengaruhi harga produk di pasar. 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, di pasar 
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motor skutik Indonesia yang produknya sangat 

terdiferensiasi, harga produk menjadi sangat 

bervariasi karena bergantung pada teknologi dan 

desain yang ditawarkan dalam suatu produk, yang 

disesuaikan dengan kemampuan atau daya beli 

konsumen di pasar yang disasar;------------------------  

31.10.12. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi harga 

produk adalah adanya kebijakan Pemerintah terkait 

Bea Balik Nama (“BBN”) dan pajak-pajak lainnya 

dalam industri motor skutik.BBN serta pajak-pajak 

lainnya merupakan komponen di luar kendali 

Terlapor I yang turut mempengaruhi harga dan hal 

ini tidak dimengerti oleh Investigator. Kenaikkan 

BBN biasanya terjadi di awal tahun. Kenaikkan ini 

diakui oleh semua pelaku usaha yang dihadirkan 

sebagai saksi di muka persidangan; --------------------  

31.10.13. Pajak-pajak yang dikenakan kepada konsumen 

motor skutik ada bermacam-macam, antara lain 

adalah sebagai berikut:------------------------------------  

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik 

Nama tentang Pajak Kendaraan Bermotor 

(BBNKB), diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 

Daerah dan Retribusi Daerah; -----------------------  

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), diatur 

dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 

Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; --  

c. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas 

Jalan (SWDKLLJ), diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan No. 36/PMK.010/2008 

tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib 

Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; ---------------  
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d. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan 

(STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK), 

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Buku 

Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), diatur 

dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2010 

Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. -------------  

31.10.14. Besar kenaikkan BBN tersebut ditentukan oleh 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) 

di tiap daerah. Panduan untuk menghitung besar 

BBN diatur oleh Kementerian dalam negeri melalui 

Peraturan Menteri No. 29 tahun 2012 dan No. 101 

Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar 

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (untuk tahun 

2013-2015); -------------------------------------------------  

31.10.15. Dari harga grosir produk Yamaha, pajak, yang 

meliputi PPN, PPH, dan BBN, mencakup 37-42 

persennya dari harga dasar. Perhitungan komponen 

pajak dalam pembentukan harga Terlapor I, dalam 

hal ini contohnya harga produk Mio pada tahun 

2015, adalah sebagai berikut(rahasia): -----------------  

 

Gambar 3: Perhitungan Harga On The Road Produk Terlapor I 

31.10.16. Dari struktur harga pada gambar di atas, Terlapor I 

hanya menerima bagian sebesar harga dasar atau 
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„YIMM Basic Price’. Sementara itu, margin kotor 

diterima oleh DealerUtamadan Dealer Penjual, 

sedangkan pajak-pajak seperti Pajak Pertambahan 

Nilai + Pajak Penghasilan + Bea Balik Nama, Surat 

Tanda Nomor Kendaraan, Sertifikat Bukti 

Kepemilikan Kendaraan Bermotor, diterima oleh 

Pemerintah. Sebagai contoh, harga total skuter 

matik sebesar Rp. 14.480.000.- Harga dasar yang 

diterima oleh Terlapor I adalah sebesar Rp. 

9.325.500,- dan total pajak yang ditanggung 

konsumen adalah sebesar Rp. 3.924.515 (atau 

sebesar 42% dari harga pabrik); -------------------------  

31.10.17. Dengan demikian, disimpulkan bahwa pajak 

merupakan komponen yang menyumbang begitu 

besar dalam struktur harga produk skuter matik 

sehingga menghasilkan harga skuter matik yang 

saat ini beredar di pasar. Pajak menjadi sebuah 

kewajiban yang harus dipenuhi, dan Terlapor I 

selalu patuh untuk memenuhi kewajiban tersebut 

walaupun membuat harga produk skuter matik 

jauh lebih tinggi dibandingkan harga dasar yang 

ditentukan oleh Terlapor I; -------------------------------  

31.10.18. Besarnya komponen BBN dan pajak-pajak lainnya 

juga disampaikan oleh pelaku usaha-pelaku usaha 

lain, di antaranya adalah Saksi Thomas Wijaya yang 

menyatakan sebagai berikut: -----------------------------  

No. Pertanyaan/Jawaban Jawaban 

21. Pertanyaan Untuk faktor BBN apakah 
Saudara Saksi mengetahui 
berapa persentase BBN 
terhadap harga jual 
produk motor? 

Jawaban Prosentasenya di kisaran 
15-20% tergantung harga 
motornya sendiri, untuk 
tipe mid-end di kisaran 
15% kalau tipe high–end 
bisa sampai 20%. 

22. Pertanyaan Kalau di total komponen 
pajak yang lain, termasuk 
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No. Pertanyaan/Jawaban Jawaban 

pajak-pajak lain, PPN dan 
PPH? 

Jawaban Jika ditotal, maka faktor 
pajak yang banyak kurang 
lebih 20% pajak = PPN 
AHM dengan main dealer 
kemudian main dealer 
dengan dealer sehingga 
liramh lebih kisaran total 
40% terhadap harga jual 
pabrikan. 
(PPN dari Honda kepada 
dealer dan dealer ke 
konsumen sehingga 40% 
dari harga jual AHM ke 
main dealer). 

31.10.19. Selain faktor nasional yang telah disebutkan di atas, 

terdapat faktor global yang mempengaruhi harga 

produk motor skutik di Indonesia, yakni nilai tukar 

mata uang asing, meskipun Tingkat Komponen 

Dalam Negeri (“TKDN”) dalam produk motor skutik 

di Indonesia tinggi. Namun demikian mengingat 

bahan baku komponen lokal yang di produksi oleh 

pemasok lokal pun sebagian besar masih diimpor. 

Konsekuensinya, jika terjadi kenaikan akibat gejolak 

nilai tukar mata uang asing, pemasok lokal akan 

menaikkan harga komponen yang dipasok. 

Kenaikkan bahan baku ini tentunya mempengaruhi 

pembentukan harga pada akhirnya. Hal ini 

dinyatakan oleh Saksi Rita Prajino pada sidang 

tanggal 5 Desember 2016 sebagai berikut:-------------  

No. Pertanyaan/Jawaban Jawaban 

21. Pertanyaan Dari 95% komponen lokal 
tersebut, apakah 
semuanya murni berasal 
dari lokal? 

Jawaban Sebenarnya tidak 
semuanya lokal, jika kalau 
kita berbicara lokal konten. 
Di dalam lokalisasi yang 
kita asumsikan lokal 
tersebut terdapat material 
dibeli dari asing/luar. Dari 
95% tersebut, kira-kira 
sekitar 43-45% para 
supplier mendapatkan 
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No. Pertanyaan/Jawaban Jawaban 

bahan bakunya dari 
import. Tidak serta merta 
lokal benar-benar dari 
lokal. Ini ada outsource 
dan materialnya dibeli oleh 
para supplier dari luar 
negeri. 

31.10.20. Keterangan pelaku usaha tersebut sejalan dengan 

pendapat Ahli Faisal Basri yang menyatakan bahwa 

ketergantungan industri motor skutik Indonesia 

terhadap nilai tukar mata uang asing masih sangat 

besar. Akibatnya, perubahan nilai tukar mata uang 

asing pun menjadi berpengaruh terhadap harga 

produk. Keterangan Ahli Faisal Basri terkait hal ini 

pada pokoknya menyatakan bahwa industri ini 

merupakan hollow middle, sehingga sangat rapuh di 

bagian tengah, maka ketergantungan pada industri 

impor sangat besar. Jika kandungan impornya 

masih relatif besar, sekitar 30% - 40%an, maka 

proses pembentukan harganya akan dipengaruhi 

oleh nilai tukar mata uang yang berubah-ubah ------  

31.10.21. Dalam kurun waktu 2012 hingga 2014, Rupiah 

mengalami depresiasi hingga hampir 26 persen 

terhadap Dollar Amerika Serikat, yang berdampak 

kepada biaya-biaya bahan baku lainnya serta 

barang-barang dan peralatan-peralatan impor. 

Bahan baku yang harganya meningkat pada periode 

tersebut adalah aluminium, alloy, zink, nikel, 

yamalube, energi (bensin, solar, gas alam, dan 

listrik) dan upah tenaga kerja (kenaikan UMP 

sebesar 144% pada 2013 dan 111 % pada 2014). 

Faktor-faktor inilah yang menyebabkan perubahan-

perubahan pada harga motor Yamaha selama 2012-

2014; ---------------------------------------------------------  

31.10.22. Lebih lanjut, adanya Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban 

Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia (“PBI 17/3/PBI/2015”) yang 

mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap 

transaksi di Indonesia tidak menghilangkan 

pengaruh nilai tukar mata uang asing terhadap 

Rupiah. Hal tersebut adalah karena pemasok 

komponen lokal tetap menghitung harganya 

berdasarkan nilai tukar mata uang asing karena 

bahan baku dari komponen lokal tersebut diimpor 

dari luar negeri. Selain itu, berdasarkan pendapat 

Ahli Faisal Basri dalam sidang pemeriksaan tanggal 

20 Desember 2016, PBI 17/3/PBI/2015 tidak 

menyebabkan harga stabil, karena tidak ada 

hubungan antara pembayaran dalam suatu mata 

uang dengan stabilitas suatu mata uang. Ahli Faisal 

Basri berpendapat sebagai berikut: ---------------------  

No. Pertanyaan/Jawaban Jawaban 

21. Pertanyaan Tadi sudah dijelaskan 

bahwa komponen impor 

industri sepeda motor ini 

yang cukup yang cukup 

tinggi dan tadi sudah 

dijelaskan bahwa 

beberapa tahun terakhir 

nilai tukar Rupiah merosot, 

kita tahu bahwa pada 

tahun 2015 yang lalu BI 

telah mengeluarkan 

kebijakan tentang 

kewajiban penggunaan 

Rupiah mengurangi 

tekanan terhadap nilai 

tukar Rupiah terhadap 

Dollar. Berdasarkan 

pengamatan ahli apakah 

kebijakan efek atau tidak 

dalam stabilitas nilai tukar 

Rupiah? 

Jawaban Tidak ada hubungannya, 

pembayaran dalam suatu 

mata uang dengan 

stabilitas nilai tukar, itu 

administrasi jadi bukan 

kebijakan moneter, itu 
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kebijakan yang sifatnya 

administratif. Tidak ada 

hubungannya jika 

menggunakan semua 

transaksi dalam Rupiah, 

Rupiah akan stabil dan ini 

tidak ada hubungannya. 

Artinya kebijakan itu tidak 

bisa diterapkan oleh 

Presiden sendiri karena itu 

tidak realistis untuk 

menaikkan nilai tukar 

Rupiah dengan mata uang 

atau tidak, justru 

sebaliknya jika harga 

dalam Dollar itu lebih 

stabil dibandingkan harga 

dalam Rupiah, karena 

Rupiah kan gonjang 

ganjing setiap hari. 

Akibatnya dengan 

kebijakan Rupiah justru 

harga menjadi tidak stabil 

makin sering berubah price 

list nya makin sering 

berubah. Jadi 

menyesatkan kalau 

mengatakan bahwa harga 

itu akan lebih stabil kalau 

pakai Rupiah. 

31.10.23. Dengan demikian, terbukti bahwa nilai tukar mata 

uang asing terhadap Rupiah dan inflasi yang 

ditimbulkan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi harga, meskipun TKDN industri 

motor skutik tinggi; ----------------------------------------  

31.10.24. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa 

Investigator telah gagal memahami karakteristik 

industri motor skutik Indonesia yang dipengaruhi 

faktor nasional maupun global sehingga analisis 

yang disampaikan menjadi salah dan tidak 

berdasar; -----------------------------------------------------  

31.11. Terbukti bahwa surat elektronik internal tanggal 28 April 2014 

tidak membuktikan adanya perjanjian penetapan harga ; ---------   
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31.11.1. Dalil-dalil Investigator mengenai komunikasi dan 

kesepakatan harga, khususnya terkait surat 

elektronik tanggal 28 April 2014 (vide Bukti C8) 

(“surel internal tanggal 28 April 2014”), semata-mata 

hanya didasarkan atas keterangan sepihak atau 

dari pihak tertentu tanpa diuji dan 

dipertanggungjawabkan kebenarannya dalam 

persidangan; ------------------------------------------------  

31.11.2. Fakta persidangan justru menunjukkan bahwa 

tidak ada satu alat bukti pun yang mendukung hal-

hal yang didalilkan oleh Investigator karena 

faktanya saksi-saksi yang diperiksa justru 

memberikan kesaksian yang bertentangan dengan 

dalil-dalil yang disampaikan oleh Investigator di 

dalam LDP; --------------------------------------------------  

31.11.3. Selain itu, keterangan Sdr. Yutaka Terada yang 

dijadikan dasar dugaan penetapan harga oleh 

Investigator dalam LDP, beserta fakta persidangan 

yang menunjukkan hal sebaliknya, antara lain 

sebagai berikut; ---------------------------------------------    

a. Fakta persidangan justru menunjukkan bahwa 

pergerakan harga produk skutik Terlapor I dan 

Terlapor II setelah surel internal tanggal 28 April 

2014 sangat berbeda. Penjelasan dan paparan 

fakta serta alat bukti, termasuk pendapat Ahli, 

mengenai pola pergerakan harga, kami 

sampaikan dalam BAB III Aspek Materiil 

Kesimpulan. --------------------------------------------  

b. Saksi Yoichiro Kojima dalam persidangan secara 

tegas telah membantah memberikan suatu 

arahan atau perintah dalam surel internal 

tanggal 28 April 2014. Saksi Dyonisius Beti, 

sebagai penerima surel tersebut, menyatakan di 

hadapan persidangan bahwa surel tersebut 

hanyalah sharing informasi dan yang 
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bersangkutan tidak pernah menganggap isi 

dalam email tersebut sebagai suatu perintah 

dari Saksi Yoichiro Kojima. Hal ini dikarenakan 

kewenangan terkait permasalahan marketing, 

termasuk penentuan harga jual, sepenuhnya 

berada dibawah kewenangan Saksi Dyonisius 

Beti selaku Pimpinan Marketing Management 

Group. ----------------------------------------------------  

c. Saksi-saksi yang menerima terusan (forward) 

surel internal tanggal 28 April 2014 dari Saksi 

Dyonisius Beti pun di dalam persidangan 

menyatakan tidak pernah melakukan tindak 

lanjut terhadap surel tersebut. Paparan 

mengenai keterangan saksi-saksi tersebut akan 

kami sampaikan dalam bab ini. ---------------------  

d. Seluruh saksi-saksi terkait surel tersebut telah 

diperiksa dalam persidangan dan seluruhnya 

menyatakan dengan tegas tidak ada tindak 

lanjut apapun terhadap surel tersebut. 

e. Kewenangan terkait penentuan harga jual 

produk Terlapor I sepenuhnya berada di Saksi 

Dyonisius Beti. Paparan fakta dan alat bukti 

terkait hal ini kami sampaikan pada BAB VI 

Aspek Materiil Kesimpulan. --------------------------  

31.11.4. Berdasarkan hal-hal di atas, dalil Investigator dalam 

LDP yang menjadikan surel internal tanggal 28 April 

2014 sebagai dasar tuduhan adanya perjanjian 

penetapan harga antara Terlapor I dan Terlapor II 

telah terbantahkan oleh alat bukti dokumen, saksi, 

dan ahli yang diperiksa dalam persidangan. ----------  

31.11.5. Adapun isi surel internal tanggal 28 April 2014 

secara lengkap kami sampaikan kembali sebagai 

berikut: -------------------------------------------------------  

Please find attached the IDN price comparison material 
presented by YMC at ASEAN Mtg just after GEC. 
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As you can notice, prices of some models are lower Honda, 
such as Vixion, Fino, etc. 
We need to send message to Honda that Yamaha follows 
H price increase to countermeasure exchange rate 
fractuation / labor cost increase as a common issue for the 
industry. 
So please review the current pricing and when there is a 
room, please adjust the price. 
I understand that to maintain the volume, if necessary, we 
use the amount of price increase for promotion of the 
models at least for the time being. 
Thanks, Kojima 

 

31.11.6. Saksi Yoichiro Kojima selaku pengirim surel internal 

tanggal 28 April 2014 menerangkan bahwa latar 

belakang Saksi mengirimkan surel internal tersebut 

kepada Saksi Dyonisius Beti adalah sebatas sharing 

informasi yang diterima Saksi Yoichiro Kojima pada 

saat pertemuan internal global Yamaha. Saksi 

Yoichiro Kojima bermaksud menanyakan 

pandangan mengenai kebijakan harga Terlapor I 

terhadap produk Vixion dan Fino kepada Saksi 

Dyonisius Beti, yang notabene merupakan 

pengambil keputusan tertinggi di dalam Marketing 

Management Group Terlapor I, yang berwenang 

antara lain dalam penentuan harga jual produk 

Terlapor I. ----------------------------------------------------  

31.11.7. Berikut keterangan saksi terkait maksud 

pengiriman surel internal tanggal 28 April 2014: -----  

Keterangan Saksi Yoichiro Kojima;    

No. 
Pertanyaan/ 

Jawaban 
Uraian 

110. Pertanyaan 
Investigator 

Apa maksud anda mengirimkan 
email ini kepada saudara Dyon? 

Jawaban Ini merupakan komunikasi 
internal kami dan tujuannya 
saya ingin share dengan pak 
dyon, siapa tahu pak dyon tidak 
mengetahui terkait hal ini. Saya 
ingin menshare dokumen yang 
dilampirkan. 

 

No. 
Pertanyaan
/ Jawaban 

Uraian 
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No. 
Pertanyaan
/ Jawaban 

Uraian 

113. Penjelasan 
saksi atas 
dokumen 
lampiran 
email 
pricing issue 

Ini merupakan dokumen yang 
saya lampirkan, angka angkanya 
saya tidak ingat, ini merupakan 
yang dikirim Yamaha Indonesia ke 
kantor pusat Japan, disini kita 
bisa melihat ketinggian harga 
pesaing, karena disini juga 
ditampilkan harga-harga motor 
agar mudah dimengerti oleh Pak 
Kojima, yang bukan orang motor 
asli. Jadi karena ini merasa bisa 
dimanfaatkan di Indonesia maka 
ini dikirimkan. Ini merupakan data 
yang dikumpulkan dari pasar 
kemudian dikirimkan ke 
pusat/YMC.  
 
… 
Ini juga merupakan sharing ke Pak 
Dyon, setelah email ini tidak ada 
follow up, namun untuk hasil 
akhirnya terserah Pak Dyon jika 
mau dikaji ulang atau tidak itu 
silahkan. 

 

No. 
Pertanyaan
/ Jawaban 

Uraian 

115. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah maksud bahan yang 
dilampirkan dalam Email tersebut 
yang dilampirkan YMC dalam 
ASEAN meeting?  

Jawaban Jadi pada waktu diselenggarakan 
ASEAN Metting/GEC ditunjukkan 
dokumen tadi yang terlampir dari 
email pricing issue, sebagai 
rujukan dari kantor pusat agar 
mudah dimengerti oleh peserta. 
Global Executive Community/GEC 
merupakan internal meeting 
Yamaha yang diselenggarakan 
setahun 2 kali yang pesertanya 
Yamaha seluruh dunia, dan 
dilakukan tukar menukar 
informasi, networking. 

 

No. 
Pertanyaan
/Jawaban 

Uraian 

177. Pertanyaan 
Terlapor I 

Terkait email dari saksi kepada 
pak Dyon, apakah benar Jatar 
belakang adanya email tersebut 
karena; pertama, setelah saksi 
menghadiri ASEAN meeting bukan 
bertemu atau berbicara dengan 
Honda? 
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No. 
Pertanyaan
/Jawaban 

Uraian 

Jawaban Sesuai dengan apa yang 
dicantumkan dalam email ini, 
setelah menghadiri ASEAN 
meeting. 

 

Keterangan Saksi Dyonisius Beti 

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

145. Pertanyaan 
Terlapor I 

Apakah saksi tahu latar 
belakang/konteks email dari 
Kojima? 

Jawaban Ini sharing informasi, dalam asean 
meeting yang dihadiri Kojima ada 
informasi terkait price positioning 
Vixion dan Vino, kita melihat 
kenapa harganya dibawah harga 
Honda, karena hal itu dia 
mengirim surat, saya tahu surat ini 
namun saya tidak follow up saya 
pikir ini tidak masuk akal, kita 
berbicara tentang vixion dengan 
market share kami 60%, Apa yang 
Kojima sampaikan itu, dia tidak 
mengerti pasar Indonesia. Memang 
harganya 200.000 rupiah di 
bawah harga CB 150 R tetapi 
customer tidak melihat seperti itu, 
yang dilihat harga net sesudah 
diskon, hanya orang jepang lihat 
apa yang tetulis di kertas. CB 
diskonnya jauh lebih besar, 1 
sampai 1.5 juta, Vixion 500, jadi 
net price lebih mahal. Di vixion ini, 
kita menjaga kepercayaan 
konsumen, yang konsumen liat itu 
real price nya itu, untuk apa 
dinaikan 200 ribu tapi diskon 
besar, Jadi email ini hanya 
sebatas sharing informasi, tidak 
lagi di follow up Majelis Komisi 
kami dan tidak lagi dipertanyakan 
kembali. 

31.11.8. Mengenai frase atau kalimat tertentu dalam surel 

internal tanggal 28 April 2014 yang 

diinterpretasikan secara sepihak dan salah oleh 

Investigator sebagai bukti kartel telah dibantah 

secara tegas oleh pihak pengirim sendiri yaitu Saksi 

Yoichiro Kojima, dan saksi-saksi lain, serta tidak 

ada satu pun keterangan saksi maupun ahli yang 
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mendukung interpretasi Investigator terhadap frase 

atau kalimat dalam surel tersebut. ----------------------  

31.11.9. Frasa “send message to Honda” sama sekali tidak 

mengandung arti bahwa Terlapor I akan 

berkomunikasi atau membuat kesepakatan dengan 

Terlapor II, melainkan mengandung makna ingin 

menunjukan bahwa Terlapor I mempunyai 

kemampuan bersaing dengan Terlapor II (Honda) 

mengingat Terlapor I sebenarnya mempunyai 

produk/motor yang kualitasnya diyakini lebih bagus 

dari produk sejenis Terlapor II, yaitu Yamaha 

Vixion, namun ternyata secara harga lebih rendah 

dari harga pesaing. Dengan demikian, frasa “send 

message to Honda” tersebut tidak mempunyai 

korelasi apapun dengan dugaan pelanggaran 

mengenai motor skutik dalam perkara ini. ------------  

31.11.10. Dengan kata lain, frasa “send message to Honda” 

tersebut merupakan suatu majas atau gaya bahasa 

yang berarti menunjukkan citra produk (product 

positioning image) dari produk Terlapor I dengan 

Terlapor II sebagai pesaing utama di pasar. Kata-

kata tersebut bukan berarti instruksi untuk 

melakukan komunikasi atau korespondensi dengan 

Terlapor II baik melalui surel maupun telepon atau 

komunikasi dalam arti literal lainnya. Pada saat 

surel tersebut dikirim, Saksi Yoichiro Kojima 

berpendapat bahwa harga jual Terlapor I 

seharusnya dinaikkan karena Saksi Yoichiro Kojima 

merasa bahwa harga produk Terlapor I pada saat itu 

tidak mencerminkan nilai sepeda motor Terlapor I 

yang sebenarnya, atau dengan kata lain, produk 

Terlapor I pada saat itu undervalued.  ------------------  

Keterangan Saksi Yoichiro Kojima: 

No. 
Pertanyaan
/ Jawaban 

Uraian 

130. Pertanyaan  Tapi dalam email ini ada kata 
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No. 
Pertanyaan
/ Jawaban 

Uraian 

Investigator kunci yang terus diulang-ulang 
ada kata-kata yang terus diulang-
ulang “we need to send message to 
Honda that Yamaha follow H 
price”. Dan itu diulang-ulang agar 
direview, sudah dijelaskan saksi 
bahwa H price adalah harga 
Honda? 

Jawaban Seperti yang tadi disampaikan 
yang bersaing adalah Honda dan 
Yamaha yang mau disampaikan 
disini bahwa produk kita kan 
mutunya baik, tolong dikaji lagi 
untuk meningkatkan brand value 
kita. 

31.11.11. Frasa “follow H price” adalah merujuk ke 

Honda/Terlapor II. Alasan mengapa Saksi Yoichiro 

Kojima hanya menyebut Terlapor II dalam surel 

internal tersebut adalah karena dalam figur 

perbandingan harga yang dilampirkan dalam surel 

tersebut hanya berisi perbandingan harga antara 

produk Terlapor I dengan Terlapor II, dan tidak 

menyebut merek-merek lain. Sedangkan maksud 

“follow H price” tidak dapat diartikan sepotong-

potong dan harus dilihat dalam konteks kalimat 

keseluruhan, yaitu Saksi Yoichiro Kojima merasa 

produk Terlapor I pada saat itu undervalued, oleh 

karena Saksi Yoichiro Kojima tidak berwenang 

dalam penentuan kebijakan di Marketing 

Managemet Group dan tidak mengerti pasar di 

Indonesia, yang bersangkutan meminta pendapat 

Saksi Dyonisius Beti terhadap hal ini; ------------------  

Keterangan Saksi Yoichiro Kojima: 

No. 
Pertanyaan/ 

Jawaban 
Uraian 

136. Pertanyaan  
Investigator 

Saksi tadi menyampaikan 
bahwa tidak memiliki 
pemahaman apakah harga 
Yamaha di atas atau di 
bawah harga Honda. Ada 
kalimat that Yamaha follow H 
price. Artinya ini Yamaha 
mengikuti harga turun atau 
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No. 
Pertanyaan/ 

Jawaban 
Uraian 

bagaimana? 

Jawaban Jadi dari awal sudah 
disampaikan yang penting 
bagi Yamaha adalah brand 
value, kalimat ini seperti 
metafora. Yang follow disini 
bukan berarti penafsiran 
mengikuti harga Honda, kita 
harus fight disesuaikan 
dengan brand value kita yang 
tinggi, apakah sudah sesuai 
dengan nilai kita dengan 
motor yang setara dengan 
Honda, jadi tidak perlu 
melakukan 
penyesuaian/penurunan 
harga. 

31.11.12. Kata-kata “where there is a room and please adjust 

the price” dimaksudkan untuk melihat apakah 

terdapat kemungkinan bagi Terlapor I untuk 

meninjau kembali strategi harga; ------------------------  

Keterangan Saksi Yoichiro Kojima: 

No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

129. Pertanyaan  
Investigator 

Dalam email bisa dilihat 
terdapat kata-kata “… so 
please review the current 
pricing so please follow adjust 
the price” ini kalimat perintah 
atau request? 

Jawaban Ini merupakan kalimat aktif 
bahwa “where there is a room” 
ini maksudnya sepenuhnya 
diserahkan ke Pak Dyon, 
untuk mengambil keputusan 
bila tidak ya tidak usah. 

31.11.13. Adapun informasi atau dokumen yang didapatkan 

oleh Saksi Yoichiro Kojima dan dilampirkan dalam 

surel internal tanggal 28 April 2014 merupakan 

figur harga produk motor yang diolah dan 

ditransformasikan dalam bentuk grafik oleh YMC 

dimana angka-angka di dalamnya merupakan harga 

pasar saat itu yang didapatkan YMC dari Terlapor I, 

dan bukan dari pihak lain di luar Yamaha, 
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sebagaimana disampaikan Saksi Yoichiro Kojima  

sebagai berikut: ---------------------------------------------  

No. 
Pertanyaan/ 

Jawaban 
Uraian 

116. Pertanyaan 
Investigator 

Yang membuat bahan dari 
Lampiran ini apakah dari kantor 
pusat Yamaha? 

Jawaban Itu dibuat oleh kantor pusat yang 
mana datanya dari masing-
masing negara yang ada 
perwakilan Yamaha. Setelah itu 
kita menerima advice juga bahwa 
bahan itu mudah dimengerti. 

 

No. 
Pertanyaan/ 

Jawaban 
Uraian 

119. Pertanyaan 
Investigator 

Terkait dengan attach file email, 
apakah harga yang tertera dalam 
lampiran itu harga sekarang 
ataukah harga masa depan? 

Jawaban Itu harga saat itu, bukan yang 

akan datang. 

31.11.14. Setelah Saksi Yoichiro Kojima mengirimkan surel 

internal tanggal 28 April 2014 tersebut, tidak ada 

tindak lanjut yang dilakukan, baik oleh Saksi 

Yoichiro Kojima maupun Saksi Dyonisius Beti, 

terkait isi surel internal tersebut. Hal tersebut 

ditegaskan dalam keterangan saksi-saksi sebagai 

berikut:  ------------------------------------------------------  

 

 

Keterangan Saksi Yoichiro Kojima: 

No. 
Pertanyaan/ 

Jawaban 
Uraian 

126. Pertanyaan 

Investigator 

Bagaimana kemudian pak 
Dyon menindaklanjuti email 
yang saudara saksi 
sampaikan?  
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No. 
Pertanyaan/ 

Jawaban 
Uraian 

Jawaban Tadi yang dilampirkan 
adalah supaya sharing 
dengan Pak Dyon, saya 
ingin memperjelas bahwa 
setelah mengirimkan email 
ini saya tidak pernah 
membocarakan hal ini 
dengan Pak Dyon, karena 
yang dilampirkan hanya 
sebatas sharing maka tidak 
ada follow up dari Pak 
Dyon. 

 

No. 
Pertanyaan

/ Jawaban 
Uraian 

183. Pertanyaan 

Terlapor I 

Apakah benar tidak ada 
follow up terkait adanya email 
tersebut? 

Jawaban Berkaitan isi dari email ini 
tidak ada komukasi apapun 
dari Pak Dyon. 

 

Keterangan Saksi Dyonisius Beti: 

No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

63. Pertanyaan 

Investigator 

Ini email anda forward ke 
Terada dan ke Tokunaga, 
Pak Sutarya, ke Hendry dan 
Ichsan mengapa mem 
forward email tersebut? 

Jawaban Email ini adalah sharing 
informasi yang diberikan 
Kojima ke saya, dan sharing 
informasi dalam marketing 
itu saya sharing kepada 
yang lain, saya tidak 
memfollow up email ini dan 
tidak minta mereka 
mengerjakan apa. Tujuan 
saya supaya orang lain tahu 
saja bukan untuk kerjakan 
ini. 

31.11.15. Bahwa kemudian Saksi Dyonisius Beti meneruskan 

(mem-forward) surel internal tanggal 28 April 2014  

kepada pihak lain di dalam lingkungan internal 

Terlapor I, dengan tujuan sebagai sharing informasi 
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dan tidak pernah dikomunikasikan dalam bentuk 

apapun kepada Terlapor II. Seluruh saksi-saksi 

yang menerima terusan (forward) surel tersebut dan 

telah diperiksa dalam persidangan menerangkan 

bahwa tidak ada tindak lanjut apapun terhadap 

surel internal tanggal 28 April 2014 tersebut, dan 

menyatakan bahwa surel tersebut hanya 

merupakan sharing informasi dan bukan perintah, 

arahan atau keputusan perusahaan dalam bentuk 

apapun. Berikut keterangan saksi-saksi terkait: -----  

Keterangan Saksi Yoichiro Kojima: 

No. 
Pertanyaan
/ Jawaban 

Uraian 

180. Pertanyaan 
Terlapor I 

Apakah sebelum dan sesudah 
email tersebut, saksi 
berkomunikasi dengan 
Honda/AHM terkait harga motor? 

Jawaban Sama sekali tidak ada. 

 

Keterangan Saksi Dyonisius Beti: 

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

64. Pertanyaan 
Investigator 

Dari pihak yang di forward email 
tersebut ada reaksi apa? 

Jawaban Tidak ada, dijawab juga tidak, 
diomongkan juga tidak ada. 

 
Keterangan Saksi Sutarya: 

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

91. Pertanyaan 
Majelis 
Komisi 

Sikap saksi sebagai orang sales 
waktu menerima email ini 
bagaimana? 

Jawaban Pak Dyon orangnya jelas, kalau 
ada apa apa perintahnya jelas, 
jika tidak ada perintah kita tidak 
follow up apa-apa. Kalau 
menyangkut harga kita pura-pura 
ga dengar saja, jika dinaikkan 
harga lagi maka nanti jualannya 
juga susah lagi. 

 

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

240. Pertanyaan 
Terlapor I 

Apakah ada tindak lanjut terkait 
email 28 April 2014? 

Jawaban Tidak ada sama sekali. 

241. Pertanyaan 
Terlapor I 

Apakah ada teguran dari pimpinan 
saudara karena tidak ada tindak 
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No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

lanjut? 

Jawaban Tidak ada. 

 

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

242. Pertanyaan 
Terlapor I 

Apakah pihak-pihak dalam email 
tersebut pernah mengingatkan 
atau mendiskusikan terkait email 
tersebut? 

Jawaban Tidak pernah. 

 

Keterangan Saksi Hendri Wijaya: 

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

100. Pertanyaan 
Investigator 

Pernah ditanya? 

Jawaban Tidak, karena ini tidak langsung 
ke saya dan atasan saya tidak 
kasih instruksi apa-apa ke saya 
yakni pak Terada. 

 

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

101. Pertanyaan 
Investigator 

Pernah dibahas? 

Jawaban Tidak. 

 

Keterangan Saksi Ichsan Nulhakim: 

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

73. Pertanyaan 
Investigator 

Apa tindakan follow up setelah 
menerima email ini apakah ada 
bertanya ke atasan? 

Jawaban Saya tidak ingat tapi setahu saya 
tidak melakukan apa-apa, saya 
sadar surat ini setelah tahun 2015 
setelah saya dipanggil kesini. 

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

74. Pertanyaan 
Investigator 

Sebelum diforward email ada 
rapat sebelumnya akan ada 
diforward ke masing-masing? 

Jawaban Tidak ada rapat dan tiba-tiba 
menerima kalau lihat jam itu after 
office hours. 

75. Pertanyaan 
Investigator 

Setelah menerima email ini ada 
rapat berkelanjutan? 

Jawaban Tidak ada. 

31.11.16. Berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi di atas, 

tidak ada tindak lanjut apapun yang dilakukan oleh 

direksi atau manajemen Terlapor I terhadap isi surel 
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internal tanggal 28 April 2014. Bukti dan analisis 

ekonomi sebagaimana kami elaborasi pada BAB VII 

Aspek Materiil Kesimpulan membuktikan bahwa 

tidak ada pergerakan harga yang paralel ataupun 

tindakan lain yang bersifat paralel antara Terlapor I 

dan Terlapor II baik sebelum maupun sesudah surel 

internal tanggal 28 April 2014. Tidak ada bukti 

ekonomi yang menunjukkan adanya hubungan 

kausalitas antara surel internal tanggal 28 April 

2014 dengan kebijakan Marketing Management 

Group Terlapor I dalam menentukan harga jual 

produk Terlapor I. Terlapor I bertindak independen 

dalam menentukan harga jual produknya dan 

memiliki strategi, mekanisme, dan kebijakan harga 

yang berbeda. Fakta dan penjelasan terkait hal ini 

kami sampaikan pada BAB VII Aspek Materiil 

Kesimpulan; -------------------------------------------------  

31.11.17. Ahli yang diperiksa dalam persidangan, termasuk 

Ahli yang dihadirkan sendiri oleh Investigator, pada 

pokoknya menyatakan bentuk komunikasi 

sebagaimana surel internal tanggal 28 April 2014 

tidak dapat dianggap sebagai bukti adanya kartel. 

Berikut keterangan Ahli dimaksud: ---------------------  

Keterangan Ahli Nindyo Pramono: 

No. 
Pertanyaan 

/ Jawaban 
Uraian 

48. Pertanyaan 
Terlapor I 

Apakah email internal suatu 
perusahaan bisa dijadikan sebuah 
bukti adanya perjanjian? 

Jawaban Dalam pasal 42 UU 5/99, sudah 
dikenal satu alat bukti 
surat/dokumen dikenal, email 
saat ini diakui sebagai alat bukti 
dalam bisnis modern dalam UU IT. 
UU dokumen perusahaan diakui 
sebagai alat bukti. Namun, kalau 
email itu internal, bagaimana email 
tersebut membuktikan adanya 
perjanjian dengan perusahaan 
lain? Menurut saya itu tidak 
memenuhi kualifikasi lahirnya 
konsensus. 
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49. Pertanyaan 
Terlapor I 

Apakah kesepakatan harus kedua 
belah pihak? 

Jawaban Iya, harus disepakati dan 
disetujui, pihak lawan, harus 
ketemu antara offer dan 
acceptance, harus ketemu 
penawaran dan permintaan, apa 
yang diminta untuk disepakati. 
Kalau internal, maka tidak 
mengikat pihak ketiga, sehingga 
tidak ada perjanjian, tidak lahir 
konsensus. 

31.11.18. Ahli Kurnia Toha dalam sidang pemeriksaan tanggal 

15 Desember 2016  pada pokoknya menyatakan 

bahwa jika pelaku usaha mengatakan “orang lain 

naik, kita perlu naik atau tidak”, maka hal tersebut 

merupakan komunikasi internal. Komunikasi yang 

dimaksudkan dalam Pasal 5 UU No. 5/1999 adalah 

komunikasi antar persaing. Ahli Kurnia Toha juga 

menambahkan bahwa bukti komunikasi saja tidak 

cukup untuk membuktikan adanya kartel, namun 

harus diketahui apa isi komunikasinya sebagai 

salah satu bukti tidak langsung adanya kartel; -------  

31.11.19. Berdasarkan penjelasan di atas, dan didukung 

keterangan saksi, ahli, dan alat bukti lain yang 

diperiksa di dalam persidangan, terbukti bahwa 

surelinternal tanggal 28 April 2014 merupakan 

komunikasi internal sebagai bagian dari sharing 

informasi dan masukan kepada Marketing 

Management Group Terlapor I, dan bukan 

merupakan suatu produk kebijakan, instruksi, 

komunikasi dengan pesaing ataupun bentuk price 

signalling. Tidak ada informasi apapun terkait harga 

ataupun informasi serupa yang disampaikan oleh 

Terlapor I kepada Terlapor II, dan tidak ada tindak 

lanjut dalam bentuk apapun dari Terlapor I terkait 

isi surel internal tersebut; --------------------------------  

31.12. Terbukti bahwa surat elektronik tanggal 10 Januari 2015 tidak 

membuktikan adanya perjanjian penetapan harga ; ----------------  
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31.12.1. Berdasarkan alat bukti yang diperiksa dalam 

persidangan, surat elektronik internal tanggal 10 

Januari 2015 (vide Bukti C6) (“surel internal tanggal 

10 Januari 2015”) sama sekali tidak membuktikan 

adanya perjanjian atau kesepakatan harga antara 

Terlapor I dan Terlapor II. 

31.12.2. Isi dari surel internal tanggal 10 Januari 2015 

seluruhnya merupakan penuturan sepihak dari Sdr. 

Yutaka Terada yang disampaikan tidak sesuai 

dengan fakta serta tidak didukung oleh alat bukti 

apapun. Keterangan dari Sdr. Yutaka Terada 

tersebut didapatkan Investigator pada masa 

Penyelidikan dan tidak dikonfirmasi kembali oleh 

yang bersangkutan dalam persidangan di bawah 

sumpah selayaknya keterangan saksi yang memiliki 

nilai pembuktian, dan tidak ada satu keterangan 

saksi atau alat bukti lain yang mendukung 

keterangan Sdr. Yutaka Terada tersebut berkenaan 

dengan isi surel internal tanggal 10 Januari 2015. 

31.12.3. Perlu Terlapor I sampaikan bahwa isi dari surel 

internal tanggal 10 Januari 2015 yang tidak sesuai 

dengan fakta serta tidak didukung oleh alat bukti 

apapun tersebut adalah sebagai berikut: --------------  

I have just heard from Mr. Iida that Dyon san and Sutarya 

san discussed while I was not in the office on 8th Jan to 

increase Retail Prices to follow Honda as Honda increased 

retail price from January 2015.  

 

But I do not completely agree with retail price increase to 

follow Honda. 

 

Reasons: 

a. President Kojima san has requested us to follow Honda 

price increase many times since January 2014 because 

of his promise with Mr. Inuma President of AHM at Golf 

Course. As we know this is illegal. We never follow such 

price negotiation process. YMC also educated all 

employees not to negotiate prices with competitors.  
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b. Yamaha should decide our retail price by our own 

marketing strategy. 

c. I can agree with only Soul GT and Jupiter MX as we 

need to make smooth step up to the new models for 

these 2 models.  

d. First we need to fight back and to increase market 

share especially in the beginning of 2015.  

e. And I do not agree to discuss Retail price matter at 

CMM. Once we did like this we will be requested to do 

the same at CMM.  

Thank you and Regards, 

Terada 

 

31.12.4. Berdasarkan surel dari Sdr. Yutaka Terada, 

informasi tentang diskusi antara Saksi Dyonisius 

Beti dan Saksi Sutarya untuk menaikkan harga 

penjualan untuk mengikuti Terlapor II hanya 

didengar oleh Sdr. Yutaka Terada dari Sdr. Iidashi 

bahwa pada tanggal 8 Januari 2015, keterangan ini 

disampaikan oleh Sdr. Yutaka Terada meskipun dia 

sendiri mengakui, bahwa yang bersangkutan (Sdr. 

Yutaka Terada) tidak berada di kantor pada tanggal 

8 Januari 2015 dan karenanya tidak mendengar 

langsung diskusi antara Saksi Dyonisius Beti dan 

Saksi Sutarya tersebut di atas. Dengan demikian 

terbukti bahwa Sdr. Terada tidak melihat langsung 

maupun tidak mendengar secara langsung 

mengenai diskusi tersebut, melainkan hanya 

mendengar dari orang lain yang juga belum tentu 

sesuai dengan fakta yang sebenarnya.  -----------------  

31.12.5. Berdasarkan keterangan sepihak dari Sdr. Yutaka 

Terada, Saksi Yoichiro Kojima telah beberapa kali 

meminta untuk menaikan harga sejak Januari 2014 

mengikuti harga Terlapor II berdasarkan janji Saksi 

Yoichiro Kojima kepada Sdr. Toshiyuki Inuma di 

lapangan golf. -----------------------------------------------  

31.12.6. Terlapor I dengan ini memohon kepada Majelis 

Komisi untuk secara jernih mempertimbangkan 
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bahwa keterangan Sdr. Yutaka Terada yang 

tertuang dalam atau berkenaan dengan surel 

internal tanggal 10 Januari 2015 tidak dapat 

membuktikan adanya perjanjian atau kesepakatan 

apapun antara Terlapor I dan Terlapor II, 

berdasarkan hal-hal sebagai berikut: -------------------  

a. Sdr. Yutaka Terada tidak pernah mendengar 

secara langsung diskusi antara Saksi Dyonisius 

Beti dan Saksi Sutarya pada tanggal 8 Januari 

2015. Klaim adanya diskusi antara Saksi 

Dyonisius Beti dan Saksi Sutarya pada tanggal 8 

Januari 2015 disampaikan Sdr. Yutaka Terada 

atas dasar perkataan Sdr. Iidashi. Hal ini diakui 

sendiri oleh Sdr. Yutaka Terada di dalam surel 

internal tanggal 10 Januari 2015 dimana yang 

bersangkutan menyatakan hanya mendengar 

mengenai pertemuan tanggal 8 Januari 2015 

dari Sdr. Iidashi. ---------------------------------------  

b. Tidak ada bukti dan tidak benar bahwa ada 

diskusi antara Saksi Dyonisius Beti dan Saksi 

Sutarya pada tanggal 8 Januari 2015 untuk 

menaikkan harga mengikuti harga Terlapor II. 

Seluruh saksi-saksi terkait surel tersebut telah 

diperiksa dalam persidangan dan seluruhnya 

menyatakan dengan tegas tidak ada tindak 

lanjut apapun terhadap surel tersebut. 

c. Saksi Dyonisius Beti dan Saksi Sutarya dalam 

pemeriksaan di bawah sumpah telah 

membantah secara tegas adanya pertemuan dan 

diskusi tersebut. Apabila memang terdapat 

diskusi antara Saksi Dyonisius Beti dan Saksi 

Sutarya (QUAD NON), maka patut dipertanyakan 

pemahaman Sdr. Iidashi terhadap isi diskusi 

tersebut mengingat, jika benar terdapat diskusi 
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tersebut, tentunya akan disampaikan dalam 

Bahasa Indonesia sedangkan Sdr. Iidashi 

merupakan orang Jepang. ----------------------------  

d. Informasi yang disampaikan Sdr. Yutaka Terada 

merupakan informasi tidak langsung yang 

diperoleh dari orang lain atau yang dikenal 

dengan istilah testimonium de auditu atau 

hearsay evidence. Perkom No. 1/2010, secara 

tegas dan terbatas dalam Pasal 51 ayat (2) 

menentukan bahwa suatu testimonium de auditu 

tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti 

keterangan saksi serta tidak mempunyai nilai 

pembuktian. Apalagi keterangan tersebut tidak 

disampaikan dalam persidangan, melainkan 

hanya terdapat pada email Sdr. Terada sendiri 

dimana dia sebagai penulis email dapat berkata 

apapun, sekalipun belum tentu sesuai fakta 

yang sebenarnya.  --------------------------------------  

e. Informasi yang disampaikan Sdr. Yutaka Terada 

tidak didukung oleh bukti lain termasuk oleh 

Mr. Iidashi yang diklaim telah memberikan 

informasi kepada yang bersangkutan oleh 

karenanya tidak dapat dijadikan alat bukti 

berdasarkan asas unus tetis nullus testis, apalagi 

keterangan tersebut tidak pernah terjadi dalam 

persidangan melainkan hanya pada email yang 

dia tulis sendiri. Sesuai dengan prinsip umum 

pembuktian, satu saksi bukanlah saksi, apalagi 

dia tidak pernah menyampaikan hal tersebut 

dalam persidangan sehingga tidak mempunyai 

nilai kesaksian apalagi nilai pembuktian. Tidak 

ada satu alat bukti pun yang mendukung 

informasi yang disampaikan Sdr. Yutaka Terada 

terkait surel internal 10 Januari 2015, justru 
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saksi-saksi yang diperiksa memberikan 

keterangan sebaliknya; --------------------------------  

f. Tidak ada bukti lain yang dapat menunjukkan 

adanya permintaan Saksi Yoichiro Kojima, satu 

kali pun, untuk menaikkan harga sejak Januari 

2014 berdasarkan janji Saksi Yoichiro Kojima 

kepada Saksi Toshiyuki Inuma di lapangan golf. 

Fakta persidangan membuktikan tidak ada 

korelasi antara golf, surel internal 28 April 2014, 

surel internal 10 Januari 2015, dan dugaan 

penetapan harga antara Terlapor I dan Terlapor 

II. ----------------------------------------------------------  

g. Tidak ada satu pun keterangan saksi dan alat 

bukti lain yang mendukung keterangan Sdr. 

Yutaka Terada terkait peristiwa golf, yang mana 

informasi mengenai peristiwa golf tersebut, jika 

memang benar terjadi, merupakan informasi 

yang didengar dari orang lain atau testimonium 

de auditu dan karenanya tidak mempunyai nilai 

pembuktian apalagi keterangan tersebut tidak 

pernah diuji dalam suatu persidangan yang 

dihadiri para pihak. ------------------------------------  

h. Selain itu, faktanya setelah adanya email 

tersebut tidak ada kenaikan harga yang sama 

antara harga motor Terlapor I dan Terlapor II. 

Dan kalau pun pada tipe tertentu pada Terlapor 

I terdapat kenaikan, kenaikan tersebut bukan 

dan sama sekali disebabkan karena adanya 

email tersebut melainkan faktor kenaikan pajak 

pada setiap awal tahun yang tentunya sangat 

mempengaruhi harga jual motor di tingkat 

dealer. ----------------------------------------------------  

31.12.7. Saksi Dyonisius Beti dan Saksi Sutarya selaku 

penerima surel internal tanggal 10 Januari 2015, 
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serta Saksi Yoichiro Kojima yang disebut-sebut 

dalam surel internal tersebut, membantah isi email 

Sdr. Yutaka Terada dan memberikan keterangan 

sebagai berikut: ---------------------------------------------  

Keterangan Saksi Dyonisius Beti: 

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

69. Pertanyaan 
Majelis 
Komisi 

Terkait email kedua bisa saksi 
ceritakan latar belakang Pak 
Terada mengirimkan email ini? 

Jawaban … 
Saya ingin tegaskan disini bahwa 
tanggal 8 januari tidak ada diskusi 
harga antara saya dengan 
sutarya, karena tanggal 6 januari 
kami baru masuk kerja, 
sedangkan setiap tahun untuk 
harga kita setiap awal tahun 
harus tahu pajak itu naik berapa, 
memang pemerintah kerja dari 
tanggal 1, pasti masih libur, dan 
kenaikan dari samsat-samsat itu 
berbeda-beda kenaikannya, nanti 
fix nya itu bulan februari atau 
januari akhir. 
 
Bahwa tanggal 9 Januari kami lagi 
fokus ada kegiatan namanya 
meeting marketing camp dan ada 
dealer meeting yang dihadiri 2500 
orang dari seluruh Indonesia, 
kapan sempat mau diskusi, tanpa 
data mau diskusi. Kejadian 
diskusi harga tidak ada di tanggal 
8 Januari, apalagi ini mengikuti 
harga honda, orang harga kita 
saja tidak tahu apalagi mengikuti 
harga Honda, ini tidak masuk 
akal.  
… 

 

Keterangan Saksi Sutarya : 

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

215. Pertanyaan 
Investigator 

Apa anda memahami yang 
disampaikan pak Terada dalam 
email ini? 

Jawaban Tanggal 8 tidak ada meeting 
dengan pak Dyon bisa dicek 
karena Yamaha libur akhir tahun 
sangat lama saya masuk tanggal 
5 atau 6 data belum ada, 
kemudian tiba-tiba ngomongin 
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No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

harga datanya belum masuk 
masih suasana belum masuk, 
yang kedua instruksi Kojima ikut 
harga Honda tidak ada sama 
sekali. 

 

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

216. Pertanyaan 
Investigator 

Maksud anda apa yang 
disampaikan Terada bohong? 

Jawaban Ada beberapa hal menurut saya 
tidak benar, saya rada heran Mr. 
Terada kalau bicara Kojima nafsu, 
orang Yamaha internal orang 
Jepangnya juga tahu sendiri 
kondisi lapangannya. Dan pernah 
cerita ketika di Australia dan New 
Zealand yang naik jabatan 
pertama kali Terada. 

 

Keterangan Saksi Yoichiro Kojima : 

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

167. Pertanyaan  
Investigator 

Apakah benar pernyataan dari 
pak Terada, bahwa pak Kojima 
meminta pak Terada pada Januari 
2014 untuk megikuti harga Honda, 
karena dia telah berjanji dengan 
presiden AHM Mr. Inuma di Golf 
Course, benar seperti itu adanya 
atau bagaimana?  

Jawaban Tidak ada perjanjian atau janji 
dengan pak Inuma itu untuk 
menaikkan harga, tidak pernah 
terjadi. 

31.12.8. Terlapor I juga memohon kepada Majelis Komisi 

untuk dapat menegakkan Perkom No. 1/2010, yaitu 

apabila yang akan dijadikan alat bukti adalah surel 

internal tanggal 10 Januari 2015 sebagai surat 

dan/atau dokumen, maka kebenaran materiil dari 

surel internal tanggal 10 Januari 2015 telah 

dibantah oleh Terlapor I dengan didasarkan atas 

keterangan saksi dan alat bukti lain yang telah 

diperiksa di persidangan. ---------------------------------  

31.12.9. Adapun kalau yang dijadikan alat bukti adalah isi 

dari surel internal tanggal 10 Januari 2015 sebagai 
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keterangan Sdr. Yutaka Terada, maka berdasarkan 

ketentuan Pasal 51 ayat (2) Perkom No. 1/2010, 

keterangan Sdr. Yutaka Terada tidak dapat 

dijadikan alat bukti karena Sdr. Yutaka Terada 

tidak pernah mengalami, melihat, atau mendengar 

sendiri hal-hal yang tertuang dalam surel internal 

10 Januari 2015, dan keterangan Sdr. Yutaka 

Terada tidak pernah dikonfirmasi kembali di dalam 

persidangan di bawah sumpah serta di muka umum 

dan tidak pula Mr. Iidashi yang diklaim telah 

memberikan informasi terkait kepada yang 

bersangkutan, oleh karenanya keterangan tersebut 

tidak mempunyai nilai pembuktian apapun. ----------  

Pasal 51 ayat (2) Perkom No. 1/2010 secara lengkap 

berbunyi sebagai berikut: ---------------------------------  

Keterangan Saksi dianggap sebagai alat bukti apabila 

keterangan yang diberikan dalam Sidang Majelis Komisi 

berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau 

didengar sendiri oleh Saksi. 

31.12.10. Berikut keterangan ahli-ahli hukum yang diperiksa 

dalam persidangan mengenai nilai pembuktian 

keterangan seseorang yang bersifat testimonium de 

auditu: --------------------------------------------------------  

Keterangan Ahli Hukum Nindyo Pramono: 

No. 
Pertanyaan 

/ Jawaban 
Uraian 

50. Pertanyaan 
Terlapor II 

Dalam alat bukti Pasal 42, ada 
beberapa istilah testimonium de 
auditu dan unus testis nulus testis. 
Apakah keduanya juga 
dipertimbangkan sebagai alat 
bukti? 

Jawaban Istilah testimonium de auditu 
dalam konsep hukum perdata 
artinya mendapat informasi secara 
tidak langsung. Dalam bukunya, 
Prof Sudikno menyatakan, 
kesaksian yang bersifat 
testimonium de auditu tidak 
memenuhi sebagai alat bukti 
dimana seharusnya yang melihat, 
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mendengar, dan menyaksikan 
secara langsung. Bahayanya 
terhadap suatu kesaksian 
testionium de auditu adalah 
kualifikasinya dapat terkualifikasi 
bohong dan palsu. Istilah unus 
testis nulus testis artinya satu 
saksi bukan saksi, dimana kondisi 
tersebut belum memenuhi 
kualifikasi saksi sehingga wajib 
ditolak. Saya ilustrasikan jika ada 
evidence yang tidak langsung ini 
belum cukup, harus dibuktikan 
untuk memenuhi kualifikasi alat 
bukti. 

31.12.11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terlapor I 

memohon kepada Majelis Komisi untuk tidak 

mempertimbangkan surel internal 10 Januari 2015 

sebagai alat bukti yang menunjukkan adanya 

perjanjian antara Terlapor I dengan Terlapor II. 

Sangatlah bertentangan dengan nilai keadilan 

apabila Terlapor I dinyatakan bersalah hanya 

berdasarkan informasi sepihak dari satu orang yang 

tidak berdasarkan fakta, tidak didengar sendiri, 

apalagi tidak didukung oleh bukti lainnya. ------------  

31.13. Terbukti bahwa tuduhan adanya penetapan harga melalui 

kegiatan golf tidak terbukti dan tidak berdasar; ---------------------  

31.13.1. Berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa 

dalil Investigator mengenai komunikasi dan 

kesepakatan harga pada kegiatan golf semata-mata 

hanya didasarkan atas keterangan Sdr. Yutaka 

Terada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam 

masa Penyelidikan. Tidak ada satu alat bukti pun 

yang mendukung atau mengkonfirmasi keterangan 

Sdr. Yutaka Terada. ----------------------------------------  

31.13.2. Investigator pada Butir 15 dan 18 halaman 16 dari 

LDP mengutip keterangan Sdr. Yutaka Terada 

sebagai berikut: ---------------------------------------------  

15. Bahwa menurut Yutaka Terada (Marketing Director PT. 
Yamaha Indonesia Motor Manufacturing), terkait 
pertemuan di lapangan golf tersebut hanya Pak Kojima 
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(President Director PT. Yamaha Indonesia Motor 
Manufacturing), dan saya (Terada), karena acara tersebut 
khusus Presdir dan dihadiri oleh Presdir Honda, 
Kawasaki, Suzuki, dan Yamaha. Bahwa selanjutnya 
informasi di lapangan golf tersebut mengenai 
perbincangan Presdir Yamaha yaitu Kojima dan Presdir 
Honda Inuma untuk honda menaikkan harga kemudian 
Yamaha akan mengikuti kenaikan harga tersebut 
dilanjutkan atau diteruskan ke Terada dan Saksi 
Dyonisius Beti.  (Vide B1, B2) 
… 
 
18. Bahwa Saksi menjelaskan, Saksi mendengar 
langsung dari Presiden Direktur Yoichiro Kojima pada 
tahun 2014 ada pertemuan 4 perusahaan di lapangan 
golf. Dan pada pertemuan tersebut Saksi Yoichiro Kojima 
berbicara dengan Bapak Inuma dari Honda. Ketika Honda 
menaikkan harga maka Yamaha akan mengikuti. (Vide 
B1, B2)”   

 

Terlapor I kembali tegaskan bahwa tidak ada 

hubungan antara kegiatan golf dengan bisnis, serta 

tidak ada hubungan antara kegiatan golf dengan 

surel internal yang dijelaskan di butir-butir di atas. 

Kegiatan golf hanya merupakan urusan pribadi, dan 

kegiatan Saksi Yoichiro Kojima dengan sesama 

ekspatriat Jepang yang mempunyai hobi yang sama. 

Dengan demikian, tidak ada diskusi tentang bisnis 

dan kesepakatan/perjanjian di kegiatan golf 

tersebut, karena hadir pula ekspatriat yang bekerja 

di perusahaan pesaing lainnya. Pihak yang 

menghadiri kegiatan golf sangatlah banyak dan 

Saksi Yoichiro Kojima merupakan pihak yang 

diundang dalam kegiatan golf tersebut. Dan Saksi 

Yoichiro Kojima melakukan golf tersebut semata-

mata karena hobi pribadi, dan bukan merupakan 

kegiatan perusahaan. Merupakan hal yang keliru 

apabila hobi seseorang dijadikan sebagai dasar 

adanya suatu tindakan yang dianggap melanggar 

UU No. 5/1999. Hal ini disampaikan oleh Saksi 

Yoichiro Kojima dalam pemeriksaan di bawah 

sumpah sebagai berikut: ----------------------------------  



  
 

 

 
halaman 181 dari 419 

 

 

 

SALINAN 

No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

142. Pertanyaan 
Investigator 

Biasa diajak siapa, kemudian 
bersama siapa biasanya 
bermain golf? 

Jawaban Orang Jepang yang bekerja di 
Jakarta, karena pada waktu 
datang ditugaskan ke 
Indonesia saksi sendiri tanpa 
keluarga. Biasanya bermain 
golf tidak pada hari kerja, 
biasanya Sabtu-Minggu 
biasanya saksi bermain golf. 
Jadi durasinya dalam 1 tahun 
bisa puluhan kali. 

 

No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

143. Pertanyaan 
Investigator 

Tadi disebut ekspatriat yang 
diingat siapa saja yang pernah 
ikut bermain golf bersama? 

Jawaban Dalam setahun biasanya 
bermain sekitar 40-50 kali, 
jadi tiap kali mainnya 
terkadang bersama-sama 
dengan orang yang sama, bisa 
juga dengan teman yang 
berbeda-beda, selain itu juga 
pernah dengan orang 
Indonesia. Mungkin kalau 
ditotal saya bermain dengan 
ratusan orang. 

31.13.3. Bahwa Investigator juga tidak dapat membuktikan 

secara jelas dan tegas mengenai tempat (locus) dan 

waktu (tempus) kegiatan golf tersebut dilaksanakan. 

Selama masa pemeriksaan dan pembuktian, tidak 

ada satu alat buktipun, baik keterangan saksi atau 

dokumen, yang menunjukkan atau setidak-tidaknya 

mengindikasikan secara jelas dan tegas waktu dan 

tempat kejadian golf tersebut. Sehingga dalil 

Investigator mengenai kegiatan golf semata-mata 

dan hanya didasarkan atas keterangan Sdr. Yutaka 

Terada yang mana diakui sendiri oleh Sdr. Yutaka 

Terada bahwa yang bersangkutan tidak menghadiri, 

mendengar dan atau menyaksikan langsung 

kegiatan golf tersebut, sehingga dikualifikasikan 

sebagai keterangan testimonium de auditu. ------------  
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31.13.4. Terhadap keterangan yang bersifat testimonium de 

auditu, secara tegas Pasal 51 ayat (2) Perkom No. 

1/2010 menentukan sebagai berikut:  -----------------  

Keterangan Saksi dianggap sebagai alat bukti apabila 
keterangan yang diberikan dalam Sidang Majelis Komisi 
berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau 
didengar sendiri oleh Saksi. 

31.13.5. Selain itu, keterangan yang disampaikan pun harus 

keterangan dalam suatu persidangan yang dihadiri 

para pihak serta keterangan tersebut diberikan di 

bawah sumpah, sebagaimana telah Terlapor I 

jelaskan pada Bagian Formil dari Kesimpulan di 

atas. ----------------------------------------------------------  

31.13.6. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Perkom No. 

1/2010, keterangan Sdr. Yutaka Terada mengenai 

adanya pertemuan dan/atau kesepakatan harga 

dalam kegiatan golf tidak dapat dianggap sebagai 

alat bukti dalam perkara a quo karena hanya 

didasarkan atas keterangan dari orang lain. ----------  

31.13.7. Bilapun Investigator dapat membuktikan adanya 

kegiatan golf antara Terlapor I dan Terlapor II, hal 

tersebut bukanlah bukti adanya perjanjian atau 

kesepakatan harga. Investigator harus 

membuktikan apakah benar terdapat perjanjian 

atau kesepakatan yang dicapai oleh Terlapor I dan 

Terlapor II dalam kegiatan golf tersebut. Hal senada 

disampaikan Ahli Kurnia Toha pada pemeriksaan 

tanggal 15 Desember 2016  dan Ahli Prahasto 

Pamungkas  yang pada pokoknya menyatakan 

bahwa bukti komunikasi saja tidak cukup tetapi 

harus diketahui mengenai isi komunikasinya 

sebagai salah satu bukti tidak langsung adanya 

kartel. --------------------------------------------------------  

31.13.8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti 

bahwa kegiatan golf tidak membuktikan adanya 

perjanjian penetapan harga. Dalil Investigator 
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mengenai adanya perjanjian dan atau kesepakatan 

harga dalam kegiatan golf adalah dalil yang sumir 

karena Investigator tidak dapat membuktikan 

tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan golf 

dimana perjanjian atau kesepakatan harga 

dilakukan, dan dalil tersebut didasarkan atas suatu 

keterangan yang bersifat testimonium de auditu, dan 

tidak didukung keterangan saksi lain serta alat 

bukti lain (unus testis nullus testis). ---------------------  

31.13.9. Suatu keterangan yang bersifat testimonium de 

auditu, berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Perkom No. 

1/2010 tidak dapat dianggap sebagai alat bukti, dan 

suatu keterangan yang tidak didukung alat bukti 

lain, sesuai prinsip pembuktian, tidak memiliki nilai 

pembuktian yang cukup. ---------------------------------  

31.14. Terbukti direktur utama Terlapor I tidak terlibat dan tidak 

memiliki kewenangan dalam mengatur dan menentukan harga 

skutik Terlapor I -----------------------------------------------------------  

31.14.1. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil mengenai 

komunikasi dan kesepakatan harga, Investigator 

dalam LDP semata-mata hanya mendasarkannya 

pada keterangan Sdr. Yutaka Terada dalam Berita 

Acara Penyelidikan dalam tahap Penyelidikan. Salah 

satu keterangan Sdr. Yutaka Terada dalam Butir 11 

dan 12 halaman 14 dari LDP yang pada pokoknya 

mengklaim bahwa surel tanggal 28 April 2014 

adalah perintah Saksi Yoichiro Kojima kepada 

bawahannya untuk mengikuti kenaikan harga 

Terlapor II dan approval harga dilakukan oleh Saksi 

Yoichiro Kojima adalah salah dan tidak berdasar. ----  

31.14.2. Berdasarkan mekanisme internal Terlapor I, 

kewenangan penentuan harga jual produk Terlapor I 

telah didelegasikan dari Presiden Direktur Terlapor I 

kepada Wakil Presiden Direktur Terlapor I, yaitu 
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Saksi Dyonisius Beti. Hal ini dikarenakan selaku 

pemimpin tertinggi lokal eksekutif, Saksi Dyonisius 

Beti lebih mengetahui kondisi Indonesia, termasuk 

perubahan pasar dan konsumen. Hal ini sesuai 

dengan Surat Penunjukan yang dikeluarkan oleh 

Presiden Direktur kepada Wakil Presiden Direktur 

Terlapor I pada tanggal 1 November 2012 (Lampiran 

T1-16).--------------------------------------------------------  

31.14.3. Latar belakang Saksi Yoichiro Kojima bukan berasal 

dari industri motor dan tidak memiliki pemahaman 

yang cukup mengenai pasar di Indonesia mengingat 

beliau pendatang baru dari Jepang. Dengan 

demikian, secara bisnis akan lebih dapat dipercaya 

dan diandalkan apabila keputusan terkait 

pemasaran didelegasikan kepada Saksi Dyonisius 

Beti, ahlinya di bidang pemasaran mengingat 

pengalaman yang panjang dan keahliannya sewaktu 

menjabat Presiden Direktur di marketing company 

sebelumnya. Hal ini tercantum dalam BAP Saksi 

Yoichiro Kojima Butir 64, 65, dan 84 , sebagai 

berikut: -------------------------------------------------------  

No. Pertanyaan/ 
Jawaban 

Uraian 

64. Pertanyaan 
Investigator 

Sejak kapan saudara 
mendelegasikan tugas anda 
kepada Executive Vice 
President? 

Jawaban Seperti yang disampaikan 
dalam Anggaran Dasar 
perusahaan, pada saat saya 
diangkat menjadi presiden 
direktur saya menandatangani 
surat delegasi. 

65. Pertanyaan 
Investigator 

Apa dasar saudara 
menandatangani surat 
delegasi tersebut? 

Jawaban Karena sesuai dengan 
ketentuan dalam anggaran 
dasar perusahaan, saya juga 
tidak tahu persis pasar di 
Indonesia, misal mengenai 
produksi saya tidak tahu 
persis, maka akan lebih baik 
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jika diserahkan kepada orang 
Indonesia atau orang lokal, 
sebagai contoh ketika sebelum 
menjadi presiden direktur, jika 
seseorang menangani 
produksi, maka orang seperti 
itu tidak kompeten 
menjalankan marketing.  

84. Pertanyaan 
Majelis Komisi 

Tadi saksi jelaskan bahwa 
Pak Dyon ini diangkat sebagai 
Wakil Presiden Direktur adalah 
sebagai penghargaan telah 
menjabat sebagai Presiden 
Direktur di YMKI, maksudnya 
penghargaan itu apa?  

Jawaban Menghargai jabatan dari Pak 
Dyon, apabila ditanyakan 
yang lebih memahami 
marketing pasar Indonesia pak 
Dyon atau Pak Terada tentu 
saja Pak Dyon. 

31.14.4. Bahwa pendelegasian kewenangan penentuan harga 

ini merupakan praktik bisnis yang telah 

diimplementasikan pada saat pergantian Presiden 

Direktur Terlapor I. Hal ini dapat dilihat dalam 

beberapa surat penunjukan dari Presiden Direktur 

Terlapor I kepada Saksi Dyonisius Beti selaku Wakil 

Presiden Direktur Terlapor I, sebagai berikut: ---------  

a. Surat Penunjukan No. 

01/IV/S.Pj/Dir/YIMM/12tanggal 9 April 2012 

(Lampiran T1-15). Surat ini menunjukan bahwa 

Bapak Tsuneji Suzuki (“Bapak Suzuki”) yang 

diangkat sebagai Presiden Direktur Terlapor I 

pada tanggal 9 April 2012 langsung memberikan 

delegasi/kewenangan kepada Saksi Dyonisius 

Beti selaku Wakil Presiden Direktur Terlapor I 

untuk dapat menentukan harga. --------------------  

b. Surat Penunjukan No. 01/XI/S.Pj/Dir/YIMM/12 

tanggal 1 November 2012 (Lampiran T1-16). 

Surat ini menunjukan bahwa Saksi Yoichiro 

Kojima yang diangkat sebagai Presiden Direktur 

Terlapor I pada tanggal 1 November 2012 
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langsung memberikan delegasi/kewenangan 

kepada Saksi Dyonisius Beti selaku Wakil 

Presiden Direktur Terlapor I untuk dapat 

menentukan harga. ------------------------------------  

c. Surat Penunjukan No. 

02/II/S.Pj.Dir/YIMM/16tanggal 16 Februari 

2016 (Lampiran T1-17). Surat ini menunjukan 

bahwa Bapak Minoru Morimoto (“Bapak 

Morimoto”) yang diangkat sebagai Presiden 

Direktur Terlapor I pada tanggal 16 Februari 

2016 langsung memberikan 

delegasi/kewenangan kepada Saksi Dyonisius 

Beti selaku Wakil Presiden Direktur Terlapor I 

untuk dapat menentukan harga. --------------------  

(Untuk selanjutnya ketiga surat penunjukan 

pada huruf a, b dan c di atas secara bersama-

sama disebut sebagai “Surat Penunjukan”). 

31.14.5. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi yang 

menyatakan sebagai berikut:  

a. Saksi Yoichiro Kojima dalam Butir 175 BAP 

tanggal 16 November 2016 sebagai berikut: 

No. 
Pertanyaan
/ Jawaban 

Uraian 

175. Pertanyaan 
Terlapor I 

Apakah saksi mengetahui 
penunjukkan saksi kepada 
direktur lain baik marketing 
corporate maupun operation 
merupakan kebiasaan di 
Yamaha yang diberlakukan 
kepada Vice President Director 
baik sebelum atau sesudah 
saksi menjabat? 

Jawaban Bukan hanya saya saja, ini 
merupakan hal yang biasa 
dilakukan. 

b. Saksi Dyonisius Beti dalam Butir 140 BAP 

tanggal 22 November 2016 sebagai berikut: 

No. 
Pertanyaan

/ Jawaban 
Uraian 
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140. Pertanyaan 
Terlapor I 

Tolong jelaskan apa kaitannya 
dengan fakta-fakta yang tadi 
saya sebutkan. Bagaimana 
latar belakang/alasannya 
setiap pengangkatan direktur 
utama di hari yang sama 
dibuat surat penunjukan 
kepada saksi sebagai Wakil 
Presdir ini saya lihat ada 3 
periode penunjukan dari 
Presdir? 

Jawaban Saya sudah jadi direktur 
termuda di Yamaha sejak 
umur 34 tahun saya memiliki 
track record cukup sukses 
yang bagus di Yamaha yakni 
74.000 unit dalam 10 tahun 
dan saya menjadi 3,1 juta unit 
kalau di result ini kenaikan 10 
kali lipat dan sempat beberapa 
bulan menjadi market leader di 
Indonesia pada posisi bawah, 
atas dasar ini saya dipercaya 
untuk memimpin Yamaha 
marketing di divisi terakhir 
saya menjabat sebagai 
president director posisi ini 
marketing management 
Yamaha selalu sebagai 
pemegang posisi tertinggi 
sebelum merger saya 
bergabung, bukan dia yang 
menunjuk saya dia itu 
kemudian Suneji Suzuki 
mewakili 10 (sepuluh) direktur 
lain menunjuk menjadi 
pemimpin tertinggi di 
Marketing dengan kata-kata 
sbb: Sunezi Suzuki bertindak 
mewakili direksi perseroan 
untuk membuat surat berupa 
pendelegasian kekuasaan 
melakukan semua tindakan 
berupa apapun tindakan yang 
dianggap perlu, jadi 
kekuasaan absolut sepanjang 
berkaitan dengan marketing 
division, jadi ini clear sebagai 
pimpinan tertinggi di Yamaha 
dalam hal marketingnya, dan 
apabila ada penggantian 
pendelegasian ini tidak akan 
hilang dan akan terus 
berlanjut sampai terus-
menerus sampai ada 
pencabutan pendelegasian 
secara tertulis, kalau tidak 
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ada maka akan terus 
berlanjut. Dan begitu ada 
penggantian Direktur baru 
(Yoichiro Kojima) dia menunjuk 
dan mendelegasikan kembali 
seluruh apa yang tadi saya 
jelaskan untuk mengambil 
keputusan apapun, tindakan 
apapun di marketing. Begitu 
Yoichiro Kojima diganti Presdir 
yang baru maka sebetulnya 
ketiga surat ini masih berlanjut 
dibuatlah surat penunjukan 
sampai Minoru Morimoto 
bahwa ini berlanjut tidak ada 
satu detik pun berhenti 
kekuasaan ini.  

31.14.6. Bahwa dari ketiga Surat Penunjukan di atas, pada 

pokoknya ditentukan beberapa hal penting yang 

dapat dikutip sebagai berikut: 

“- Untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran 

Dasar Perseroan, mewakili Direksi Perseroan dalam 
membuat dan menandatangani akta, perjanjian dan 
dokumen berupa apapun yang berkaitan dengan 
Marketing Management Group, di mana Perseroan 
merupakan pihak dalam perjanjian tersebut; 

 

- Untuk urusan tersebut di atas, Direktur Yang Ditunjuk (in 

casu Saksi Dyonisius Beti) berhak dan berwenang 

melakukan semua dan setiap tindakan berupa apapun 
yang dianggap perlu sepanjang yang berkaitan dalam 
Merketing Management Group; 

 

- Penunjukan dan pemberian kuasa kepada Direktur Yang 
Ditunjuk (in casu Saksi Dyonisius Beti) berlaku sejak 

tanggal Surat Penunjukan ini ditandatangani sampai 

ditarik/dicabut secara tertulis, dengan ketentuan bahwa 
pencabutan/penarikan kembali yang dilakukan oleh 
Presiden Direktur Perseroan dengan cara yang diuraikan 
di atas tidak mempengaruhi sahnya tindakan yang telah 
dilakukan oleh Direktur Yang Ditunjuk (in casu Saksi 
Dyonisius Beti) pada waktu Surat Penunjukan ini masih 
belum dicabut/ditarik kembali.”  

 

31.14.7. Berdasarkan Surat Penunjukan di atas, Saksi 

Dyonisius Beti berhak dan berwenang melakukan 

semua dan setiap tindakan berupa apapun yang 

dianggap perlu sepanjang berkaitan dalam 

Marketing Management Group di Terlapor I. Dengan 

demikian, Saksi Yoichiro Kojima telah 
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mendelegasikan fungsi pemasaran dan posisi 

mengambil keputusannya terkait pemasaran di 

Terlapor I kepada Saksi Dyonisius Beti. Hal ini 

didukung oleh keterangan saksi Saksi Dyonisius 

Beti dalam persidangan, sebagaimana tercantum 

dalam Butir 144 BAP tanggal 22 November 2016, 

sebagai berikut: 

No. 
Pertanyaan
/ Jawaban 

Uraian 

144. Pertanyaan 
Majelis 

Komisi 

Berarti saksi memang diberi 
kewenangan penuh dalam 
marketing management? 

Jawaban Ya. Betul. 

31.14.8. Bahwa pendelegasian/pelimpahan suatu 

kewenangan yang dimiliki oleh Presiden Direktur 

kepada anggota Direksi lain, sebagaimana dimaksud 

dalam Surat Penunjukan di atas, merupakan 

tindakan yang dapat dibenarkan secara hukum, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) 

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(“UU No. 40/2007”), yang dapat dikutip sebagai 

berikut: 

“(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di 
luar pengadilan. 
(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) 
orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap 
anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran 
dasar.” 

 

31.14.9. Di samping ketentuan di atas, anggaran dasar 

Terlapor I pada pokoknya juga menentukan bahwa 

Presiden Direktur Terlapor I berhak dan berwenang 

untuk menunjuk anggota Direksi lain untuk dapat 

bertindak untuk dan atas nama Terlapor I, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (3) 

Akta Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar dan 

Susunan Para pemegang Saham No. 15 tanggal 31 

Maret 2008 (“Anggaran Dasar Terlapor I”) (Lampiran 

T1-14), yang dapat dikutip sebagai berikut: 
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“(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk 
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud 
dan tujuan Perseroan, dengan tidak mengurangi 
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(3) Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak 
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili 
Perseroan. Jika Presiden Direktur tidak hadir atau 
berhalangan karena sebab apapun (yang tidak 
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga), maka 
Direktur lain yang ditunjuk secara tertulis oleh 
Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak 
untuk dan atas nama Presiden Direktur.” 

 

31.14.10. Bahwa terkait dengan pendelegasian/pelimpahan 

kewenangan tersebut, maka Ahli Nindyo Pramono 

telah menyampaikan keterangannya dalam 

persidangan yang pada pokoknya mengatakan 

bahwa Presiden Direktur dapat melimpahkan 

delegasi kepada anggota Direksi lain, sebagaimana 

tercantum dalam keterangan Ahli yang dapat 

dikutip sebagai berikut: -----------------------------------  

No. 
Pertanyaan/ 

Jawaban 
Uraian 

30. Pertanyaan 
Terlapor I 

Kalau dalam suatu 
perusahaan terdapat banyak 
direksi, apakah dimungkinkan 
jika Direksi ini melakukan 
pembagian tugas, dimana 
dalam Anggaran Dasar hanya 
ditulis Direktur, sedangkan 
dalam operasional, masing-
masing Direktur punya 
spesialisasi? 

Jawaban Itu base practice dalam 
hukum perseroan, dimana hal 
itu biasa dilakukan. Dalam AD 
boleh diatur, namun mereka 
semua yang menjadi organ 
perseroan tetap Direksi. 
Apabila dalam keputusan 
RUPS tidak diatur mengenai 
pembagian tugas ini, maka 
ada di keputusan Direksi, 
antara lain mengatur struktur 
organisasi, pendelegasian 
wewenang antar para direksi, 
lazim terjadi. Misal 
penandatanganan cek yang 
harus oleh Direktur Utama 
dengan Direktur Keuangan. 
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31. Pertanyaan 
Terlapor I 

Apakah Presdir bertindak atas 
nama Direksi dapat 
melimpahkan kewenangan 
tertentu kepada salah satu 
anggota Direksi lainnya? 

 Jawaban Common terjadi, dalam 
perusahaan besar boleh saja, 
sekarang banyak perusahaan 
multi nasional corporation 
atau trans national 
corporation yang 
melakukannya. Perusahaan 
induknya ada di luar negeri, 
kemudian punya anak 
perusahaan di Indonesia, 
banyak terjadi perusahaan 
patungan joint venture, dsb. 
Perusahaan yang mengatur 
konglomerasi atau 
perusahaan kelompok (holding 
company), induk di Amerika, 
perusahaan anak di sini, 
kalau mereka investasi disini, 
maka harus tunduk kepada 
hukum Indonesia. Menurut UU 
25/07, sekarang tidak 
dibedakan modal asing dan 
modal dalam negeri. Kalau 
masuk untuk investasi di sini, 
maka bentuknya harus PT 
maka harus PT Indonesia tapi 
pemegang saham 
mayoritasnya itu investor 
asing akan masuk struktur 
organisasi dalam PT Indonesia 
tersebut akan masuk sebagai 
Vice President misalnya, 
mungkin dia akan 
memberikan delegasi 
wewenang kepada Direksi di 
Negara bersangkutan dengan 
investasi tersebut. 

32. Pertanyaan 
Terlapor I 

Misalkan Presdir memberikan 
kewenangan penuh misalnya 
tindakan marketing, siapa 
yang berwenang mengurusi 
urusan yang diberikan 
tersebut, apakah pemberi atau 
penerima delegasi? 

Jawaban Hukumnya pemberian kuasa. 
Kalau saya memberikan 
delegasi penuh maka saya 
memberikan kuasa penuh 
kepada seseorang yang saya 
beri delegasi kepada siapa 
yang saya kuasakan maka ia 
akan bertindak penuh 
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mewakili saya. Jadi 
kewenangan marketing 
misalnya menjadi kewajiban 
saudara atau penerima 
delegasi tersebut. 

4. Pertanyaan 
Terlapor I 

Jika delegasi tidak dicabut, 
apakah penerima delegasi 
dapat mengabaikan hal-hal 
yang dimintakan pemberi 
delegasi? 

Jawaban Kalau delegasi sudah penuh 
diberikan, jika sebatas 
memberikan saran dan 
advice, sebaiknya begini 
begini, boleh saja, artinya 
kuasa tidak dicabut, maka 
wewenang tetap ada pada 
yang diberikan delegasi ini. 
Artinya dengan tetap 
memperhatikan kewenangan 
yang diberikan tidak ada 
masalah untuk mengabaikan. 

31.14.11. Dalam penentuan harga, maka Presiden Direktur 

hanya dapat memberikan saran dalam Rapat 

Direksi terkait harga jual produk. Namun demikian, 

keputusan final dan definitif terkait harga jual 

produk tetap berada di Saksi Dyonisius Beti selaku 

Pimpinan Marketing Management Group dan Wakil 

Presiden Direktur Terlapor I. Dalam hal ini, Saksi 

Yoichiro Kojima tidak pernah memberikan arahan 

langsung terhadap Marketing Management Group 

terkait harga jual produk, dan juga tidak pernah 

menolak hasil keputusan Marketing Management 

Group terkait harga jual produk yang telah 

didiskusikan oleh Divisi Marketing Terlapor I. --------  

31.14.12. Mengacu pada Surat Penunjukan tersebut, maka 

telah jelas bahwa mekanisme penentuan harga jual 

produk dilakukan oleh Marketing Management 

Group Terlapor I tanpa adanya campur tangan, 

intervensi, maupun keterlibatan Saksi Yoichiro 

Kojima selaku Presiden Direktur Terlapor I. Dengan 

kata lain, Saksi Presiden Direktur Yoichiro Kojima 

tidak berada dalam posisi dimana ia terlibat dalam 



  
 

 

 
halaman 193 dari 419 

 

 

 

SALINAN 

pengambilan keputusan terkait harga atau memiliki 

wewenang dalam menginstruksikan perubahan 

harga. Hal ini telah didukung oleh keterangan saksi-

saksi dalam persidangan, sebagai berikut: ------------  

a. Saksi Yoichiro Kojima dalam Butir 68, 104, 105, 

174 dan 176 BAP tanggal 16 November 2016 

sebagai berikut: ----------------------------------------  

No. Pertanyaan/J

awaban 

Uraian 

68. Pertanyaan 

Investigator 

Apakah dalam marketing 
misalnya kebijakan dalam 
hal marketing apakah 
presdir bisa membatalkan 
kebijakan yang diambil oleh 
VP? 

Jawaban Saya tidak pernah 
membatalkan keputusan 
yang diambil oleh masing-
masing divisi, saya hanya 
memberikan advice untuk 
beberapa pandangan, 
namun apabila kita 
memberikan pandangan 
namun diputuskan lain oleh 
direktur maka kita 
menghargai putusan 
direktur itu. 

104.  Pertanyaan 
Investigator 

Apakah pernah 
merekomendasikan 
kenaikan harga dengan 
pertimbangan penyesuaian 
kondisi ekonomi makro? 

Jawaban Tidak pernah 
merekomendasikan hanya 
memberikan 
informasi/masukan saja. 

105. Pertanyaan 

Investigator 

Terkait dengan masukan 
dari saksi tersebut, terkait 
laporan dari pak dyon 
kemudian ada masukan 
dari saksi, apakah pak 
dyon juga menyampaikan 
kepada saksi terkait 
perubahan harga, apakah 
sebelumnya memang sudah 
ada informasi yang 
disampaikan kepada pak 
Dyon sebelum harga 
berubah? 

Jawaban Hampir tidak pernah saya 
memberikan informasi ke 
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pak dyon, karena saya 
tidak pernah memahami 
harga pasar, apabila ada 
jalur lain yang saya tahu 
namun pak Dyon tidak 
tahu, maka saya 
mensharing ke pak Dyon. 

174. Pertanyaan 

Terlapor I 

Bukan itu pertanyaan saya, 
mohon Penerjemah 
diterjemahkan secara baik, 
jadi tadi ada akta 1 
November 2012, dan ada 
fakta bahwa 1 November 
2012 ada penunjukkan 
kepada sdr Dyon sebagai 
VP, apakah dengan 
demikian saksi sebagai 
presiden direktur tidak 
memiliki kesempatan untuk 
ikut campur dalam urusan 
marketing managemen 
grup? 

Jawaban Semua keputusan dari 
marketing managemen grup 
bisa diputuskan oleh pak 
Dyon. 

176. Pertanyaan 

Terlapor I 

Jadi setelah adanya surat 
penunjukkan tersebut, 
saksi tidak punya 
kewenangan apapun terkait 
marketing dan harga, 
karena hal itu sudah 
diserahkan kepada pak 
Dyon? 

Jawaban Seperti itu. 

b. Saksi Dyonisius Beti dalam Butir 25, 26, 27, 28, 

29, 30 dan 150 BAP tanggal 22 November 2016  

sebagai berikut: ----------------------------------------  

No. Pertanyaan
/Jawaban 

Uraian 

25. Pertanyaan 
Investigator 

Hasil keputusan tersebut 
disampaikan kepada siapa? 

Jawaban Ke saya, karena saya 
pemimpin marketing, direksi 
lain mengurusi bidang masing-
masing.  

26. Pertanyaan 
Investigator 

Hal yang diputuskan di MMG 
apakah dishare juga ke 
presdir? 

Jawaban …. 
Kepemimpinan di kami ini 
direksi yang memutuskan dan 
direksi itu memberikan 
wewenang menunjuk saya 
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sebagai pemimpin tertinggi 
untuk memutuskan apa saja 
atas nama seluruh direksi, jadi 
saya tidak perlu melaporkan. 
Karena bidang company kami 
ada 2 pabrik terkait berapa 
banyak supplier di 1500 
dealer-dealer, jadi setiap 
keputusan dilaporkan itu tidak 
masuk akal. Di bidang MMG 
saya mengambil keputusan 
penuh asalkan direksi ini 
bertanggung jawab ke RUPS, 
inilah yang ingin kita capai. 
….  

27. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah kemudian presdir ini 
memiliki hak prerogative yang 
tidak dimiliki direksi lain, 
misalkan artinya kalau ada 
suatu kondisi tertentu Presdir 
bisa menganulir atau 
memperbaiki keputusan yang 
sudah diambil direksi lain? 

Jawaban Jawabannya adalah tidak. 
Presdir kami ilustrasi tadi 
apapun juga keputusan tidak 
bisa diintervensi oleh orang 
luar. Tidak boleh ada ikut 
campur dalam keputusan, 
bahkan komentar pun juga 
saya bisa bilang, anda tidak 
berhak, jangan banyak omong 
seperti itu... 

28. Pertanyaan 
Investigator 

Apa tugas presdir, apakah 
hanya koordinasi vice presdir 
dan bawahan? 

Jawaban Sebagai suatu perusahaan 
banyak organisasi seperti 
kami. Presdir itu tidak punya 
hak prerogative, tidak punya 
hak khusus, namun mewakili 
perusahaan keluar bicara 
kepada public, tanda tangan 
dokumen atas nama direksi, 
karena tidak mungkin panggil 
10/11 semua direksi untuk 
tanda tangan. Tapi jika 
berhubungan dengan total 
operasi, misal untuk surat 
kuasa ke pengadilan yang 
tanda tangan kuasanya itu 
presdir, tidak harus semua 
direktur tanda tangan kuasa 
kepada lawyer. Fungsinya 
presiden berhak mewakili 
direksi untuk urusan keluar 
dan kedua beliau punya 
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reputasi global dengan track 
record 35 tahun kerjanya itu, 
dia punya pengalaman di luar 
negeri, dia bisa memberikan 
masukan, pandangan apa 
yang terjadi di luar negeri. 
Pengalaman ini bisa dijadikan 
masukan, tapi ini sifatnya 
sharing informasi, bukan 
direction, karena kembali lagi 
yang lebih tahu pasar 
Indonesia siapa. Dia tidak tahu 
mengenai pasar Indonesia, dia 
hanya tahu berdasarkan 
sharing. Contoh paling jelas 
misalkan orang Jepang 
usulkan kenapa tidak 
keluarkan motor warna orange 
di pasar Indonesia, karena 
orang itu tidak mau dianggap 
inventaris kantor pos. Dia tidak 
mengerti culture orang 
Indonesia. 

29. Pertanyaan 
Investigator 

Terkait report laporan terkait 
kenaikan harga, laporan 
kenaikan harga diketahui 
presdir? Apakah presdir punya 
hak revisi atau merubah? 

Jawaban Saya sampaikan mayoritas 
tidak, mungkin kadang tahu, 
tapi ini keputusan independen 
dari MMG. Contohnya ini setiap 
sidang disini ketua tidak tahu 
tapi mungkin dia tahu ada 
sidang. Antara ya atau tidak 
jawabannya tidak. Jika 
ditanya apakah dia bisa 
merevisi jelas jawabannya 
tidak bisa. 

30. Pertanyaan 
Investigator 

Ada info dari saksi 
sebelumnya disebut ada rapat 
direksi membahas kenaikan 
kenaikan harga, apakah selalu 
dihadiri presdir? 

Jawaban Tidak pernah sama sekali 
dihadiri presdir, yang 
memimpin rapat tersebut 
adalah saya. 

150. Pertanyaan 
Terlapor I 

Konteks email ini sebenarnya 
dalam konteks vixion tidak ada 
kaitannya dengan skutik? 

Jawaban Ya, kalau bicara Mio 
seharusnya disebutkan juga. 
Ada hal yang ingin saya 
tambahkan membuktikan 
bahwa Kojima tidak 
berwenang untuk menentukan 



  
 

 

 
halaman 197 dari 419 

 

 

 

SALINAN 

harga kalau dia menentukan 
harga dia akan tulis surat: 
Dyon naikkan harga 200 ribu 
atau ikut tim Honda. Ini 
membuktikan dia tidak punya 
kuasa apa-apa dia hanya ingin 
menunjukkan dan sharing 
informasi harga Mio di bawah, 
coba review dan memberikan 
masukan. Bahwa mengikuti 
harga Honda tahun 2014 
tuduhan ini sama sekali tidak 
betul. 
 

c. Saksi Achmad Ichsan Nurhakim sebagai Asisten 

Sales General Manager dari Terlapor I dalam 

Butir 108 BAP tanggal 24 Oktober 2016 sebagai 

berikut: --------------------------------------------------  

No. Pertanyaan
/Jawaban 

Uraian 

108. Pertanyaan 
Terlapor I 

Terkait pengambilan 
keputusan dari harga 
sepengetahuan saksi yang 
berkompeten adalah VP? 

Jawaban Ya, terakhir di VP secara 
person namanya Pak Dyon. 

109. Pertanyaan 
Terlapor I 

Saksi terkait pertanyaan 
terakhir rekan kami bahwa 
marketing management dalam 
perusahaan saudara apakah 
saksi tahu ada satu delegasi 
dari Direktur utama saudara 
Dyon? Apakah ada satu 
penunjukkan PD kepada 
pejabat lain? 

Jawaban Saya tahu delegasi 
penunjukan, kalau yang 
dimaksud menyangkut 
masalah marketing saya 
pernah tahu itu ada surat 
penunjukan delegasi kepada 
Saksi Dyonisius Beti untuk 
penunjukkan masalah 
marketing. 

31.14.13. Terhadap hal ini, Ahli Nindyo Pramono telah 

menyampaikan keterangannya dalam persidangan 

yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila 

delegasi tersebut belum dicabut, maka penerima 

delegasi (in casu Saksi Dyonisius Beti) masih 

berwenang penuh untuk melaksanakan delegasi 
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tersebut, namun dalam hal ini pemberi delegasi (in 

casu Saksi Yoichiro Kojima) hanya dapat 

memberikan masukan dan saran kepada penerima 

delegasi (in casu Saksi Dyonisius Beti), sebagaimana 

tercantum dalam keterangan Ahli yang dapat 

dikutip sebagai berikut: -----------------------------------  

No. Pertanyaan

/Jawaban 

Uraian 

33. Pertanyaan 
Terlapor I 

Jika delegasi tidak dicabut, 
apakah penerima delegasi dapat 
mengabaikan hal-hal yang 
dimintakan pemberi delegasi? 

Jawaban Kalau delegasi sudah penuh 
diberikan, jika sebatas 
memberikan saran dan advice, 
sebaiknya begini begini, boleh 
saja, artinya kuasa tidak dicabut, 
maka wewenang tetap ada pada 
yang diberikan delegasi ini. 
Artinya dengan tetap 
memperhatikan kewenangan yang 
diberikan tidak ada masalah 
untuk mengabaikan. 

56. 
 

Pertanyaan 
Investigator 

Meskipun wewenang belum 
dicabut berarti pemberi kuasa bisa 
memberikan saran? 

Jawaban Tidak masalah, boleh-boleh saja. 

57. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah pemberi dan penerima 
kuasa, apakah keduanya masih 
bisa menjalankan kewenangan 
yang sama? 

Jawaban Dalam teori hukum kuasa, saya 
mencontohkan pemberian kuasa 
lawyer ini mengacu pada 1792 
dan 1812 KUHPerdata, induknya 
volmacht (mandate). Ada kuasa 
umum dan ada yang khusus, klo 
konkrit khusus supaya jelas apa 
yang dikuasakan, kalau umum 
bertindak apa saja tidak bisa 
menyangkal. Kalau diberikan 
kuasa penuh khusus, saya 
berhak menolak apabila hal-hal 
yang dikuasakan ke saya 
ternyata dilaksanakan sendiri 
oleh principal. Hal ini berarti 
kuasanya dicabut, maka kuasa 
berhenti. 

31.14.14. Sesuai dengan keterangan Ahli tersebut di atas, 

maka Surat Penunjukan telah jelas mengatur dan 
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menentukan bahwa selama pemberian 

delegasi/kewenangan yang tertuang dalam Surat 

Penunjukan tersebut belum dicabut, maka Saksi 

Dyonisius Beti selaku Wakil Presiden Direktur 

Terlapor I masih berwenang penuh untuk 

memimpin Marketing Management Group termasuk 

untuk menentukan mekanisme penentuan harga 

jual produk dari Terlapor I, sebagaimana tercantum 

dalam Surat Penunjukan yang dapat dikutip sebagai 

berikut: -------------------------------------------------------  

“- Penunjukan dan pemberian kuasa kepada Direktur 

Yang Ditunjuk (in casu Saksi Dyonisius Beti) berlaku sejak 

tanggal Surat Penunjukan ini ditandatangani sampai 

ditarik/dicabut secara tertulis, dengan ketentuan bahwa 

pencabutan/penarikan kembali yang dilakukan oleh 

Presiden Direktur Perseroan dengan cara yang diuraikan 

di atas tidak mempengaruhi sahnya tindakan yang telah 

dilakukan oleh Direktur Yang Ditunjuk (in casu Saksi 

Dyonisius Beti) pada waktu Surat Penunjukan ini masih 

belum dicabut/ditarik kembali.”  

31.14.15. Berdasarkan ketentuan dan penjelasan di atas, 

maka telah jelas terbukti bahwa Presiden Direktur 

Terlapor I tidak terlibat dan berwenang untuk 

menentukan harga jual skutikTerlapor I, karena 

kewenangan tersebut telah diserahkan kepada Saksi 

Dyonisius Beti selaku Wakil Presiden Direktur 

Terlapor I berdasarkan Surat Penunjukan dari 

Presiden Direktur Terlapor I kepada Saksi Dyonisius 

Beti selaku Wakil Presiden Direktur Terlapor I, 

sehingga selama pemberian delegasi/kewenangan 

tersebut belum dicabut oleh Presiden Direktur 

Terlapor I maka kewenangan untuk menentukan 

mekanisme harga jual skutik Terlapor I berada di 

Saksi Dyonisius Beti selaku Wakil Presiden Direktur 

Terlapor I. Dengan demikian, keterangan Bapak 

Terada yang digunakan oleh Investigator untuk 
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mendukung dalilnya terkait dengan bukti 

komunikasi menjadi tidak berdasar dan keliru.   

31.15. Terbukti bahwa pola dan kebijakan harga antara terlapor  I dan 

terlapor II berbeda-beda sehingga dugaan penetapan harga tidak 

berdasar --------------------------------------------------------------------  

31.15.1. Tuduhan Investigator bahwa Terlapor I dan Terlapor 

II melakukan penetapan harga secara bersama-

sama adalah tidak berdasar karena terbukti 

Terlapor I menetapkan harga secara independen dan 

tidak ada kesamaan harga yang sama (price 

parallelism) antara Terlapor I dan Terlapor II. 

Namun demikian, mohon dicatat bahwa sesuai 

keterangan para ahli, adanya kecenderungan 

kesamaan harga pun tidak serta merta 

membuktikan adanya kartel atau penetapan harga 

karena kesamaan harga dapat juga terjadi di 

struktur pasar yang bersaing secara sehat sebagai 

aksi-reaksi para pelaku usaha yang saling bersaing. 

31.15.2. Berdasarkan butir 2.4 huruf c halaman 32 LDP, 

Investigator berpendapat: 

“Bahwa penetapan harga dapat dibuktikan dengan 

adanya pergerakan harga jual sepeda motor jenis skuter 

matik 110-125 cc produksi dari PT Yamaha Indonesia 

Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor yang 

berkesesuaian dengan surat elektronik sebagaimana 

dijelaskan diatas.” 

31.15.3. Berikut data bulanan mengenai pergerakan harga 

antara Terlapor I dan Terlapor II pada tahun 

2013(data rahasia dibuka dasar pertimbangan 

Majelis Komisi): 
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Gambar 4: Pergerakan Harga Terlapor I dan Terlapor II Tahun 2013 

31.15.4. Berikut data bulanan mengenai pergerakan harga 

antara Terlapor I dan Terlapor II pada tahun 

2014(data rahasia dibuka dasar pertimbangan 

Majelis Komisi): ---------------------------------------------  

 

Gambar 5: Pergerakan Harga Terlapor I dan Terlapor II Tahun 2014 

31.15.5. Berdasarkan penjelasan BAB V Aspek Materiil 

mengenai pertemuan golf dan surat elektronik 

diatas, Terlapor I sama sekali tidak pernah 

melakukan kenaikan harga pada bulan Februari 

Tahun 
2014 
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2014 yang bertepatan setelah adanya pertemuan 

golf sebagaimana tuduhan Investigator. Sedangkan 

setelah surat elektronik tertanggal 28 April 2014, 

Terlapor I baru menaikkan harga pada bulan Juni 

2014 dan bukan dikarenakan faktor adanya surel 

tersebut. Selayaknya jika terdapat penetapan harga 

yang sama oleh Terlapor I dan Terlapor II, maka 

kenaikan harga akan dilakukan pada bulan Mei 

2014. ---------------------------------------------------------  

31.15.6. Berdasarkan penjelasan Saksi Dyonisius Beti pada 

Butir 154 BAP tanggal 22 November 2016 

menyatakan bahwa terdapat setidaknya 15 

perbedaan antara penetapan harga Terlapor I dan 

Terlapor IIselama tahun 2014, yaitu: -------------------  

a. Sejak bulan April 2014, dari semua produk 

sepeda motor tipe skuter matik 110-125 

ccterdapat 9 jenis yang tidak mengalami 

kenaikan harga, yaitu Mio, Mio CW, Mio Soul, 

Mio Fino Sporty, Xeon, Xeon RC, Soul GT Street, 

Mio Fino Fashion, dan Mio Fino Classic. -----------  

b. Pada Januari 2014, Harga varian Mio J CW Teen 

lebih mahal Rp. 100.000,- daripada harga Beat 

FI CW. Namun pada Desember 2014, Mio J CW 

Teen lebih MURAH Rp. 300.000,- dari Beat FI 

CW (terdapat gap harga yang membesar), 

sebagaimana gambar berikut(data rahasia 

dibuka dasar pertimbangan Majelis Komisi): -------  

 

Gambar 6: 15 Perbedaan Penetapan Harga Terlapor I dan 

Terlapor II Tahun 2014 
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c. Pada Januari 2014, Harga Mio GT lebih MAHAL 

Rp. 400.000,- dari harga Beat FI CW. Namun 

pada Desember 2014, kenaikan Mio GT hanya 

Rp. 200.000,-, sedangkan kenaikan Beat FI CW 

adalah 600.000,-, sebagaimana gambar 

berikut(data rahasia dibuka dasar pertimbangan 

Majelis Komisi): -----------------------------------------  

 

 

Gambar 7: 15 Perbedaan Penetapan Harga Terlapor I dan 

Terlapor II Tahun 2014 

d. Selama tahun 2014, kenaikan harga Xeon RC 

adalah Rp 300.000-, sedangkan Vario Techno FI 

mengalami kenaikan harga Rp. 1.050.000-, 

sebagaimana gambar berikut(data rahasia 

dibuka dasar pertimbangan Majelis Komisi): 

 

Gambar 8: 15 Perbedaan Penetapan Harga Terlapor I dan 

Terlapor II Tahun 2014 

e. Pada tahun 2014, Kenaikan harga Vario Techno 

FI sebanyak 6x, sedangkan GT 125 hanya 

mengalami 1x kenaikan, sebagaimana gambar 
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berikut(data rahasia dibuka dasar pertimbangan 

Majelis Komisi): 

 

Gambar 9: 15 Perbedaan Penetapan Harga Terlapor I dan 

Terlapor II Tahun 2014 

f. Pada tahun 2014, Honda Beat FI CBS 

mengalami penurunan 2x setelah menerima 

surel 28 April 2014. Jika kartel seharusnya 

cenderung menaikkan harga(data rahasia dibuka 

dasar pertimbangan Majelis Komisi); 

 

Gambar 10: 15 Perbedaan Penetapan Harga Terlapor I dan 

Terlapor II Tahun 2014 

g. Vario ISS mengalami 1x penurunan harga pada 

tahun 2014, sedangkan Yamaha tidak mampu 

menurunkan harga(data rahasia dibuka dasar 

pertimbangan Majelis Komisi); 

 

Gambar 11: 15 Perbedaan Penetapan Harga Terlapor I dan 

Terlapor II Tahun 2014 

 

h. Pada tahun 2014, Vario techno mengalami 

kenaikan harga sebanyak 6 kali (total kenaikan 

Rp. 1.050.000), sedangkan Yamaha hanya 

mampu menaikkan harga 1x dengan kenaikan 
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Rp 100.000 dan Rp. 300.000(data rahasia 

dibuka dasar pertimbangan Majelis Komisi); 

 

Gambar 12: 15 Perbedaan Penetapan Harga Terlapor I dan 

Terlapor II Tahun 2014 

 

i. Selama tahun 2014, Vario Techno CBS ISS 

hanya mengalami kenaikan sebanyak 4 kali dan 

1 kali turun, sedangkan Yamaha hanya 

mengalami 1 kali kenaikan(data rahasia dibuka 

dasar pertimbangan Majelis Komisi); 

 

Gambar 13: 15 Perbedaan Penetapan Harga Terlapor I dan 

Terlapor II Tahun 2014 

 

j. Setelah surell bulan April 2014, Beat FI CBS 

mengalami penurunan sedangkan Yamaha 

mengalami kenaikan dan tidak mengalami 

penurunan(data rahasia dibuka dasar 

pertimbangan Majelis Komisi); ------------------------  
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Gambar 14: 15 Perbedaan Penetapan Harga Terlapor I dan 

Terlapor II Tahun 2014 

 

k. Setelah surel bulan April 2014, Beat mengalami 

1 kali kenaikan harga sebanyak Rp 100.000, 

sedangkan Yamaha mengalami kenaikan harga 

sebanyak 2 kali sebesar Rp. 200.000(data 

rahasia dibuka dasar pertimbangan Majelis 

Komisi); --------------------------------------------------  

 

Gambar 15: 15 Perbedaan Penetapan Harga Terlapor I dan 

Terlapor II Tahun 2014 

 

l. Pada bulan Agustus 2014, Xeon RC tidak 

mengalami perubahan harga sedangkan Vario 

Techno CBS ISS mengalami penurunan 

harga(data rahasia dibuka dasar pertimbangan 

Majelis Komisi); 

 

Gambar 16: 15 Perbedaan Penetapan Harga Terlapor I dan 

Terlapor II Tahun 2014 

 

m. Pada bulan Agustus 2014, GT 125 mengalami 

kenaikan, sedangkan Vario Techno CBS ISS 

mengalami penurunan harga; 
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Gambar 17: 15 Perbedaan Penetapan Harga Terlapor I dan 

Terlapor II Tahun 2014 

 

n. Pada Oktober 2014, Vario mengalami kenaikan 

harga, sedangkan Yamaha tidak menaikkan 

harga(data rahasia dibuka dasar pertimbangan 

Majelis Komisi); dan ------------------------------------  

 

Gambar 18: 15 Perbedaan Penetapan Harga Terlapor I dan 

Terlapor II Tahun 2014 

 

o. Terdapat perbedaan pola dan strategi 

perusahaan yang independen dan bukan 

kesamaan kebijakan. ----------------------------------  

31.15.7. Bahwa menurut Terlapor I, faktor yang 

mempengaruhi harga adalah sebagai berikut: --------  

(1) Faktor eksternal, seperti pajak dari 

Pemerintah; ------------------------------------------  

(2) Faktor seasonal, seperti Lebaran dimana 

terjadinya peningkatan pendapatan 

masyarakat pada periode Lebaran. Namun 

faktor ini optional untuk meningkatkan 

penjualan dalam bentuk volume. Namun juga 

terdapat faktor nilai tukar dan nilai upah 

minimum. Namun semua faktor ini saling 

terkait dan tidak bisa dipisahkan. Terlapor I 

harus memperhatikan kondisi semua faktor-
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faktor tersebut dalam menentukan kebijakan 

harga. -------------------------------------------------  

31.15.8. Kemudian price parallelism bukan merupakan satu-

satunya bukti yang menunjukkan adanya kesamaan 

harga yang dilakukan oleh pelaku usaha yang 

melakukan kartel harga. Hal ini sebagaimana 

disampaikan oleh: ------------------------------------------  

a. Ahli Martin Daniel Butir dalamButir 32 BAP 

tanggal 14 Desember 2016, sebagai berikut: ------  

No. Pertanyaan/
Jawaban 

Uraian 

32. Pertanyaan 
Terlapor I 

Apakah adanya 
kecenderungan kesamaan 
pola harga itu bisa 
menunjukkan kartel atau 
bagaimana? 

Jawaban Belum tentu, katakanlah ada 
2 perusahaan menggunakan 
2 teknologi yang sama 

b. Ahli Kurnia Toha pada Butir 47 BAP 

Pemeriksaan tanggal 15 Desember 2016, sebagai 

berikut: --------------------------------------------------  

No. Pertanyaan/
Jawaban 

Uraian 

47. Pertanyaan 
Terlapor I 

Apabila ada parallel conduct, 
apakah ini bisa jadi bukti 
adanya dugaan penetapan 
harga kartel?kartel atau 
bagaimana ? 

Jawaban Jika penetapan harga ini 
independen, kebetulan mirip 
saja maka tidak melanggar, 
namun jika 
mirip/menetapkan harga ini 
karena ada kolusi maka ini 
tidak boleh. 

c. Ahli Faisal Basri Butir 22, 73, dan 110 BAP 

tanggal 20 Desember 2016 sebagai berikut: 

No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

22. Pertanyaan 
Terlapor I 

Apakah adanya 
kecenderungan price 
parallelism ini apakah serta 
merta menunjukkan adanya 
kartel atau tidak? 

Jawaban Jawaban saya tadi price 
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No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

parallelism salah satu dari 
sekian banyak indikasi 
terjadinya kartel 
menunjukkan bahwa price 
parallelism tidak secara 
otomatis membuktikan 
terjadinya kartel 

73. Pertanyaan 
Investigator 

Tadi dijelaskan indikasi 
kartel ada price parallelism, 
bisakah dijelaskan price 
pararelisme seperti apa yang 
bisa menjadi indikasi adanya 
kartel? 

Jawaban Price parallelism adalah 
salah satu indikasi yang bisa 
dipakai untuk menentukan 
adanya kartel atau tidak, 
tidak cukup satu dan ada 
indikasi yang lain, terlepas 
dari price parallelism seperti 
apa. Ini kan indirect evidence 
harus didukung bukti lain. 
Syarat-syaratnya seperti apa, 
verifikasi data seperti apa, 
asumsinya seperti apa, 
karena ada juga price 
parallelism yang palsu (ada 
hubungan tapi palsu), tapi 
tidak ada kausalitas. Jadi 
yang jelas yang tidak bisa 
dipakai adalah yang parallel 
spurious harus dibuktikan 
secara ekonometris.  

110. Pertanyaan 
Terlapor I 

Ahli menyatakan price 
parallel adalah salah satu 
indikasi, saya ingin bertanya 
mengenai price parallel itu 
sendiri, apakah dengan 
hanya adanya price parallel 
bisa menjadi indikasi adanya 
kartel?  

Jawaban Tidak bisa, karena juga 
harus dibuktikan komunikasi 
intensif antara para 
pelakunya.  

d. Ahli Anton Hendranata pada Pemeriksaan 

tanggal 21 Desember 2016 pada pokoknya 

menyatakan pergerakan harga yang hampirsama 

tidak menjamin ada kesepakatan harga antar 

pelaku usaha. Dengan kondisi yang sama-sama 

berbisnis di Indonesia, maka tentu saja 
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kondisiperekonomian yang dihadapi oleh 

perusahaan akan sama atau given (baik 

faktorinternal dan eksternal). ------------------------  

e. Ahli Ine Minera Ruki pada Butir 14 BAP tanggal 

22 Desember 2016 sebagai berikut: ----------------  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

14. Pertanyaan 
Terlapor II 

Mengenai Pasar oligopolistik 
bisa dijelaskan dan 
karakteristik dari pasar 
oligopoly ini? 

Jawaban …. 
Maka kolusi dalam oligopoly 
market, memerlukan 
koordinasi dan komunikasi 
yang berulang-ulang juga. 
Maka sangat sulit untuk 
membuktikannya. Perilaku 
sejajar (price parallism) bisa 
saja terjadi di pasar oligopoly 
tanpa adanya kolusi. Oleh 
karena itu berbagai literature 
menyatakanbahwa 
menyimpulkan kolusi tidak 
cukup hanya dari price 
parallelism. Bahwa price 
parallelism itu bisa 
menyimpulkan adanya kolusi 
iya, tapi kapan price 
parallelism merupakan hasil 
dari tindakan kolektif dan 
terpadu tentu itu yang harus 
dibuktikan lebih lanjut. 
Banyak literatur menjelaskan 
bagaimana menentukan 
conscious parallelism itu 
illegal atau legal. 

31.15.9. Bahwa Investigator telah salah memahami dan 

menginterpretasikan data yang ada sebagaimana 

yang telah Investigator sampaikan pada saat 

pemeriksaan Terlapor II. Investigator melakukan 

kesalahan fatal dengan membandingkan produk 

yang salah dalam suatu analisis sehingga 

menghasilkan pemahaman yang tidak berdasar 

(Lampiran T1-27). Hal ini terlihat dari: -----------------  
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a. Investigator hanya mengambil sampel secara 

parsial dimana sampel tersebut tidak dapat 

merepresentasikan populasi yang sesungguhnya. 

Investigator pada Kategori skutik 110 cc telah 

salah membandingkan Beat FI Spoke (46.581 

unit) yang porsinya tidak signifikan sebesar 

hanya 2,2% dari total penjualan Beat Honda 

(2.117.948) dengan Mio J CW (166.102) yang 

juga bukan mayoritas penjualan Mio Yamaha 

(dimana hanya 25,9% dari total penjualan Mio 

Yamaha); dan -------------------------------------------  

b. Kategori Skutik 125 cc, Investigator salah 

membandingkan Vario 125 Techno dengan Soul 

GT Yamaha yang tergolong kategori 110 cc. 

Fakta diatas menunjukkan bahwa Investigator tidak 

menggunakan data yang tepat dan menunjukkan 

Investigator hanya menggunakan data yang 

menguntungkan Investigator saja dan 

menghiraukan data yang valid. Untuk itu kami 

mohon kepada Majelis Komisi untuk membatalkan 

segala tuduhan Investigator yang dituduhkan 

kepada Terlapor I. -----------------------------------------  

31.15.10. Kesalahan dalam penggunaan sumber data dan cara 

menginterpretasikan suatu grafis akan 

menghasilkan kesimpulan yang salah dan fatal, 

sebagaimana disampaikan oleh: -------------------------  

a. Ahli Faisal Basri pada Butir 41 dan Butir 73 BAP 

tanggal 20 Desember 2016, sebagai berikut: ------  

No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

41. Pertanyaan 
Investigator 

Jadi tidak mudah 
menyimpulkan adanya 
kartel? 

Jawaban ….. 
Indirect evidence bisa 
diterima namun juga harus 
berdasarkan syarat-syarat 
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yang jelas. Perlu verifikasi 
data, melihat data entry, 
melihat data time series 
yang konsisten. Jadi bisa 
saja menggunakan time 
series namun harus melihat 
entry datanya apakah 
benar atau tidak. Dilihat 
dari materi presentasi, ada 
data PDB dengan 
menggunakan seri tahun 
dasar 2000, sehingga 
berbeda dengan struktur 
data dengan berbasis tahun 
dasar 2010. Berdasarkan 
time series tahun 2000, dan 
berdasarkan time series 
tahun 2010 akan 
menghasilkan analisis yang 
berbeda. 

7. Pertanyaan 
Investigator 

Tadi dijelaskan indikasi 
kartel ada price parallelism, 
bisakah dijelaskan price 
pararelisme seperti apa 
yang bisa menjadi indikasi 
adanya kartel? 

Jawaban Price parallelism adalah 
salah satu indikasi yang 
bisa dipakai untuk 
menentukan adanya kartel 
atau tidak, tidak cukup satu 
dan ada indikasi yang lain, 
terlepas dari price 
parallelism seperti apa. Ini 
kan indirect evidence harus 
didukung bukti lain. Syarat-
syaratnya seperti apa, 
verifikasi data seperti apa, 
asumsinya seperti apa, 
karena ada juga price 
parallelism yang palsu (ada 
hubungan tapi palsu), tapi 
tidak ada kausalitas. Jadi 
yang jelas yang tidak bisa 
dipakai adalah yang 
parallel spurious harus 
dibuktikan secara 
ekonometris.  

b. Ahli Anton Hendranata pada Persidangan 

tanggal 21 Desember 2016, yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa analisis grafik 

multiinterpretatif dan dapat menyesatkan karena 

kemampuan manusia sangat terbatas dan 
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Investigator tidak dapat menunjukkan secara 

ekonometris dan statistika yang patut tentang 

adanya pola kesamaan harga tersebut. ------------  

31.15.11. Bahwa terdapat fakta dalam persidangan dimana 

harga produk ditetapkan secara independen sebagai 

berikut: -------------------------------------------------------  

a. Saksi Sutaryasebagai Direktur Sales Terlapor I 

Butir 6 BAP tanggal 8 November 2016 sebagai 

berikut: --------------------------------------------------  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

6. Pertanyaan 
Majelis 
Komisi 

Bagaimana penentuan target 
penjualan nasional yang saksi 
lakukan di bagian sales? 

Jawaban Proses yang selama ini saya 
jalani baik sebagai sales area 
Yamaha adalah, bottom up 
yamaha yang dijalankan. Kita 
meminta dari semua dealer, 
kita meminta pimpinan area 
untuk membuat proposal target 
dengan memperhitungkan 
kondisi pasar/demand masing 
masing, setelah terkumpul 
secara nasional ,kita ada 
meeting di marketing, dan 
diputuskan oleh pimpinan 
tertinggi kita Pak Dyon total 
target dalam tahun berjalan 
yang akan dijalankan. 

b. Saksi Dyonisius Beti Butir 87 BAP tanggal 22 

November 2016 sebagai berikut: --------------------  

No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

87. Pertanyaan 
Majelis Komisi 

Saya ingin bertanya soal 
kenaikan harga, bisa saksi 
jelaskan faktor apa saja 
yang mempengaruhi 
sehingga harga motor itu 
bisa naik, khususnya di 
tahun 2013-2014? 

Jawaban … 
Kenaikan harga di tahun 
2012-2013, Yamaha punya 
startegi marketing sendiri, 
yang kita sebut competitive 
marketing strategi, 
mempertimbangkan faktor 4 
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c tadi, dalam menyusun 
harga kami punya strategi 
independent sendi, kita 
pakai pola kenaikan harga, 
yaitu 2 kadang-kadang 3 
kali. Kenapa seperti ini 
karen a ada faktor awal 
tahun yaitu faktor eksternal, 
karena setiap tahun 
pemerintah kita menaikkan 
pajak, sehingga kita 
menaikkan harga. 
…. 

 

c. Saksi Gunardi Sindhuwinata sebagai Ketua 

Umum AISI Butir 118-119 dan 137 BAP 

Pemeriksaan tanggal 6 September 2016 sebagai 

berikut: --------------------------------------------------  

No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

118. Pertanyaan 
Terlapor I 

Terkait Kompas Otomotif, 
Mei 2016, saksi mengatakan 
bagaimana mungkin bisa 
ada kartel antara Honda 
dan Yamaha, apakah 
sekedar pemahaman atau 
faktanya? 

Jawaban Itu adalah suatu pakta 
integritas yang diturunkan 
dari ketua umum ke 
anggotanya. Tadi saya 
jelaskan secara tegas 
setelau UU kompetisi 
digulirkan, walaupun itu 
sifatnya himbauan, namun 
saya percaya hal itu 
dilakukan oleh anggota 
kami sesuai aturan per UU 
an anti monopoli dan 
conduct persaingan usaha. 

119. Pertanyaan 
Terlapor I 

Apa maksud ditentukan oleh 
pelaku usaha sendiri? 

Jawaban Bahwa dalam kenyataan 
persaingan kita memberikan 
kebebasan merk itu secara 
kreatif, baik model, strategi 
marketing, harga dan 
sebagainya, yang tidak 
boleh di intruksikan oleh 
pengurus apalagi pimpinan 
asosiasinya. 

137. Pertanyaan 
Terlapor I 

Apakah saksi melihat 
sebagian dari pemain, 
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memiliki segmen-segmen 
tertentu yang dia tidak 
masuk ke segmen produk 
tertentu, yang akhirnya dia 
membuat differensiasi ada 
tidak, tidak semua pelaku 
masuk ke satu segmen yang 
sama? 

Jawaban Pelaku itu menilai kekuatan 
dia untuk masuk ke pasar 
dengan beberapa cara. 
Salah satunya niech market 
ini ada differensiasi pemain. 
Kalau mau berperang di 
segmen cc para pelaku 
menentukan sendiri ini 
praktek umum dalam 
perebutan pasar. 

d. Saksi PT Suzuki Indomobil Motor Butir 69 BAP 

tanggal 5 Oktober 2016 sebagai berikut: -----------  

No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

69. Pertanyaan 
Investigator 

Saudara saksi, jika 
launching produk baru 
kemudian dijual dibawah 
harga standar pabrikan lain, 
kemudian pabrikan lain ada 
produk yang innovasinya 
bagus, ketika harga produk 
pesaing lain naik, mengapa 
tidak ikut menaikkan harga 
kan secara logika itu akan 
menaikkan marginnya? 

Jawaban Kita tidak dalam posisi 
selalu dibawah competitor, 
di dalam beberapa produk 
kami ada di segmen atas, 
kita bicara pasar, kita mau 
ambil pasar atau tidak. Kita 
bicara tentang Indonesia 
dengan market terbesar ke 
3. Kita berupaya 
mendapatkan market itu, 
Kita maupun competitor lain 
punya strategi sendiri 
sendiri, itu yang kita 
lakukan. 

e. Saksi PT TVS Motor Company Butir 57 BAP 

tanggal 6 Oktober 2016  sebagai berikut: ----------  

No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

57. Pertanyaan 
Investigator 

Kalau lihat kurs komponen 
impor akan mempengaruhi 
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secara langsung, di tengah 
fluktuasi saat itu akankah 
mempengaruhi biaya 
produksi dari keterangan 
Saksi sepertinya ini tidak 
berpengaruh? 

Jawaban Untuk penentuan kenaikan 
harga tergantung 
perusahaan itu sendiri dia 
melihat semua faktor 
apakah akan berpengaruh 
terkait kurs mata uang, 
secara khushus perubahan 
kurs mata uang itu 
bergantung perusahaan 
sendiri jika konsentrasi 
pada ekspor perusahaan 
akan diuntungkan jika ada 
depresiasi, tidak selalu kurs 
menentukan kenaikan 
harga. Dampak perubahan 
ada juga pada muatan lokal 
lini produksi dan komponen 
impor dibeli di dalam negeri 
jika dibeli bulan Januari dan 
ada kenaikan di bulan 
berikutnya ini tidak 
mempengaruhi kenaikan 
harga. 
…. 

f. Saksi Rita Prajino selaku General Manager 

Finansial Planning Terlapor 2 pada Butir 14 BAP 

tanggal 5 Desember 2016, sebagai berikut: 

No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

14. Pertanyaan 
Terlapor II 

Apakah kenaikan harga 
suatu produk usulan dari 
bottom-up? 

Jawaban Pasti selalu bottom-up, 
untuk produk yang memang 
sudah existing di pasaran 
dengan mepertimbangkan 
hal di atas, diantaranya: 
BBN dan kenaikan dari 
supplier. 

31.15.12. Kemampuan pelaku usaha dalam merespon adanya 

kenaikan biaya dalam penentuan harga sangat 

berbeda-beda dan sangat tergantung kepada strategi 

suatu perusahaan dengan mempertimbangkan 

kondisi pasar dan kebijakan perusahaan. Hal ini 

sebagaimana disampaikan oleh: -------------------------  
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a. Ahli Martin Daniel Butir pada Butir 32 BAP 

tanggal 14 Desember 2016, sebagai berikut: ------  

No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

32. Pertanyaan 
Terlapor I 

Kalau bersaing harusnya 
tidak menaikkan harga, itu 
ahli bilang, missal dalam 
Terlapor I setahun ini ada 
faktor kenaikan pajak, ada 
kenaikan dari biaya 
Lebaran, lalu ada ketiga kali 
kenaikan karena kurs. 
Ketika ada justifikasi 
kenaikan tersebut, karena 
kebutuhan internal 
perusahaan tersebut, 
apakah itu dikatakan 
kartel? 

Jawaban Itu saya bilang itu bukan 
kartel, saya bilang apabila 
ada faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi struktur 
biaya dari perusahaan, 
yang harus dilihat apakah 
faktor eksternal/makro 
tersebut mempengaruhi 
faktor lain. Level 
penyesuaiannya tergantung 
efisiensi dari perusahaan 
tersebut. Ada juga 
perusahaan yang tidak kena 
dampak dari faktor faktor 
tersebut kebijakan 
pemerintah, undang undang 
ataupun kurs karena missal 
udah ada janji tertentu 
dengan dealer tidak naik 
biaya 30 tahun kedepan. 

b. Ahli Faisal Basri Butir 35 BAP tanggal 20 

Desember 2016 sebagai berikut: --------------------  

No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

35. Pertanyaan 
Investigator 

Sepeda motor terdiri dari 
berbagai komponen biaya 
sehingga ada kenaikan 
biaya misal upah, bahan 
baku kita langsung 
menaikkan biaya produksi, 
menurut ahli ketika ada 
perubahan komponen-
komponen biaya ini apakah 
pelaku usaha dlm 
menghadapinya langsung 
menaikan harga jualnya 
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No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

ataukah ada pilihan lain? 

Jawaban Ada teori sendiri tentang 
pricing, jadi kebijakan harga 
ini dari satu dan lain 
perusahaan kebijakannya 
berbeda, misal shell dan 
pertamina, shell lebih cepat 
melakukan adjusment 
dalam perubahan harga 
minyak dunia sedangkan 
pertamina lama, jadi setiap 
perusahaan kemampuannya 
berbeda-beda untuk 
beradaptasi untuk 
menyesuaikan harga kalau 
terjadi faktor-faktor yang 
menyebabkan peningkatan 
ongkos/biaya.  
… 

c. Ahli Ine Minera Ruki pada Butir 14BAP tanggal 

22 Desember 2016, sebagai berikut: ----------------  

No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

14. Pertanyaan 
Terlapor II 

Mengenai Pasar oligopolistik 
bisa dijelaskan dan 
karakteristik dari pasar 
oligopoly ini? 

Jawaban ….. 
Disitu dijelaskan di dalam 
oligopoly yang simetris pun 
itu pasti bisa menghasilkan 
kesejajaran dari perilaku, 
karena masing masing akan 
menyesuaikan, itulah yang 
alami, itu yang rasional 
dalam oligopolistik. Dalam 
oligopolistic market itu tidak 
rasional jika pelaku usaha 
tidak memperdulikan 
bagaimana pesaing 
menentukan harga output, 
untuk itulah muncul Bernard 
oligopoly, Stekelberg 
oligopoly, itu menjelaskan 
perilaku perusahaan di 
oligopoly market. 
… 

31.15.13. Bahwa dengan semakin tingginya tingkat 

persaingan malah mendorong pelaku usaha untuk 

bersaing di harga yang sama, sehingga belum tentu 
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price parallelism merupakan bentuk dari kartel. Hal 

ini sebagaimana dijelaskan oleh: ------------------------  

a. Ahli Faisal Basri dalam Butir 19 BAP tanggal 20 

Desember 2016  sebagai berikut: --------------------  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

19. Pertanyaan 
Terlapor I 

Apa yang dimaksud price 
parallelism dalam konteks 
hukum persaingan usaha? 

Jawaban Saya menyiapkan bahan akan 
saya sampaikan ke majelis 
terkait dengan price 
parallelism. Bisanya terjadi di 
pasar oligopoli kecenderungan 
pemasok untuk menerapkan 
harga atau pola harga yang 
identik. Karena para pemasok 
saling bergantung 
(interdependency) menghindari 
perang, sehingga 
kecendrungan harga para 
produsen bergerak dengan 
setidaknya pola yang sama. 

b. Ahli Anton Hendranata pada Pemeriksaan 

tanggal 21 Desember 2016 yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa persaingan yang ketat antar 

pelaku usaha cenderung membuat harga pelaku 

usaha sama. --------------------------------------------  

31.15.14. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat pernah memeriksa dan mengadili perkara 

yang serupa terkait dengan Price Parallelism, yang 

pada pokoknya mengatakan bahwa adanya 

kesamaan tindakan atau harga secara hukum tidak 

dapat dikatakan adanya kesepakatan/perjanjian 

dari pelaku usaha tersebut, namun hal tersebut 

dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, sebagaimana 

tercantum dalam paragraf pertama bagian Tentang 

Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

No. 02/KPPU/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Pebruari 

2011 halaman 265, yang telah diperkuat oleh 

Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah 
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Agung No. 613 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 27 Februari 

2012, yang dapat dikutip sebagai berikut 

(LampiranT1-1 dan Lampiran T1-2): --------------------  

“Menimbang, bahwa dari segala apa yang telah Majelis 
Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim 
menarik suatu kesimpulan bahwa banyak faktor yang 
mempengaruhi besaran penetapan fuel surcharge 
sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sehingga 
kecenderungan yang sama dari perubahan fuel surcharge 
antara maskapai selaku Pemohon Keberatan, secara 
hukum tidak dapat dipastikan sebagai adanya 
kesepakatakan/perjanjianantara Pemohon Keberatan 
dalam menetapkan fuel surcharge.”  

31.15.15. Berdasarkan fakta persidangan diatas, data 

ekonomi dalam LDP sama sekali tidak mendukung 

dugaan adanya kartel karena diakibatkan dari 

adanya persaingan yang ketat di pasar oligopoli 

yang tetap terbuka bagi pelaku usaha baru untuk 

masuk dan berkembang. Dan di pasar persaingan 

yang ketat secara logika ekonomi menghasilkan 

margin harga yang tipis di antara para pemain yang 

bersaing sehingga sudah pasti menghasilkan 

fenomena price parallelism. -------------------------------  

31.15.16. Kemudian Investigator sama sekali tidak memahami 

bagaimana kebijakan dan strategi suatu 

perusahaan, dimana setiap perusahaan memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda dalam 

menyesuaikan kenaikan biaya. Oleh karena itu, 

minimnya kemampuan investigator dalam 

pemahaman kebijakan dan strategi perusahaan 

menyebabkan tuduhan penetapan harga oleh 

Terlapor I dan Terlapor II tidak berdasar. --------------  

31.15.17. Oleh karena itu, sudah selayaknya Yang Mulia 

Majelis Komisi menolak seutuhnya tuduhan 

Investigator mengenai penetapan harga yang 

dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II karena 

tuduhan tersebut tidak berdasar karena kesalahan 
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dalam memahami industri dan ketidak pemahaman 

Investigator terhadap teori ekonomi. --------------------  

31.16. Terbukti bahwa pangsa pasar, nilai penjualan, dan pendapatan 

terlaporI dari skutik dalam negeri secara terus-menerus 

mengalami penurunan sehingga dugaan penetapan harga tidak 

logis dan tidak berdasar. -------------------------------------------------  

31.16.1. Tuduhan penetapan harga yang dilakukan oleh 

Terlapor I dan Terlapor II tidak berdasar dimana 

selama proses persidangan terdapat fakta yang 

menyatakan bahwa dalam pergerakan pangsa pasar, 

nilai penjualan, dan nilai pendapatan Terlapor I 

yang semakin menurun. ----------------------------------  

31.16.2. Terlapor I sangat menyayangkan Investigator yang 

secara sepihak menuduh Terlapor I melakukan 

kesepakatan dengan Terlapor II dalam menetapkan 

harga sepeda motor skuter matik 110-125 cc, 

padahal secara jelas berdasarkan teori ekonomi 

tidak dimungkinkan adanya kesepakatan harga 

dalam industri Skutik dengan terjadinya penurunan 

pangsa pasar anggota kartel dan anggota lainnya 

terjadi peningkatan pangsa pasar. ----------------------  

31.16.3. Bahwa sesuai fakta persidangan, pasar sepeda 

motor skuter matik 110-125 cc memiliki 

karakteristik yang tidak dimungkinkan adanya 

perilaku penetapan harga antara Terlapor I dan 

Terlapor II dikarenakan:-----------------------------------  

(1) Industri sepeda motor merupakan industri 

yang terdiferensiasi/ memiliki produk yang 

heterogen; --------------------------------------------  

(2) Elastisitas permintaan produk sepeda motor 

skuter matik 110-125 cc bersifat elastis 

sehingga sangat sensitif terhadap harga; -------  

(3) Tingginya biaya iklan dalam industri sepeda 

motor tipe skuter matik 110-125 cc; ------------  
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(4) Adany Inovasi dalam industri sepeda motor 

tipe skuter matik 110-125 cc; dan  --------------  

(5) Terjadinya perang harga di industri sepeda 

motor tipe skuter matik 110-125 cc. ------------  

31.16.4. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh : ---------------  

a. Ahli Martin Daniel Butir dalam Butir 37 BAP 

tanggal 14 Desember 2016, menyatakan sebagai 

berikut : --------------------------------------------------  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

37. Pertanyaan 
Terlapor I 

Ketika ada 2 pelaku usaha 
menetapkan harga ada 2 
kemungkinan bisa ada kolusi 
bisa tidak ada kolusi, bisakah 
ahli jelaskan lebih lanjut, 
studi empiris seperti apa 
harga ini kartel atau tidak 

Jawaban Pertama kita harus lihat dulu 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi harga. Ada 3 
yang harus diperhatikan. 
Pertama melihat loyalitas 
konsumen dari branding 
tersebut, itu harus disurvey, 
kedua adalah elastisitas 
permintaan, yang ini saya 
punya hipotesa, jika barang-
barang elektronik itu 
cenderung inelastic, seberapa 
tinggi elastisitasnya itu harus 
dilihat. Yang ketiga adalah 
diferensiasi produk, sekarang 
harus ada ahli yang bisa 
bilang suatu produk itu 
berpengaruh kepada harga. 
Apakah bisa·dipastikan suatu 
produk itu terdeferensiasi 
bagaimana level subtitusinya, 
Karena itulah perlu dilakukan 
studi empiris. 

b. Ahli Faisal Basri dalam Butir 23 BAP 

Pemeriksaan tanggal 20 Desember 2016 sebagai 

berikut: --------------------------------------------------  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

23. Pertanyaan 
Terlapor I 

Mohon dijelaskan mengenai 
efektifitas kartel efektif kalau 
ada apa? 

Jawaban Mengulang dari yang tadi: 
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pertama adalah produk 
homogenus, diferensiasi produk 
susah melakukan kartel. 
Kedua, ada kesepakatan non 
harga tidak akan efektif kalau 
ada kesepakatan penetapan 
harga tapi diskon tidak diatur. 
Dia jor-joran di diskon. Akan 
sangat tidak efektif dan 
membuat kartel cepat rontok. 
Ketiga, ada monitoring 
pelaksanaan kesepakatan 
ditambah ketegasan sanksi. 
Ada monitoring tidak ada 
sanksi maka sama saja tidak 
tegas. Ini menarik sekali yg 
terjadi sekarang. Dalam 12 
tahun terakhir, kartel OPEC 
sepakat memotong produksi 
dengan cukup banyak 
pengecualian, pertama Irak 
tidak dipotong menaikkan 
100.000 barrel per hari. 
Kemudian Nigeria dan 
Venezuela tidak dipotong 
dengan alasan ekonominya 
sedang susah. Kemudian Saudi 
Arabia rela Irak menaikkan 
produksi karena dikasih ruang 
untuk mendekati embargo. 
Muncul kesepakatan non opec 
untuk ikut mengurangi 
produksi. Pengalaman 
menunjukkan oleh karena bisa 
diprediksi harga minyak tidak 
akan naik, hanya temporary 
saja sama anggota OPEC 
karena cheating dalam kartel.  
… 
Oleh karena itu dibutuhkan 
efektivitas monitoring dan 
sanksi untuk menciptakan 
kartel yang efektif. 

c. Ahli Ine Minera Ruki pada Butir 14BAP tanggal 

22 Desember 2016, sebagai berikut:  ---------------  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

14. Pertanyaan 
Terlapor II 

Mengenai Pasar oligopolistik 
bisa dijelaskan dan 
karakteristik dari pasar 
oligopoly ini? 

Jawaban ….. 
Dalam teori jenis price 
leadership ini kompetitif. Yang 
kedua, adalah ada collusive 
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price leadership, ini adalah 
jenis price leadership yang 
memungkinkan perusahaan 
mengganti collusive eksplisit, 
jadi tacit collusion. Mengutip 
pendapat dari Markham, 
OECD (2012), mengidentifikasi 
sejumlah fitur pasar sebagai 
prasyarat untuk collusive price 
leadership yang efektif, yaitu: 
 
a. perusahaan hanya sedikit 

dan di pasar itu ada 
perusahaan pesaing dalam 
jumlah yang jumlah cukup 
besar. 

b. hambatan masuk tinggi 
yang menjamin harga yang 
ditetapkan pemimpin harga 
tetap dekat kepada harga 
oligopolistic. 

c. menghasilkan barang 
homogen atau setidaknya 
semua output perusahaan 
dianggap konsumen 
sebagai substitusi dekat. 

d. kurva permintaan cukup 
kaku atau sticky untuk 
memastikan bahwa 
keuntungan dari 
mengadopsi harga 
perusahaan pemimpin 
tidak terkikis oleh produk 
yang bersaing; 

e. kurva biaya di industri 
harus simetris, sehingga 
pada posisi 
tertentumemungkinkan 
semua perusahaan untuk 
beroperasi pada aposisi 
yang optimal 
.… 

31.16.5. Berdasarkan teori ekonomi, kartel bertujuan untuk 

menjaga pangsa pasar anggota kartel, namun pada 

faktanya sejak tahun 2010, pangsa pasar dan 

volume absolut Terlapor I mengalami penurunan 

tetapi sebaliknya pangsa pasar dan volume absolut 

Terlapor II mengalami peningkatan. Hal ini 

sebagaimana disampaikan dalam fakta persidangan, 

yaitu: ---------------------------------------------------------  
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a. Ahli Faisal Basri Butir 31 BAP Pemeriksaan 

tanggal 20 Desember 2016 sebagai berikut: -------  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

31. Pertanyaan 
Terlapor I 

Apakah jika diduga terjadi 
pelaku kartel antara dua 
pelaku usaha tapi jika market 
share yang satu meningkat 
sementara pelaku usaha yang 
satu menurun apakah itu 
sesuatu yang ganjil atau 
wajar? 

Jawaban Ya ganjil saja karena 
mempertahankan apa yang 
ada sekarang, jadi saya yang 
besar mau melakukan kartel 
dengan yang kecil untuk 
menjaga pangsa pasar. kalau 
tidak ada kartel perusahaan 
besar terus naik dan 
perusahaan yang kecil 
misalnya stagnan, setidaknya 
kalau yang kecil ingin agar 
market share tidak turun lagi, 
jadi damai supaya market 
share nya tidak turun, kalau 
turun agak ganjil menurut 
saya. 

b. Ahli Ine Minera Ruki dalam Butir 18 BAP tanggal 

22 Desember 2016,pada pokoknya kartel yang 

efektif akan menciptakan pangsapasar 

anggotanya yang konstan/stagnan: -----------------  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

18. Pertanyaan 
Terlapor II 

Terkait price parallelism, tadi 
dijelaskan harus dibuktikan 
lagi, itu maksudnya 
bagaimana? 

Jawaban …. 
Lebih lanjut Posner 
memberlkan notasi bahwa 
kedelapan komponen. itu 
adalah perilaku parallel yang 
kolusif maka setiap plus faktor 
itu harus konsisten dengan 
satu atau lebih komponen 
berikut, jadi 8 kompenen 
tersebut harus konsisten 
dengan komponen yang 14, 
yang akan Ahli jelaskan 
berikut, ini dari konsep Posner 
yang dikutip oleh Kovacic juga: 
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1. fixed relative market share 
Pangsa pasar itu relative tetap, 
2. market-wide price 
discrimination, Diskriminasi 
harga secara luas 
Diberlakukan, 
….. 

c. Ahli Anton Hendranata Butir dalam Pemeriksaan 

tanggal 21 Desember 2016 ,pada pokoknya 

menyatakan bahwa perusahaan dalam 

menentukan harga yang optimal selalu 

memperhatikan hargadan volume penjualan 

kompetitiornya. Dengan harapan pangsa 

pasarnya tidakmenurun dibandingkan 

kompetitornya. -----------------------------------------  

31.16.6. Berikut adalah grafik proporsi permintaan motor 

dan kontribusi skuter matik tahun 2009 sampai 

dengan 2014 ------------------------------------------------  

 

Gambar 19. Proporasi perbandingan permintaan motor dan 

kontribusi skuter matik, 2009-2014 
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31.16.7. Perlu digarisbawahi, bahwa pemenuhan supply 

skuter matik tidak hanya dipenuhi oleh Terlapor I 

dan Terlapor II, namun pesaing-pesaingnya, seperti 

Suzuki, TVS, Piaggio, dan Viar juga saling bersaing 

ketat memenuhi permintaan tersebut ------------------  

 

Gambar 20. Perbandingan permintaan dan bagian 

 pangsa pasar skuter matik dari keseluruhan pasar motor 

31.16.8. Merujuk pada gambar 20 di atas, skuter matik 

memberikan kontribusi sebesar 68% dari total 

permintaan sepeda motor di Indonesia. Lebih lanjut, 

jika dilihat dari besaran pangsa pasar, terlihat 

dengan jelas bahwa Terlapor I memiliki pangsa 

pasar yang terus menurun dari tahun ke tahun 

sedangkan Terlapor II memiliki pangsa pasar yang 

semakin meningkat. ---------------------------------------  

31.16.9. Perlu dicatat, pemusatan pada 2 (dua) merek saja 

bukan karena adanya ancillary entry barrier yang 

diciptakan oleh Terlapor I, namun lebih kepada 

industri sepeda motor ini membutuhkan modal 

investasi yang besar, teknologi tinggi, kecakapan 

sumber daya manusia, penelitian dan 

pengembangan (research and development) yang 

kuat, serta biaya operasional yang sangat besar. -----  

31.16.10. Berikutpergerakan pangsa pasar Terlapor pada 

skuter matik 110 cc(rahasia): ----------------------------  
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Gambar 21. Pergerakan Pangsa Pasar Terlapor I pada 

Skuter matik 110 cc, 2009-2014 

31.16.11. Kontribusi skutik 110 cc terhadap total pasar skuter 

matik adalah sebesar 76% (tujuh puluh enam 

persen). Hal tersebut menyebabkan skuter matik 

110 cc adalah tipe yang sangat penting dimana 

tingkat kompetisinya adalah yang paling keras. 

Berdasarkan Gambar di atas, tidak ada motif 

ekonomi dari Terlapor I untuk terlibat dalam kartel. 

Pada tahun 2012 Terlapor I mengalami penurunan 

penjualan skuter 110 cc karena tidak adanya 

produk baru yang dikeluarkan oleh Terlapor I. Di 

sisi lain, produsen motor lainnya di pasar 

mengeluarkan berbagai varian teknologi baru 

sehingga Terlapor I kalah bersaing di pasar tersebut 

dan menjadi kehilangan pangsa di pasar. --------------  

31.16.12. Untuk memperbaiki kinerja yang menurun tersebut, 

Terlapor I segera mengeluarkan produk baru dengan 

teknologi baru yang kemudian dapat mendongkrak 

penjualan dan pangsa pasar Terlapor I di pasar 

skuter matik Indonesia secara umum di tahun 

2010. Hal ini dapat terlihat dalam pergerakan 

pangsa pasar Terlapor I dalam grafik dibawah ini 

(rahasia): -----------------------------------------------------  
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Gambar 22. Pergerakan Pangsa Pasar Terlapor I 

 pada Skuter matik, 2009-2014 

31.16.13. Keadaan yang serupa juga terjadi di pasar skuter 

matik 125 cc dimana kelas ini memberikan 

kontribusi sebesar 24% dari total skuter matik 

Sebelum tahun 2014, Terlapor I sempat kalah 

bersaing dengan produsen motor lainnya di pasar. 

Baru kemudian pada tahun 2014 saat Terlapor I 

mengeluarkan produk yang menggunakan teknologi 

canggih terbaru, sehingga penjualan skuter matik 

125 cc Terlapor I meningkat di pasar. Berikut 

pergerakan pangsa pasar di penjualan skuter matik 

125 cc, yaitu(rahasia): -------------------------------------  
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Gambar 23. Pergerakan Pangsa Pasar Terlapor I 

 pada Skuter matik 125 cc,2009-2014 

31.16.14. Dengan melihat pada Gambar 22 dan Gambar 23 di 

atas dapat dilihat bahwa Terlapor I memiliki pangsa 

pasar yang terus menurun baik di pasar skuter 

matik secara umum, skuter matik 110 cc, maupun 

skuter matik 125 cc. Dalam pasar skuter matik 

secara umum di Indonesia, pangsa pasar Terlapor I 

bahkan mengalami penurunan drastis dari 54,4% di 

tahun 2009 menjadi 25,6% di tahun 2014. Hal ini 

berbanding terbalik dengan pangsa pasar 

pesaingnya yang terus mengalami kenaikan hingga 

mencapai 72,9%. -------------------------------------------  

31.16.15. Dengan perbedaan pangsa pasar yang begitu 

signifikan antara Terlapor I dengan kompetitornya, 

yang dalam hal ini adalah Terlapor II, dapat 

disimpulkan bahwa Terlapor I bukanlah pelaku 

usaha dominan di pasar. ----------------------------------  

31.16.16. Bahwa dengan pangsa pasar Terlapor I yang hanya 

25,6% dimana sangat jauh tertinggal dari pangsa 

pasar yang dimiliki Terlapor II sebesar 72,9% pada 

tahun 2014 maka berdasarkan logika ekonomi 

persaingan yang sederhana, Terlapor I sangat tidak 

mungkin memiliki motif ekonomi untuk melakukan 

kartel dengan Terlapor II karena motif ekonominya 

pasti berusaha untuk mengejar ketertinggalannya 

tersebut. Sebagaimana faktanya, Terlapor I 

merupakan pelaku usaha yang berani melawan arus 

atau tren pasar, karena memiliki kemampuan dan 

sumber daya untuk terus berkembang dan 

menawarkan produk yang inovatif dan kompetitif 

(lihat Butir 37 – 41 di atas). ------------------------------  

31.16.17. Secara teori ekonomi, pada pasar yang memiliki 

pelaku usaha yang melakukan kartel tidak 
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dimungkinkan adanya perang iklan dalam 

menginformasikan produk pelaku usaha kepada 

konsumen. Perang iklan yang dilakukan antara 

Terlapor I dan Terlapor II malah sudah mengarah 

pada black campaign. Perang iklan tersebut 

dilakukan secara besar-besaran yang mencakup 

perang pada promosi iklan, promo hadiah, aktivitas, 

dan dealer. Fakta ini membuktikan bahwa tuduhan 

kartel yang ditujukan kepada Terlapor I dan 

Terlapor II tidak berdasar. --------------------------------  

31.16.18. Selain standar-standar yang harus dipenuhi 

tersebut, pelaku usaha di pasar skuter matik harus 

terus aktif berinovasi dan memperkenalkan banyak 

produk dan teknologi baru untuk dapat merebut 

pangsar pasar dari pesaingnya. Cara pelaku usaha 

memperkenalkan produk-produk barunya adalah 

melalui iklan/promosi ke masyarakat, yang tidak 

jarang membutuhkan biaya iklan yang besar. 

Terlapor I sendiri telah dengan gencar melakukan 

promosi produk barunya melalui iklan baik media 

cetak, outdoor/billboard, maupun internet/digital. 

Selain itu, Terlapor I juga kerap memberikan 

berbagai promosi demi menarik konsumen untuk 

membeli produk Terlapor I. Di saat yang sama dan 

sebagaimana yang dapat diketahui dan dilihat oleh 

publik, pelaku usaha lain, seperti Suzuki, Kawasaki, 

termasuk Terlapor II sebagai pesaing terbesar 

Terlapor I, juga telah melakukan iklan dan promosi 

yang gencar untuk mempertahankan atau merebut 

pangsa pasar. -----------------------------------------------  

31.16.19. Selain itu, persaingan yang ketat juga terlihat 

dengan adanya berbagai aktivitas penjualan yang 

dilakukan atau diikuti oleh para pelaku usaha di 

pasar ini. Misalnya penyelenggaraan pameran di 
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pusat perbelanjaan, test-ride, pembukaan kantor-

kantor leasing, perang hadiah antar dealer, perang 

diskon, dan sebagainya. -----------------------------------  

31.16.20. Merujuk pada data yang dikeluarkan oleh AC 

Nielsen, sejak tahun 2012 hingga 2014, tercatat 

bahwa Terlapor I mengeluarkan biaya promosi lewat 

media televisi 53% lebih tinggi dari kompetitornya 

sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan 

share-nya kembali. Hal ini membuktikan keinginan 

Terlapor I untuk bersaing secara ketat terhadap 

Terlapor II dan pesaing lainnya(rahasia). ---------------  

 
Gambar 24. Data Pergerakan Advsertising Cost Terlapor I, Terlapor II, dan Suzuki. 

Sumber: AC Nielsen, diolah oleh Terlapor I 

 

31.16.21. Tidak hanya bersaing lewat iklan di media televisi, 

Terlapor I dengan kompetitornya juga terlihat 

bersaing pada iklan di media cetak, media luar 

ruang (outdoor/billboard), media digital, dan juga di 

promo hadiah. Persaingan yang cukup ketat juga 

terlihat pada aktivitas marketing dan dealer di 

lapangan. Perang promosi tersebut sangat ketat dan 

cenderung mengarah pada black campaign antara 

Terlapor I dan Terlapor II maupun dengan pesaing-

pesaingnya untuk memperebutkan pangsa pasar. ---  
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31.16.22. Berdasarkan teori ekonomi, tingginya biaya iklan 

untuk industri sepeda motor menunjukkan bahwa 

tingkat persaingan antar pelaku usaha di industri 

sepeda motor tipe skuter matik sangat tinggi, hal ini 

sebagaimana juga dijelaskan oleh: ----------------------  

a. Saksi Gunadi Sindhuwinata Ketua AISI pada 

Butir 111-112 BAP tanggal 6 September 2016 

sebagai berikut: ----------------------------------------  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

111. Pertanyaan 
Terlapor I 

Maksudnya iklan seperti 
apa? 

Jawaban Ada yang kita bisa menyasar 
sampai ke tidak etik, saya 
tidak ingat. Hanya perang 
iklan itu jelas dan nyata 
bahwa Yamaha tidak mau 
ketinggalan dan tidak mau 
market share itu turun. Kita 
lihat dengan massive nya 
Yamaha mendatangkan 
Lorenzo, ini tujuan untuk 
menaikkan pamor namun 
tetap saja tidak bisa secara 
fakta. 

112. Pertanyaan 
Terlapor I 

Dilihat dari biaya iklan 
apakah itu merupakan biaya 
substansial dalam konteks 
marketing? 

Jawaban Kita bisa lihat dari studi 
mengenai iklan, kita bisa beli 
datanya. Saya anggap 
pengeluaran iklan di industri 
sepeda motor, khususnya 
Yamaha dan Honda itu 
cukup massif dan cukup 
besar, peranan iklan ini 
sangat penting salah satu 
komponen untuk menarik 
posisi pangsa pasar. Saya 
anggap iklan itu juga 
merupakan hal substansial 
dalam porsi harga penjualan. 

b. Ahli Martin Daniel dalam Butir 34 BAP tanggal 

14 Desember 2016  sebagai berikut: 

No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

34. Pertanyaan 
Terlapor I 

Apakah bisa ada indikasi 
kartel dalam oligopoly suatu 
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perusahaan mengeluarkan 
biaya advertising yang 
menghadirkan adanya 
persaingan, apakah itu 
menunjukkan adanya 
persaingan? 

Jawaban Bisa, semakin level 
kompetisi meninggi maka 
advertisingnya bisa jadi 
naik. 
Advertising itu sejalan 
dengan level kompetisi. 
Saya tidak bicara di level 
persaingan sempurna atau 
oligopoly. 

c. Ahli Faisal Basri dalam Butir 16-17 BAP tanggal 

20 Desember 2016 sebagai berikut: 

No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

16. Pertanyaan 
Terlapor I 

Saudara ahli Jelaskan 
bagaimana karakteristik 
suatu industri ada indikasi 
kartel di industri ini dalam 
perspektif ekonomi? 

Jawaban Potensi kartel secara 
konvensional melalui 2 
pendekatan: struktur dan 
behavior. Industri yang 
cenderung dapat melakukan 
kartel adalah struktur pasar 
duapoli dan oligopolistik 
yang produknya relatif 
homogen. Saya di KPPU 
menangani kasus kartel kita 
kalah di MA: SI dan 
Sukofindo. Perkara tersebut 
terkait dengan Trade 
inspection gula dimana 
nyata-nyata ada kartel 
menentukan tarif sama di 
KSO harian. Dari segi 
behaviour bisa dideteksi 
dari segi macam-macam 
antara lain kenapa mereka 
tidak intensif beriklan. 
Kalau beriklan mereka 
biasanya soft tidak seperti 
Pepsi atau Coca Cola yang 
terang-terangan. Pasar 
Kartel cenderung inovasi 
tidak berkembang, kenapa 
harus inovasi toh harga 
diatur, apalagi inovasi itu 
mahal. Mereka kerap 
melakukan kegiatan-



  
 

 

 
halaman 235 dari 419 

 

 

 

SALINAN 

kegiatan yang sifatnya itu 
mendorong industri ini 
secara bersama-sama. 
Misalnya industri 
pengembang mensponsori 
besar-besaran aksi 4 
Desember, kegiatan yang 
tidak ada hubungannya 
dengan produk dia. 

17. Pertanyaan 
Terlapor I 

Dalam suatu industri produk 
diferensiasi sedikit karena 
ini teknologi biaya 
marketing/iklan tinggi, dan 
berbagai iklan 
kecenderungan black 
campaigne secara indikasi 
walaupun struktur oligopoli 
terdapat kecenderungan 
dilakukan kartel karena 
pemainnya sedikit? 

Jawaban Mirip dengan Boeing dan 
Airbus bisa dikatakan 
duopoly. Untuk industri 
pesawat berbadan lebar, 
walaupun ada regional 
Mitsubishi jet yang masuk di 
Jepang dengan kapasitas 
penumpang 120 orang 
kebawah.Dalam industri 
tersebut tidak pernah 
dituduh melakukan kartel 
malah mereka saling 
bersaing habis-habisan dan 
didukung oleh pemerintah. 
Bahkan didukung Bank 
EXIM Amerika dan Bank 
EXIM Eropa. Struktur pasar 
duopoly sekalipun belum 
tentu terdapat insentif 
melakukan kartel untuk 
melakukan penetapan 
harga.  

d. Ahli Ine Minara Ruky dalam Butir 46 BAP 

tanggal 22 Desember 2016 sebagai berikut: 

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

46. Pertanyaan 
Investigator 

Tadi dijelaskan mengenai 
advertising, apa hubungan 
advertising dengan elastisitas 
permintaan? 

Jawaban Jelas ada, korelasinya tinggi 
banget, ketika perusahaan 
sudah berhasil dalam iklan, 
itu bisa membuat permintaan 
menjadi inselastis. Jadi dia 
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tidak peka terhadap 
perubahan harga. Dia sulit 
beralih ke produk lain, karena 
keberhasilan iklan. 
Advertising bisa membuat 
permintaan menjadi inelastis. 
Dan ketika perusahaan 
menghadapi permintaan yang 
inelastis, market power bisa 
menjadi lebih besar. Tapi itu 
diperoleh dengan cara yang 
sehat ya. Terutama di 
industri yang ter-
differentiated, sangat-sangat 
perlu perusahaan 
menggunakan advertising. 
Dan ini biayanya besar lho. 
Dan itu fixed cost Karena 
biaya advertising rata-rata 
harus bisa ditanggung oleh 
biaya penjualan. Karena 
kalau nanti biaya advertising 
lebih besar daripada hasil 
penjualan, biaya yang 
ditanggung oleh 1 output 
untuk biaya advertising 
menjadi besar, maka nanti 
perusahaan akan kalah 
bersaing. 

31.16.23. Berdasarkan penjelasan diatas sangatlah jelas, 

bahwa tingginya biaya iklan dalam industri sepeda 

motor termasuk sepeda motor skuter matik 

menunjukkan adanya persaingan yang sangat ketat. 

Dengan produk yang beragam/terdiferensiasi, faktor 

iklan sangat dibutuhkan untuk dapat bersaing 

dengan pelaku usaha lainnya; ---------------------------   

31.16.24. Dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka tuduhan 

Investigator bahwa adanya kartel antara Terlapor I 

dan Terlapor II adalah salah, tidak sesuai dengan 

fakta, dan tidak berdasar. Oleh karena itu, kami 

mohon kepada Majelis Komisi untuk menolak 

seutuhnya segala tuduhan Investigator yang 

menyatakan terdapat penetapan harga yang 

dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II. Untuk itu, 

kami mohonkan kepada Majelis Komisi untuk 
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menolak tuduhan Investigator karena dituduhkan 

tanpa mempertimbangkan fakta yang ada; ------------   

31.17. Terbukti bahwa terdapat persaingan yang sangat ketat antara 

terlaporI dan terlaporII di pasar sehingga dugaan penetapan 

harga tidak logis dan tidak berdasar; ----------------------------------  

Terdapat perang promosi yang sangat keras di pasar bahkan 

mengarah pada dugaan black campaign; ------------------------------  

31.17.1. Bahwa sekalipun tidak terlalu banyak jumlah 

pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang 

sama di pasar bersangkutan dalam perkara ini, 

akan tetapi hal ini tidak menghilangkan adanya 

persaingan yang sangat ketat di antara para pelaku 

usaha, khususnya persaingan antara Terlapor I dan 

Terlapor II termasuk pada jenis motor skuter matik. 

Hal ini dapat dipahami karena dalam pasar yang 

strukturnya oligopoli sekalipun, tetap dapat terjadi 

persaingan yang sangat ketat di antara para pelaku 

usaha yang melakukan kegiatan usaha yang sama. 

Fakta-fakta tingginya persaingan antara Terlapor I 

dan Terlapor II kami jelaskan di bawah ini;------------  

31.17.2. Bahwa pelaku usaha di pasar skuter matik harus 

terus aktif berinovasi dan memperkenalkan banyak 

produk dan teknologi baru untuk dapat merebut 

pangsar pasar dari pesaingnya. Cara pelaku usaha 

memperkenalkan produk-produk barunya adalah 

melalui iklan/promosi ke masyarakat, yang tidak 

jarang membutuhkan biaya iklan yang besar. 

Terlapor I sendiri telah dengan gencar melakukan 

promosi produk barunya melalui iklan baik media 

cetak, outdoor/billboard, maupun internet/digital. 

Selain itu, Terlapor I juga kerap memberikan 

berbagai promosi demi menarik konsumen untuk 

membeli produk Terlapor I. Di saat yang sama dan 

sebagaimana yang dapat diketahui dan dilihat oleh 
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publik, pelaku usaha lain, seperti Suzuki, Kawasaki, 

termasuk Terlapor II sebagai pesaing terbesar 

Terlapor I, juga telah melakukan iklan dan promosi 

yang gencar untuk mempertahankan atau merebut 

pangsa pasar; -----------------------------------------------  

31.17.3. Selain itu, persaingan yang ketat juga terlihat 

dengan adanya berbagai aktivitas penjualan yang 

dilakukan atau diikuti oleh para pelaku usaha di 

pasar ini. Misalnya penyelenggaraan pameran di 

pusat perbelanjaan, test-ride, pembukaan kantor-

kantor leasing, perang hadiah antar dealer, perang 

diskon, dan sebagainya; -----------------------------------  

31.17.4. Merujuk pada data yang dikeluarkan oleh AC 

Nielsen, sejak tahun 2012 hingga 2014 sebagaimana 

Gambar 24 diatas, tercatat bahwa Terlapor I 

mengeluarkan biaya promosi lewat media televisi 

53% lebih tinggi dari kompetitornya termasuk 

Terlapor II sebagai salah satu strategi untuk 

mendapatkan share-nya kembali. Hal ini 

membuktikan keinginan Terlapor I untuk bersaing 

secara ketat terhadap Terlapor II dan pesaing 

lainnya. Lebih tingginya biaya promosi yang 

dikeluarkan oleh Terlapor I dibandingkan dengan 

Terlapor II, membuktikan terdapat usaha yang 

sangat kuat dari Terlapor I untuk terus bersaing 

dengan Terlapor II dalam rangka merebut konsumen 

atau meningkatkan penjualan dan pangsa pasar; ----  

31.17.5. Tidak hanya bersaing lewat iklan di media televisi, 

Terlapor I dengan kompetitornya juga terlihat 

bersaing pada iklan di media cetak, media luar 

ruang (outdoor/billboard), media digital, dan juga di 

promo hadiah. Persaingan yang cukup ketat juga 

terlihat pada aktivitas marketing dan dealer di 

lapangan. Perang promosi tersebut sangat ketat dan 
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cenderung mengarah pada black campaign antara 

Terlapor I dan Terlapor II maupun dengan pesaing-

pesaingnya untuk memperebutkan pangsa pasar. 

Hal ini dapat dilihat dalam beberapa media iklan 

(untuk lebih lengkapnya dapat lihat sebagai berikut:  

a. Perang iklan di media cetak (koran) -----------------  

 

Gambar 25. Perang iklan di media cetak antara 
Terlapor I dengan Terlapor II yang mengarah pada 

black campaign 

 

b. Perang iklan di media outdoor/billboard -----------  

 

Gambar 26. Perang iklan di media outdoor/billboard 
antara Terlapor I dengan Terlapor II yang mengarah 

pada black campaign 
 

 

c. Perang iklan di internet (media digital); ------------  
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Gambar 27. Perang iklan di media digital antara 

Terlapor I dengan Terlapor II yang mengarah pada 

black campaign 

d. Perang Promo “Hadiah” 

 

Gambar 28. Perang promo hadiah antara Terlapor I 

dengan Terlapor II untuk merebut konsumen. 

 

 

Gambar 29. Perang promo hadiah antara Terlapor I 

dengan Terlapor II untuk merebut konsumen. 
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31.17.6. Bahwa adanya perang promosi antara Terlapor I dan 

Terlapor II yang mengarah pada black campaign 

tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi-

saksi, sebagai berikut :  -----------------------------------  

a. Saksi Gunadi Sindhuwinata sebagai Ketua AISI 

dalam Butir 21 dan 144 BAP tanggal 6 

September 2016, menyatakan sebagai berikut: ---  

No. 
Pertanyaan
/ Jawaban 

Uraian 

21. Pertanyaan 
Majelis 
Komisi 

Kondisi ini di Indonesia 
hanya 100 cc dan 110 cc 
antara beat dan vario 
padahal sama-sama dari 
Indonesia perbedaan ini 
sangat tipis apakah ini 
membedakan benar 
segmennya? 

Jawaban Hal ini menunjukkan 
persaingan di pasar ini ketat, 
kalau salah satu merk mulai 
dengan 100 cc untuk bisa 
merebut pasar maka merek 
lain berusaha mengungguli 
dengan 110 cc. Ada 
perbedaan di harga sehingga 
konsumen bebas memilih 
apakah sedikit lebih murah 
cc kecil, atau sebaliknya. 
Perbedaan yang tipis ini 
betul-betul menunjukkan 
mereka saling membunuh 
untuk menarik pasar, 
membuat model yang atraktif 
konsumen menentukan 
sendiri, mungkin 125 cc ini 
lebih responsif. 

144. Pertanyaan 
Terlapor I 

Saksi mengatakan kedua 
anggota ini sahut-sahutan 
untuk peluncuran model 
kelas, maksudnya apa? 

Jawaban Di industri otomotif jika anda 
tidak punya pilihan model 
baru maka anda akan 
tergusur. Jika Yamaha 
pernah sebanding pasarnya 
dengan Honda namun jika 
Yamaha lengah dalam 
mengeluarkan model baru 
maka Yamaha bisa 
tersingkir. Iklan ini usaha 
merebut kembali skala 
ekonom… 
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b. Saksi Dyonisius Beti dalam Butir 160 BAP 

tanggal 22 November 2016 , menyatakan sebagai 

berikut: --------------------------------------------------   

No. 
Pertanyaan
/Jawaban 

Uraian 

160. Pertanyaan 
Terlapor I 

Bagaimana tingkat persaingan 
Yamaha dengan kompetitor? 

Jawaban Sangat keras (Yamaha dengan 
Honda), bukan hanya dalam 
sisi produk selalu banyak 
inovasi baru, kita lihat Honda 
mengeluarkan 10 produk dan 
Yamaha berusaha mengejar, 
dalam bidang promosi, perang 
habis-habisan, persaingan 
yang ada kalau secara 
kualitatif, persaingan makin 
lama makin tajam kami 
mengeluarkan biaya promosi 1 
triliun Rupiah yang mana 
tahun sebelumnya hanya 60%. 
Campaign tahun 2014-2015 
biaya campaign dari 100 M 
menhadi 150M biaya ini 
menjadi dobel, persaingan 
sangat mahal dan keras. 

c. Saksi Yoichiro Kojima dalam Butir 202, 203, 204 

dan 208 BAP tanggal 16 November 2016  sebagai 

berikut: --------------------------------------------------  

No. Pertanyaan
/Jawaban 

Uraian 

202. Pertanyaan 
Terlapor II 

Kami dari Terlapor II langsung 
kepada tugas saksi, tadi saksi 
jelaskan bahwa Yamaha dan 
Honda di beberapa negara itu 
head to head dalam bersaing? 

Jawaban Iya di banyak negara. 

203. Pertanyaan 
Terlapor II 

Menurut pengamatan saksi 
apakah dirasakan juga di 
Indonesia? 

Jawaban Iya dirasakan juga. 

204. Pertanyaan 
Terlapor II 

Seperti apa persaingan yang 
saksi rasakan dalam menjual 
produk Yamaha? 

Jawaban Misal di program promosi, 
misal ada perang diskon. Misal 
memberikan angsuran dengan 
bunga yang murah (dalam 
leasing finance). 

208. Pertanyaan 
Majelis 
Komisi 

Apakah ada hal-hal lain yang 
ingin saudara saksi 
sampaikan? 
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Jawaban Kalau boleh saya berkomentar, 
seperti yang hari ini 
disampaikan bahwa antara 
Yamaha dan Honda ini 
bersaing dengan ketat. Selama 
saya menjabat di Indonesia 
meskipun terdapat inflasi dan 
kenaikan upah minimum, 
dibanding industri yang lain, 
industri roda dua ini kenaikan 
harga sangat sempit. […] 

d. Saksi Achmad Ichsan Nurhakim sebagai Asisten 

Sales General Manager dari Terlapor I dalam 

Butir 115, 116, 122 dan 125 BAP tanggal 16 

November 2016, menyatakan sebagai berikut: ----  

No. Pertanyaan

/Jawaban 

Uraian 

115. Pertanyaan 
Terlapor I 

Promosi penjualan yang 
dirasakan apakah promosi 
yang cenderung jor jor an atau 
mengarah kadang-kadang ke 
black campaign apa komentar 
tentang ini? 

Jawaban Ngomongin black campaign 
semua industry ada. Saya 
mengalami sendiri black 
campaign contohnya saat kita 
meluncurkan produk baru saat 
itu Mio M3 black campaign 
competitor menganggap itu 
mirip punya dia. Berapa kali 
kami mengalami. Mulai 
plesetan, ada juga produk 
kami dilabel tiruan merek 
tertentu dari pesaing dan juga 
dalam ajang test drive motor 
kami dikerjai mesin kami 
dimasukkan pasir itu yang 
saya dapat info dan juga yang 
saya alami di wilayah Jateng. 

116. Pertanyaan 
Terlapor I 

Dari adanya hal-hal seperti ini 
menurut saudara ini terjadi 
persaingan yang sangat ketat? 

Jawaban Lebih dari ketat sudah kalah 
bersaing masih dibegitukan. 

122. Pertanyaan 
Terlapor I 

Terkait black campaign tadi 
apakah pernah saudara juga 
melihat sendiri atau menerima 
laporan ada perang diskon 
dalam satu pameran, pernah 
terjadi hal seperti itu? 

Jawaban Kalau pameran kita sering di 
tempat yang sama dalam 
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beberapa event, misalnya 
pasar atau mall samping-
sampingan pasti lihat langsung 
misalnya kami kasih down 
payment sekian sebelah coret 
lagi jadi sekian itu biasa lebih 
kepada angka rupiah 
contohnya DP 500 sebelah DP 
nya 0. 

125. Pertanyaan 
Majelis 
Komisi 

Yang buat itu siapa? 

Jawaban Competitor yang mulia namun 
saya tidak tahu pasti, 
selebaran itu ada di dealer 
mungkin dari dealer. Dealer 
gak akan berani black 
campaign kalau tidak ada back 
up atau proteksi dari yang 
ATPM berdasarkan pendapat 
saya. 

e. Saksi Hendri Wijaya sebagai Marketing General 

Manager dari Terlapor I dalam Butir 187, 190, 

191, 196, 199, 200 dan 202 BAP tanggal 25 

Oktober 2016, menyatakan sebagai berikut: ------  

No. Pertanyaan

/Jawaban 

Uraian 

187. Pertanyaan 
Terlapor I 

Pertama sekali kami tanyakan 
promosi bisa dijelaskan apa 
yang lihat dan alami sendiri 
produk yang dikeluarkan 
kaitannya apa yang 
dikeluarkan competitor? 

Jawaban Dari sisi promo persaingan 
sengit kami bikin apa 
competitor langsung bikin apa 
kami membuat pameran door 
to door. 

Pertanyaan 
Terlapor I 

Dalam aktivitas pameran apa 
yang terjadi? 

Jawaban  Begitu kami masuk kompetitor 
langsung masuk di sana 
terutama di pasar, sampai kita 
bikin pameran kompetitor 
mengerahkan salesmannya 
untuk mengelilingi pameran 
kami.    

190. Pertanyaan 
Terlapor I 

Ada hadiah? 

Jawaban Untuk menggenjot penjualan 
pak, kita bikin kampanye 
promo besar-besaran begitu 
saya bikin kampanye besar-
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besaran promo hadiah 2 M 
kompetitor langsung ikut bikin 
promo besar-besaran juga 
berhadiah mobil,   

191. Pertanyaan 
Terlapor I 

Kompetitor siapa bisa lebih 
spesifik? 

Jawaban Honda. Sampai berupa black 
campaign sampai ke dunia 
maya. 

196. Pertanyaan 
Terlapor I 

Dalam kaitannya dengan 
promosi dari pihak Yamaha 
counter promotion yang 
disampaikan kompetitor 
dengan merek Honda misalnya 
diskon ada perang diskon?  

Jawaban  Luar biasa kalau perang antar 
dealer itu diskon sudah luar 
biasa kita bisa bikin DP 
500.000 kompetitor bisa juga 
bikin pameran DP 300.000 

199. Pertanyaan 
Terlapor I 

Terkait perang diskon pada 
saat test drive kalau terjadi 
sesuatu yang saudara 
ketahui? 

Jawaban Kalau perang di level bawah 
sampai jurusnya macam-
macam. Motor saya pernah 
diganti stikernya dibilang ini 
motor tiruan. 

200. Pertanyaan 
Majelis 
Komisi 

Bagaimana caranya pas 
pameran atau pas di jalan? 

Jawaban  Motor saya dibeli terus 
kompetitor saya bikin aktivitas 
kumpulin massa yang dipakai 
motor saya stiker diganti 
ditulis motor tiruan sebelum 
customer test drive fan nya 
dikasi tanah dulu kalau 
dibawah mainnya sudah 
macam-macam. 

202. Pertanyaan 
Terlapor I 

Berkaitan dengan black 
campaign adakah 
perbandingan kompetitor 
Yamaha yang membandingkan 
produk-produk Yamaha yang 
satu kelas dibandingkan 
dengan produk Honda?  

Jawaban Banyak pak, sampai dibikin 
perbandingan motor saya 
dengan Honda lewat poster itu 
ditempel di masing-masing took 
juga dimasukkan selebaran-
selebaran di koran, bahkan 
beberapa konsumen komunitas 
saya disuruh testimoni 
kejelekan motor saya dan 
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testimony itu di publish di 
media massa. 

f. Saksi Hendri Kartono sebagai Sales Area DDS 

dari Terlapor I dalam Butir 63 BAP tanggal 29 

November 2016, menyatakan sebagai berikut: 

No. Pertanyaan/
Jawaban 

Uraian 

63. Pertanyaan 
Terlapor I 

Saksi di area bisa disebut di 
lapangan berdasarkan 
pengalaman bagaimana 
persaingan antara Yamaha 
dengan kompetitor tingkat 
persaingan apakah ada 
persaingan ketat atau 
bagaimana? 

Jawaban Persaingan sangat keras, ini 
juga pekerjaan kedua saya 
sebelum bergabung di 
industry sepeda motor. 
Persaingan keras ini sampai 
masuk ke tim penjualan di 
dealer bisa memperjuangkan 
produk untuk menjadi yang 
terbaik. Saya kaget. Ada 
yang menjelekkan produk 
dengan menyebarkan 
selebaran bensin boros, dari 
sei diskon harga sangat 
besar, ada juga kredit motor 
tanpa DP, potongan angsuran 
begitu besar terus 
berlangsung sampai terus 
menerus. 

g. Saksi Thomas Wijaya sebagai General Manager 

Sales dari Terlapor II dalam Butir 48 BAP tanggal 

30 November 2016, menyatakan sebagai berikut: 

No. Pertanyaan/

Jawaban 

Uraian 

48. Pertanyaan 
Terlapor 2 

Dapatkah Saudara Saksi 
menjelaskan bentuk promosi 
menyudutkan sepanjang 
yang pernah Saudara Saksi 
alami seperti black campaign? 

Jawaban Sangat naluriah di lapangan 
terjadi black campaign 
karena persaingan yang 
cukup ketat.... 

 

h. Saksi Rita Prajino sebagai General Manager 

Financial Planning dari Terlapor II dalam Butir 
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57 BAP tanggal 5 Desember 2016, menyatakan 

sebagai berikut: ----------------------------------------  

No. Pertanyaan/

Jawaban 

Uraian 

57. Pertanyaan 
Majelis 
Komisi 

Siapakah yang menentukan 
diskon itu, apakah main 
dealer? 

Jawaban Biasanya diskon ke customer 
ada di dealer. Persaingan 
cukup ketat di tingkatan 
dealer. 

31.17.7. Secara teori, dalam kartel tidak dimungkinkan 

adanya perang promosi dalam menginformasikan 

produk pelaku usaha kepada konsumen, karena 

dasar adanya kartel tersebut adalah adanya 

perjanjian diantara pesaing untuk tidak bersaing 

dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk 

memaksimalkan keuntungan dari anggota kartel. 

Dengan adanya fakta perang promosi yang 

dilakukan antara Terlapor I dan Terlapor II secara 

besar-besaran yang mencakup perang pada promosi 

iklan, promo hadiah, aktivitas, dan dealer, yang 

bahkan cenderung sudah mengarah pada black 

campaign membuktikan bahwa tuduhan kartel yang 

ditujukan kepada Terlapor I dan Terlapor II tidak 

berdasar. Hal ini juga diperkuat oleh Ahli Faisal 

Basri yang pada pokoknya mengatakan bahwa 

dugaan kartel di suatu industri cenderung lemah 

bila terdapat perang promosi di antara pelaku usaha 

yang bersaing, sebagaimana tercantum dalam Butir 

16, 17, 18 dan 30 BAP Ahli Faisal Basri, yang dapat 

dikutip sebagai berikut: -----------------------------------  

No. Pertanyaan/

Jawaban 

Uraian 

16. Pertanyaan 
Terlapor I 

Saudara ahli Jelaskan 
bagaimana karakteristik suatu 
industri ada indikasi kartel di 
industri ini dalam perspektif 
ekonomi? 

Jawaban Potensi kartel secara 
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konvensional melalui 2 
pendekatan: struktur dan 
behavior. Industri yang 
cenderung dapat melakukan 
kartel adalah struktur pasar 
duapoli dan oligopolistik yang 
produknya relatif homogen. Saya 
di KPPU menangani kasus kartel 
kita kalah di MA: SI dan 
Sukofindo. Perkara tersebut 
terkait dengan Trade inspection 
gula dimana nyata-nyata ada 
kartel menentukan tarif sama di 
KSO harian. Dari segi behaviour 
bisa dideteksi dari segi macam-
macam antara lain kenapa 
mereka tidak intensif beriklan. 
Kalau beriklan mereka biasanya 
soft tidak seperti Pepsi atau Coca 
Cola yang terang-terangan.  

17. Pertanyaan 
Terlapor 1 

Dalam suatu industri produk 
diferensiasi sedikit karena ini 
teknologi biaya marketing/iklan 
tinggi, dan berbagai iklan 
kecenderungan black campaigne 
secara indikasi walaupun 
struktur oligopoli terdapat 
kecenderungan dilakukan kartel 
karena pemainnya sedikit? 

Jawaban Mirip dengan Boeing dan Airbus 
bisa dikatakan duopoly. Untuk 
industri pesawat berbadan lebar, 
walaupun ada regional Mitsubishi 
jet yang masuk di Jepang dengan 
kapasitas penumpang 120 orang 
kebawah.Dalam industri tersebut 
tidak pernah dituduh melakukan 
kartel malah mereka saling 
bersaing habis-habisan dan 
didukung oleh pemerintah. 
Bahkan didukung Bank EXIM 
Amerika dan Bank EXIM Eropa. 
Struktur pasar duopoly sekalipun 
belum tentu terdapat insentif 
melakukan kartel untuk 
melakukan penetapan harga. 

18. Pertanyaan 
Terlapor 1 

Jika asumsi inovasi tinggi, biaya 
maketing tinggi, produk, profit 
tidak signifikan (cuma 4%), 
apakah ahli berpendapat 
kecenderungan kartel apa tidak 
dalam pasar yang dimaksud 
tersebut? 

Jawaban Derajat kecenderungan kartel 
rendah untuk industri atau 
produk yang karakteristik nya 
seperti yang saya sebutkan tadi. 
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30. Pertanyaan 
Terlapor 1 

Mengenai insentif untuk profit 
anggota pelaku usaha menjadi 
melakukan tindakan kartel 
apakah juga ada insentif bagi 
pelaku usaha melakukan 
tindakan kartel, kalau kemudian 
dia spending expenditure banyak 
dan melakukan iklan atau 
produksi atau research 
development dan melakukan 
berbagai inovasi, bisa di 
jelaskan? 

Jawaban Saya sampaikan ciri-ciri yang 
membuat praktek kartel itu relatif 
kemungkinan nya rendah adalah 
kalau perusahaan yang 
dituduhkan kartel tidak 
melakukan R&D secara intensif, 
buat apa R&D karena itu mahal 
dan ditiru sama yang lain. 
Karena kartel memaksimalkan 
profit dengan me-minimize segala 
macam dengan hasil belum pasti 
kalau kompetitor melakukan R&D 
hasilnya kalau si kompetitor 
melakukan R&D tetapi saya zero 
jadi buat apa saya melakukan 
sesuatu yang belum pasti lebih 
pasti kalau saya membentuk 
kesepakatan harga lebih jelas 
profit nya apalagi kalau entry 
barriers nya kecil. Jadi kembali 
menurut saya ciri-ciri perusahaan 
yang tidak melakukan kartel 
kalau R&D jalan terus, kemudian 
tadi saya sampaikan bahwa 
iklannya santai saja, misal 17 
Agustus seolah-olah iklan 
layanan masyarakat. Tidak tough 
seperti coca cola dan pepsi. 

31.17.8. Selain itu, Ahli Martin Daniel pada pokoknya 

mengatakan bahwa semakin tinggi persaingan 

dalam suatu pasar, maka advertising akan semakin 

diperlukan dengan alasan branding, sehingga bila 

pelaku usaha melakukan kartel, maka seharusnya 

advertising tidak diperlukan, sebagaimana 

tercantum dalam Butir 34 BAP Ahli Martin Daniel, 

yang dapat dikutip sebagai berikut: 

No. Pertanyaan/
Jawaban 

Uraian 

34. Pertanyaan 1 Apakah bisa ada indikasi kartel 
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dalam oligopoly suatu 
perusahaan mengeluarkan biaya 
advertising yang menghadirkan 
adanya persaingan, apakah itu 
menunjukkan adanya 
persaingan? 

Jawaban Bisa, semakin level kompetisi 
meninggi maka advertisingnya 
bisa jadi naik. Advertising itu 
sejalan dengan level kompetisi. 

31.17.9. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah 

jelas terbukti Para Terlapor dalam merebut 

konsumen telah melakukan perang promosi yang 

bahkan cenderung mengarah pada black campaign, 

sehingga tuduhan Investigator dalam LDP yang 

menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah 

melakukan kartel penetapan harga menjadi tidak 

berdasar, karena pada faktanya terdapat persaingan 

yang sangat keras diantara Para Terlapor. -------------  

Terdapat perang harga dalam pasar skutik antara terlapor I dan 

terlapor II; --------------------------------------------------------------------  

31.17.10. Secara teori, dalam suatu kartel tidak 

dimungkinkan adanya perang harga antar anggota 

kartel. Anggota kartel cenderung untuk tidak 

melakukan perang harga dan menentukan suatu 

harga monopoli yang disepakati bersama. Dengan 

adanya perang harga (price war) yang dilakukan 

oleh Terlapor I kepada pesaingnya, maka tuduhan 

investigator dalam LDP mengenai kartel tidak 

terbukti dan mengada-ada. -------------------------------  

31.17.11. Mengingat ketatnya persaingan di skutik 110 cc 

maupun 125 cc, Terlapor I mengambil posisi sebagai 

berikut dalam penentuan harganya: a) mengenakan 

harga murah dengan menyerap kenaikan pajak; b) 

memberikan potongan harga (diskon) yang besar; c) 

berusaha untuk tidak menaikkan harga malahan 

berusaha menurunkan harga melalui efisiensi 

internal; d) penyesuaian harga di bawah inflasi; dan 
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e) meluncurkan produk baru dan teknologi baru 

dengan biaya penelitian dan pengembangan yang 

tinggi namun dengan harga jual yang kompetitif; ----  

31.17.12. Bahwa fakta adanya perang harga antara Terlapor I 

dengan Terlapor II dapat dilihat dalam gambar 

sebagai berikut: ---------------------------------------------  

 

Gambar 30. Perang discount pameran antara Terlapor I 

dengan Terlapor II dalam memasarkan produknya. 

 

 

Gambar 31. Perang potongan harga antara Teralpor I 

dengan Terlapor II dalam memasarkan produknya. 

 

31.17.13. Selain itu, persaingan yang ketat juga terlihat 

dengan adanya berbagai aktivitas penjualan yang 

dilakukan atau diikuti oleh para pelaku usaha di 

pasar ini. Misalnya penyelenggaraan pameran di 
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pusat perbelanjaan, test-ride, pembukaan kantor-

kantor leasing, perang hadiah antar dealer, perang 

diskon, dan sebagainya; -----------------------------------  

31.17.14. Terhadap hal ini, Ahli Faisal Basri mengatakan 

bahwa dugaan kartel di suatu industri cenderung 

lemah bila terdapat perang harga di antara pelaku 

usaha yang bersaing, sebagaimana tercantum dalam 

Affidavit Ahli Faisal Basri butir 13 halaman 5 

(Lampiran T1-4/B21), yang dapat dikutip sebagai 

berikut:  ------------------------------------------------------  

“13. Apakah ada tujuan dan motif ekonomi bagi suatu 
pelaku usaha untuk menjadi anggota kartel penetapan 
harga apabila ia menghabiskan biaya yang tinggi pada 
iklan/promosi, adanya perang harga antar pelaku usaha, 
dan adanya inovasi yang dilakukan oleh pelaku usaha? 

 
Dugaan kartel di suatu industri cenderung lemah jika: (a) 
pelaku di industri yang sama mengeluarkan dana yang 
cukup besar untuk iklan; (b) pelaku usaha melakukan 
inovasi yang berkelanjutan sebagaimana terlihat dari 
kemunculan produk baru dengan diferensesinya produk 
yang sangat beragam dan dengan teknologi baru; (c) 
terjadi perang harga yang cukup gencar sebagaimana 
terlihat dari pergerakan harga-harga dari produk-produk 
yang bersaing.”  

31.17.15. Dengan tindakan Terlapor I yang menetapkan 

perang harga melalui kebijakan strategi harga 

murah pada saat terjadinya peningkatan biaya, 

serta menerapkan produk baru yang menghabiskan 

biaya yang sangat tinggi, telah jelas menunjukkan 

bahwa dugaan kartel yang dituduhkan oleh 

Investigator tidak berdasar dan salah. ------------------  

Terlapor I secara terus menerus melakukan inovasi dan 

pengembangan teknologi untuk  terus bersaing atau 

memenangkan persaingan; -----------------------------------------------  

31.17.16. Bahwa untuk memenangkan persaingan di pasar, 

Terlapor I selalu melakukan inovasi dan 

pengembangan teknologi secara terus-menerus, 

termasuk motor skutik yang menjadi obyek dugaan 

pelanggaran dalam perkara a quo.Dalam hal ini 
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Terlapor I telah mengeluarkan beberapa model 

dengan varian yang berbeda-beda. Hal ini 

menunjukkan bahwa Terlapor I dalam 

mengeluarkan model selalu menciptakan inovasi 

yang baru dengan tujuan untuk memenangkan 

persaingan di pasar, sebagaimana tercantum dalam 

tabel di bawah ini: ------------------------------------------  

No Tipe Skutik Keterangan 

1. Yamaha Aerox 155 VVA 

 

 

 Aerox 155 VVA 
- Mesin 155 cc LC4V Blue Core 
- Lampu LED 
- Superwide Tubeless Tire Fr. 110/80-

14, Rr. 140/70-14 
- 5.8” Digital Spedometer 
- Electric Power Socket 

 

 Aerox 155 VVA – R Version 
- Mesin 155 cc LC4V Blue Core 
- Lampu LED 
- Superwide Tubeless Tire Fr. 110/80-

14, Rr. 140/70-14 
- 5.8” Digital Spedometer 
- Electric Power Socket 
- Sub Tank RR Suspension 
- Wave Type Disc Brake 

 

 Aerox 155 VVA – S Version 
- Mesin 155 cc LC4V Blue Core 
- Lampu LED 
- Superwide Tubeless Tire Fr. 110/80-

14, Rr. 140/70-14 
- 5.8” Digital Spedometer 
- Electric Power Socket 
- Smart Key System 
- ABS 
- Stop & Start System 

2. Yamaha Mio M3 125 

 

 Mesin Blue Core 125 cc (Membuat mesin 
lebih efisien, handal dan bertenaga)  

 Stop & Start System (Sistem yang 
membuat mesin Stop/mati saat berhenti 
lebih dari 5 detik dan Start/menyala 

kembali saat tuas gas diputar). 

 Quick Starter (Menghidupkan mesin 
lebih cepat yang mendukung fitur Stop 
& Start System). 

 Eco Indicator (Indikator irit untuk 
berekendara sehingga lebih ekonomis 
dan aman).  

 Advance Key System (Fitur canggih 
dengan fungsi ganda untuk menemukan 
lokasi dan membuka penutup kunci). 
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No Tipe Skutik Keterangan 

 Smart Lock System (Sistem yang 
membuat aman ketika harus mengunci 
rem saat berhenti di tanjakan atau 
turunan). 

 Tangki 4,2 Liter (Kapasitas tangki bahan 
bakar paling besar di kelasnya). 

 Bagasi yang luas dan lega 

 Multi function key (Kunci dengan 3 
fungsi, yaitu untuk menyalakan motor, 
mengunci motor dan membuka bagasi. 

 Smart Side Stand Witch (Lebih aman dan 
informatif dengan tujuan untuk 
menghindari pengendara lupa 
menaikkan standar samping saat motor 
diparkir). 

 Trendy Speedometer Design (Desain 
speedometer baru yang tampil lebih 
trendy). 

 Trendy Sport Striping (Striping baru yang 
bernuansa sporty dan dinamis yang 
membuat gaya lebih trendy). 

 Slim Body Design (Body ringan dan 
desain ramping untuk gesit 
berkendara). 

3. Yamaha All New Soul GT 

 

 

 

 Mesin menggunakan teknologi Blue Core 
(Membuat mesin lebih efisien, handal 
dan bertenaga). 

 Stop & Start System (Fitur eksklusif 
dengan sistem otomatis yang membuat 
mesin Stop/mati saat berhenti lebih dari 
5 detik dan Start/menyala kembali saat 
tuas gas diputar).  

 Advance Key System (Fitur canggih 
dengan fungsi ganda untuk menemukan 
lokasi dan membuka penutup kunci). 

 Eco Indicator (Indikator irit untuk 
berkendara lebih ekonomis dan aman). 

 Quick Start (Menghidupkan mesin lebih 
cepat yang mendukung fitur Stop & 
Start System). 

 Smart Lock System (Membantu 
pengereman tanjakan maupun 
turunan). 

 Big Luggage (Lebih banyak menampung 
barang bawaan dengan kapasitas 14 
Liter).  

 Sporty Speedometer Design (Desain baru 
yang maskulin dan sporty). 

 LED Headlight (Lebih terang dan awet 
dengan desain yang agresif).  

 Wide Tire (Lebih stabil saat berkendara 
dan membuat tampilan semakin gagah).  
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No Tipe Skutik Keterangan 

4. Yamaha Mio Z 

 

 

 Mesin dengan teknologi Blue Core 
(Membuat mesin lebih efisien, handal 
dan bertenaga).  

 Multi Function Key (Fungsi 3 in 1, yaitu 
menyalakan motor, membuka bagasi 
dan mengunci motor). 

 Big Luggage (Untuk memuat barang 
yang lebih banyak untuk menunjang 
aktivitas pengendara). 

 Eco Indicator (Indikator irit untuk 
berkendara lebih ekonomis dan aman). 

 Wide Tire (Lebih stabil saat berkendara 
dan membuat tampilan semakin gagah). 

5. Yamaha New Fino 

 

 

 

 Jewelry Look & Leaf Shape (Desain 
lampu depan yang anggun dengan 
kilauan bagaikan berlian) 

 Mesin 125 cc dengan teknologi Blue 
Core (Membuat mesin lebih efisien, 
handal dan bertenaga).  

 Big Luggage (Dapat memuat barang 
sebanyak 8,7 Liter) 

 Advance Key System (Fitur canggih 
dengan fungsi ganda untuk menemukan 
lokasi dan membuka penutup kunci). 

 Smart Lock System (Membantu 
pengereman tanjakan maupun 
turunan). 

6. Yamaha Aerox 125 cc 

 

 

 Sport bike style LED (Lampu depan 
mengadopsi desain agresif Sports Bike 
dengan teknologi lampu LED yang 
memancarkan cahaya lebih terang & 
fokus. 

 Big Luggage (Bagasi di bawah jok yang 
ekstra luas mampu memuat satu helm 
half face standar). 

 Sporty Wide Rear Tire (Ban belakang 
yang lebar untuk kemampuan manuver 
dan stabilitas yang lebih baik). 

 Hidden Rear Grab Handle (Desain yang 
membuat kesan Sports Bike menjadi 

semakin kuat dengan desain pegangan 
tangan belakang yang tersembunyi). 

 

7. Yamaha NMax  Variable Valve Actuation (VVA) untuk 
mempertahankan tenaga dari kecepatan 
rendah hingga tinggi. 

 Mesin dengan teknologi Blue Core, 
sehingga membuat mesin lebih efisien, 
handal dan bertenaga. 

 4 valves, teknologi balap untuk memberi 
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No Tipe Skutik Keterangan 

 

 

performa akselerasi yang makin melesat 
dengan mantap. 

 Front & Rear LED Highlight 

 Digital Speedometer 

 Aluminium Handlebar 

 Wide Tire (Ban dan velg tampak lebar. 
Semakin sporty dan stabil). 

 Two Riding Positions (memeberi 
keleluasaan saat bermanuver dan 
kenyamanan berkendara yang tinggi 
dengan dua pilihan posisi kaki). 

 Anti-Lock Brake System (Matik pertama 
di Indonesia yang menggunakan 

teknologi ABS. Memaksimalkan 
stabilitas dan keamanan berkendara 
saat terjadi pengereman mendadak dan 
kondisi jalan licin). 

 Double Disc Brake (Pengereman ganda. 
Aman terjaga dengan cengkeraman 
cakram yang kuat dan kokoh).  

 

8. Yamaha GT 125 

-

 

 

 

 Big Bike Muffler (desain terinspirasi dari 
knalpot Yamaha TMAX yang tampil 
gagah dan powerful). 

 Smart Stand Witch (Mematikan mesin 
secara otomatis saat standar samping 
diturunkan yang dilengkapi dengan 
lampu indikator yang berkedip saat fitur 
ini diaktifkan. 

 Sports Car Tail Lamp (Desain lampu 
yang sporty dan modern dengan efek 
smoked lens, sehingga membuat cahaya 
lebih jelas terlihat namun tidak 
menyilaukan. 

 Elegant & Luxury 3D Emblem (Emblem 
chrome dengan model tiga dimensi 
membuat tampilan semakin mewah, 
desain ini hanya ada di GT series). 

 Smart Key Shutter (Sistem kunci 
lengkap untuk menyalakan mesin, 
membuka bagasi, maupun kunci 
pengaman parkir). 

 Smart Lock System (Sistem yang 
mempermudahkan untuk mengunci rem 

saat parkir di tanjakan dengan hanya 
perlu satu jari untuk mengaktifkannya. 

 Air Force Speedometer (Desain 
speedometer yang tampil mewah yang 
merefleksikan kecepatan). 

 

9. Yamaha X-Ride  Desain lampu penjelajah (Desain lampu 
yang terinspirasi dari motor penjelajah). 

 Desain Body Extreme (Didesain dengan 
konsep multi layer yang agresif dan 



  
 

 

 
halaman 257 dari 419 

 

 

 

SALINAN 

No Tipe Skutik Keterangan 

 

 

 

 

futuristik semakin ekstrim. 

 Speedometer Motor Cross (Desain 
speedometer yang bergaya sporty, 
simpel dan gagah). 

 Tapak Ban yang lebar (Velg dan ban 
tapak yang lebar, lebih gagah dan 
mantap di berbagai kondisi jalan). 

 Stang Ringan (Stang lebar membuat 
handling ringan, sehingga manuver 
lebih mantap di segala kondisi jalan. 

 Suspensi Nyaman Maksimal (Diameter 
suspense bertipe Twin-tube yang lebih 
besar dan lebih panjang untuk 
peredaman maksimal). 

 

 

Tabel 1. Model dan inovasi pada Skutik yang dikeluarkan oleh Terlapor I. 

31.17.17. Selain itu, inovasi dan pengembangan teknologi juga 

dilakukan pada jenis-jenis motor lainnya, baik pada 

jenis motor underbone, sport dan lainnya. Berbagai 

inovasi dan pengembangan pada jenis motor lainnya 

tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari fakta adanya persaingan antara Terlapor I dan 

Terlapor II; ---------------------------------------------------  

31.17.18. Berdasarkan proses persidangan, fakta-fakta 

adanya persaingan yang sangat ketat antara 

Terlapor I dan Terlapor II juga telah sesuai dengan 

keterangan saksi-saksi, antara lain sebagai berikut:-  

a. Saksi Gunadi Sindhuwinata sebagai Ketua AISI 

dalam Butir 21, 65, 114 dan 115 BAP tanggal 6 

September 2016 menyatakan sebagai berikut: ----  

No. 
Pertanyaan/ 

Jawaban 
Uraian 

21. Pertanyaan 
Majelis 
Komisi 

Kondisi ini di Indonesia 
hanya 100 cc dan 110 cc 
antara beat dan vario 
padahal sama-sama dari 
Indonesia perbedaan ini 
sangat tipis apakah ini 
membedakan benar 
segmennya? 

Jawaban Hal ini menunjukkan 
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persaingan di pasar ini ketat, 
kalau salah satu merk mulai 
dengan 100 cc untuk bisa 
merebut pasar maka merek 
lain berusaha mengungguli 
dengan 110 cc. Ada 
perbedaan di harga sehingga 
konsumen bebas memilih 
apakah sedikit lebih murah cc 
kecil, atau sebaliknya. 
Perbedaan yang tipis ini 
betul-betul menunjukkan 
mereka saling membunuh 
untuk menarik pasar, 
membuat model yang atraktif 
konsumen menentukan 
sendiri, mungkin 125 cc ini 
lebih responsif. 

65. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah ini salah satu dasar 
si konsumen memilih? 

Jawaban […..] 
3. Terjadi diversifikasi yang 

dekat karena masing-
masing mencoba untuk 
merebut pangsa pasar; 

4. Kenyataan diberikan 
transmisi otomatik dan 
model yang lebih fashion 
dan masuk cita rasa 
konsumen maka pasar ini 
berkembang. 

114. Pertanyaan 
Terlapor I 

Saksi mengatakan kedua 
anggota ini sahut-sahutan 
untuk peluncuran model 
kelas, maksudnya apa? 

Jawaban Di industri otomotif jika anda 
tidak punya pilihan model 
baru maka anda akan 
tergusur. Jika Yamaha 
pernah sebanding pasarnya 
dengan Honda namun jika 
Yamaha lengah dalam 
mengeluarkan model baru 
maka Yamaha bisa tersingkir. 
Iklan ini usaha merebut 
kembali skala ekonom. Ini 
adalah salah satu hal umum 
di industry otomotif, misal 
mobil, satu jenis mobil ada 
banyak variannya terakhir 
saya lihat ada 83. Hal itu 
dilakukan agar mereka tidak 
mau mati di pasarnya mereka 
harus menawarkan produk 
menarik, hal ini juga terjadi di 
industri sepeda motor. 

115. Pertanyaan Apakah Yamaha dan Honda 
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Terlapor I juga melakukan hal itu? 

Jawaban Kita lihat segmentasi dari cc, 
lomba untuk meningkatkan cc 
supaya konsumen dapat 
meningkatkan cara 
berkendara mereka ini 
terjadi, model pun juga 
demikian, ada berapa model 
yang setiap tahun 
dikeluarkan merk ini untuk 
merebut hati konsumen. 
Sebagai awam pun bisa 
melihat. 

b. Saksi Thomas Wijaya sebagai General Manager 

Sales dari Terlapor II dalam Butir 25 BAP tanggal 

30 November 2016, menyatakan sebagai berikut: 

No. 
Pertanyaan/

Jawaban 
Uraian 

25. Pertanyaan 
Terlapor 2 

Apa faktor yang 
menyebabkan market share 
mengalami peningkatan dari 
awal launching terutama 
2012-2013? 

Jawaban Kami tahun 2007-2009 
market share cukup mepet 
dengan kompetitor, tahun 
2008 kami meluncurkan BeAT 
series. Di tahun 2010 baik 
secara total termasuk skuter 
matik kami mengalami 
peningkatan sampai 
sekarang. Beberapa faktor 
dari 2010-sekarang mengapa 
kami mengalami peningkatan, 
diantaranya ialah kami 
inovasi desain BeAT pada 
saat launching seperti 
''spakbor" depan agak lebih 
mangap gap nya hal 
berdasarkan permintaan 
konsumen perlu di improve 
jarak harus lebih rapat, 
hampir 1-2 tahun kami 
modifikasi produk (2008-
2010). Penambahan teknologi 
juga dilakukan, di tahun 
2010-2012 dari karburator 
kami ke fuel injection (FI) 
sehingga semua produk BeAT 
tahun 2012 dari desain dan 
teknologi telah berubah. Di 
tahun 2014-2015 kami 
melengkapi fitur tambahan 
combi-brake system (CBS) 
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kalau pengereman lebih 
efektif untuk roda depan dan 
belakang. Selain itu kami 
lengkapi dengan Idling Stop 
System (ISS) kalau di lampu 
merah macet, mesin motor 
akan mati sehingga membuat 
konsumsi BBM menjadi irit. 
Kami lakukan improvement 
produk yang terakhir yaitu 
penambahan alarm untuk 
mengetahui letak posisi 
sepeda motor dimana ketika 
parkir. 
Secara umum kami lakukan 
penambahan desain, 
teknologi, fitur baru, serta 
kami juga tambah kapasitas 
di tahun 2008-2010 masih 
cukup minim kami investasi 
di 2012 sampai sekarang 
kami punya pabrik (plan) di 
cikarang/cibitung di 2006. Di 
situ kami juga launching plant 
kami di Karawang di 2014 
akhir. Kapasitas kami 
mengalami 2 kali peningkatan 
sejak 10 tahun terkahir. 

c. Saksi Rita Prajino sebagai General Manager 

Financial Planning dari Terlapor II dalam Butir 

34 BAP tanggal 5 Desember 2016, menyatakan 

sebagai berikut: ----------------------------------------  

No. Pertanyaan/
Jawaban 

Uraian 

34. Pertanyaan 
Terlapor 2 

Apa yang membuat AHM di 
market share meningkat dan 
disukai oleh masyarakat? 

Jawaban Kita melakukan inovasi dari 
sisi produk dan 
mengeluarkan produk baru 
skuter matik seperti Beat, 
Scoopy, dan Vario. Kami juga 
melakukan inovasi teknologi, 
dimana sejak 2012, AHM 
sudah meninggalkan 
karburator dan menggantinya 
dengan fuel injection (FI). 
Kami juga membuat inovasi 
dan penambahan fitur-fitur 
Honda yang sedemikian 
kompetitif seperti Combi 
Brake System (CBS) dan 
menaikkan kapasitas 
produksi. 
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d. Terhadap hal ini, Ahli Faisal Basri pada 

pokoknya mengatakan bahwa dugaan kartel di 

suatu industri cenderung lemah bila pelaku 

usaha yang bersaing selalu melakukan inovasi 

dan pengembangan teknologi secara terus-

menerus, sebagaimana tercantum dalam Butir 

16, 18, dan 30 BAP Ahli Faisal Basri, yang dapat 

dikutip sebagai berikut: -------------------------------   

No. Pertanyaan
/Jawaban 

Uraian 

16. Pertanyaan 
Terlapor I 

Saudara ahli jelaskan 
bagaimana karakteristik suatu 
industri ada indikasi kartel di 
industri ini dalam perspektif 
ekonomi? 

Jawaban Potensi kartel secara 
konvensional melalui 2 
pendekatan: struktur dan 
behavior. Industri yang 
cenderung dapat melakukan 
kartel adalah struktur pasar 
duapoli dan oligopolistik yang 
produknya relatif homogen. 
Saya di KPPU menangani 
kasus kartel kita kalah di MA: 
SI dan Sukofindo. Perkara 
tersebut terkait dengan Trade 
inspection gula dimana nyata-
nyata ada kartel menentukan 
tarif sama di KSO harian. Dari 
segi behaviour bisa dideteksi 
dari segi macam-macam 
antara lain kenapa mereka 
tidak intensif beriklan. Kalau 
beriklan mereka biasanya soft 
tidak seperti Pepsi atau Coca 
Cola yang terang-terangan. 
Pasar Kartel cenderung inovasi 
tidak berkembang, kenapa 
harus inovasi toh harga diatur, 
apalagi inovasi itu mahal. 
Mereka kerap melakukan 
kegiatan-kegiatan yang 
sifatnya itu mendorong 
industri ini secara bersama-
sama. Misalnya industri 
pengembang mensponsori 
besar-besaran aksi 4 
Desember, kegiatan yang tidak 
ada hubungannya dengan 
produk dia.  

18. Pertanyaan Jika asumsi inovasi tinggi, 
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Terlapor 1 biaya maketing tinggi, produk, 
profit tidak signifikan (cuma 
4%), apakah ahli berpendapat 
kecenderungan kartel apa 
tidak dalam pasar yang 
dimaksud tersebut? 

Jawaban Derajat kecenderungan kartel 
rendah untuk industri atau 
produk yang karakteristik nya 
seperti yang saya sebutkan 
tadi. 

30. Pertanyaan 
Terlapor 1 

Mengenai insentif untuk profit 
anggota pelaku usaha menjadi 
melakukan tindakan kartel 
apakah juga ada insentif bagi 
pelaku usaha melakukan 
tindakan kartel, kalau 
kemudian dia spending 
expenditure banyak dan 
melakukan iklan atau produksi 
atau research development 
dan melakukan berbagai 
inovasi, bisa di jelaskan? 

Jawaban Saya sampaikan ciri-ciri yang 
membuat praktek kartel itu 
relatif kemungkinan nya 
rendah adalah kalau 
perusahaan yang dituduhkan 
kartel tidak melakukan R&D 
secara intensif, buat apa R&D 
karena itu mahal dan ditiru 
sama yang lain. Karena kartel 
memaksimalkan profit dengan 
me-minimize segala macam 
dengan hasil belum pasti 
kalau kompetitor melakukan 
R&D hasilnya kalau si 
kompetitor melakukan R&D 
tetapi saya zero jd buat apa 
saya melakukan sesuatu yang 
belum pasti lebih pasti kalau 
saya membentuk kesepakatan 
harga lebih jelas profit nya 
apalagi kalau entry barriers 
nya kecil. Jadi kembali 
menurut saya ciri-ciri 
perusahaan yang tidak 
melakukan kartel kalau R&D 
jalan terus, kemudian tadi 
saya sampaikan bahwa 
iklannya santai saja, misal 17 
Agustus seolah-olah iklan 
layanan masyarakat. Tidak 
tough seperti coca cola dan 
pepsi. 
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31.17.19. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah 

jelas terbukti bahwa untuk memenangkan 

persaingan di pasar, maka Terlapor I selalu 

melakukan inovasi dan pengembangan teknologi 

secara terus-menerus, sehingga tuduhan 

Investigator dalam LDP yang menyatakan bahwa 

Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan kartel 

penetapan harga menjadi tidak berdasar, karena 

pada faktanya terdapat persaingan yang sangat 

keras diantara Para Terlapor. ----------------------------  

31.18. Terbukti bahwa terlapor I tidak memperoleh keuntungan yang 

berlebih (excessive profit) sehingga tuduhan investigator dalam 

penetapan harga tidak logis dan tidak berdasar ; -------------------  

31.18.1. Sesuai keterangan ahli-ahli, motif pelaku usaha 

melakukan kartel harga adalah untuk memperoleh 

keuntungan yang berlebihan atau tidak wajar. Hal 

ini karena suatu tindakan kartel atau penetapan 

harga merupakan tindakan yang mengandung risiko 

hukum, sehingga secara logika tidak mungkin 

dilakukan apabila bukan untuk memperoleh 

keuntungan yang tidak wajar atau berlebihan; -------  

31.18.2. Berdasarkan fakta selama persidangan terbukti 

bahwa Terlapor I tidak memperoleh keuntungan 

yang berlebih dalam melakukan kegiatan usaha 

sehingga tuduhan Investigator yang menyatakan 

Terlapor I memperoleh keuntungan yang berlebih 

adalah tidak berdasar;-------------------------------------  

31.18.3. Terlapor I menyayangkan Investigator yang tidak 

mempertimbangkan dan memahami sama sekali 

mengenai teori dasar pencatatan standar akuntansi 

keuangan, sehingga menghasilkan analisa dugaan 

penetapan harga yang salah dan tidak berdasar; -----  

31.18.4. Prinsipekonomi sederhana mengatakan bahwa total 

pendapatan (revenue) merupakan perkalian antara 
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harga produk yang dijual dengan kuantitas produk 

yang terjual. Namun, dalam sisi akuntansi dan juga 

bisnis, yang juga tercantum secara jelas dalam 

laporan keuangan tahunan, faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan tidak memiliki batasan 

tertentu,tidak hanya mencakup harga dari produk 

utama yang dijual oleh pelaku usaha, namun juga 

dari pendapatan yang berasal dari pendapatan 

akibat dampak nilai tukar, pendapatan dari 

penjualan produk sampingan (bukan produk utama, 

seperti suku cadang, mesin, baik dalam penjualan 

ekspor maupun domestik), metode 

pencatatan/akuntansi dalam menghitung depresiasi 

dan amortisasi, dan faktor eksternal; -------------------  

31.18.5. Sementara itu,terdapat banyak faktor 

mempengaruhi biaya yang ditanggungoleh pelaku 

usaha. Seperti metode pencatatan/akuntansi dalam 

penghitungan antara lain: 1) biaya produksi suatu 

produk, apakah pelaku usaha menerapkan 

LIFO/last-in-first-out, FIFO/first-in-first-out, atau 

metode lain (atau yang juga dikenal sebagai cost-

accounting); 2) depresiasi dan amortisasi; 3) sewa 

modal (capital leasing); 4) kewajiban (liabilities); 5) 

kas atau setara kas; 6) nilai tukar dalam 

menghitung kewajiban (liabilities) yang 

didenominasikan dalam mata uang asing; 7) pajak 

dan bea cukai; 8) biaya pemasaran; dan 9) biaya 

litbang (R&D). Berbagai langkah yang cermat dan 

bijaksana harus diperhitungkan terlebih dahulu 

sebelum menyimpulkan kinerja keuangan dari satu 

pelaku usaha; -----------------------------------------------  

31.18.6. Perhitungan labadidapatkan dari pengurangan 

biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan usaha atas pendapatan yang 
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didapatkan oleh pelaku usaha selamaperiode 

tertentu. Oleh karena itu, faktor yang 

mempengaruhi laba tidak semata-mata hanya 

berdasar pada jumlah pendapatan yang dicapai oleh 

pelaku usaha. Meskipun pendapatan tidak 

meningkat namun apabila pelaku usaha mampu 

menurunkan biaya pengeluarannya,maka laba 

perusahaan tersebut akan meningkat,ceteris 

paribus. Kondisi akan berbeda jika pendapatan 

meningkat namun biaya juga meningkat, maka total 

laba akan tergantung pada seberapa banyak 

peningkatan pendapatan dibandingkan dengan 

biayanya. ----------------------------------------------------  

31.18.7. Investigator tidak cermat dalam menyajikan dan 

memaparkan data yang disampaikan dalam LDP. 

Hal tersebut terlihat dalam halaman 21 – 22 LDP 

poin 3 yang menunjukkan data operating profit 

Terlapor I. Dalam data yang disajikan. Investigator 

salah menghitung perubahan laba bersih sebelum 

pajak (net profit before tax) dari tahun 2013-2014. 

Investigator menyatakan bahwa Terlapor I 

mendapatkan laba bersih sebelum pajak sebesar Rp 

1.717 miliar di tahun 2013 dan Rp 1.844 miliar di 

tahun 2014, dan menyimpulkan bahwa Terlapor I 

mengalami kenaikan laba bersih sebelum pajak 

sebesar 47.4% (empat puluh tujuh koma empat 

persen). Padahal jika dihitung dengan lebih teliti, 

peningkatan laba bersih sebelum pajak yang 

diterima oleh Terlapor I hanya sebesar Rp. 127 

miliar atau hanya sebesar 7,4% (tujuh koma empat 

persen).-------------------------------------------------------  

31.18.8. Berdasarkan informasi yang tertera pada Laporan 

Keuangan Terlapor I tahun anggaran 2014, pada 

kenyataannya justru rasio laba bersih setelah pajak 
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terhadap penjualan bersih tahun 2014 sangat kecil 

sekali, yaitu hanya sebesar 3,8% (rahasia)-------------  

 

31.18.9. Perludiketahui bahwa pada tahun 2014, 

sebagaimana dicatat dan diakui oleh Purwantono, 

Suherman, & Surja (“PSS”), Akuntan Publik yang 

mengaudit laporan keuangan Terlapor I, terdapat 

perubahan metode pencatatan/pembukuan dalam 

perhitungan Model Fee di dalam internal Terlapor I. 

Model Fee merupakan biaya yang dibayarkan oleh 

Terlapor I kepada Yamaha Motor Corporation untuk 

setiap peluncuran model baru Terlapor I. --------------  

31.18.10. Sebelum 2014, total akumulasiModel Fee berdasar 

pada pembayaran. Artinya, pencatatan atas Model 

Fee tersebut dilakukan pembayaran dilakukan 

langsung sepenuhnya pada saat peluncuran model 

baru tersebut. Namun, pada tahun 2014,pencatatan 

Model Feedalam buku keuangan perusahaan 

dilakukan secara amortisasi selama 3 tahun. 

Amortisasi adalah penyusutan yang dilakukan 

terhadap aktiva tidak berwujud (intangible assets) 

dalam rentang jangka waktu tertentu di setiap 

periode akuntasi. -------------------------------------------  

31.18.11. Dengan mengamortisasi Model Fee, maka jumlah 

biaya pengeluaran (expense) tiap tahunnya untuk 

Model Fee menjadi berkurang karena beban Model 

Fee yang sedianya dibayarkan satu kali sekaligus 

untuk selama periode pemakaian tertentu dapat 
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dibagi rata selama perkiraan masa 

pakai/berlakunya Model Fee tersebut. -----------------  

31.18.12. Dampak perubahan metode pencatatan Model Fee 

dapat diterangkan sebagai berikut(rahasia): -----------  

 

31.18.13. Dengan diketahuinya besaran penyesuaian 

perubahan pencatatan akuntansi atas Model Fee 

tersebut, maka laba setelah pajak tahun 2014 yang 

tidak menggunakan metode amortisasi Model Fee 

dapat diketahui. Berdasarkan pada bagian C tabel 

di atas, ada penurunan rasio laba bersih setelah 

pajak tahun 2014 sebesar 8,6% (delapan koma 

enam persen) dari tahun sebelumnya. ------------------  

31.18.14. Kondisi tersebut adalah wajar terjadi dimana 

perusahaan dapat memilih metode pencatatan 

dalam laporan keuangan, sebagaimana disampaikan 

oleh Ahli Winwin Yadiati dalam Butir 11 BAP 
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Pemeriksaan tanggal 21 Desember 2016, sebagai 

berikut: -------------------------------------------------------  

No. Pertanyaan / 
Jawaban 

Uraian 

11. Pertanyaan 
Terlapor I 

Dalam standar akuntansi 
keuangan ada teknik pengakuan 
berbeda suatu transaksi? 

Jawaban Dalam akuntansi ada prosedur 
pedoman bagaimana cara 
menyusun atau menetapkan 
laporan keuangan. Dalam 
Standar Akuntansi keuangan, 
manajemen diberi pilihan ketika 
akan menerapkan metode 
pencatatan selama metode 
pencatatan sesuai dengan 
standar akuntansi. Misal 
contohnya untuk intangible asset 
dalam pengakuan menggunakan 
metode cost method dan metode 
revaluasi. Jadi diberikan pilihan 
misalkan pengakuan beban 
penyusutan ada metode garis 
lurus, double decline balance, itu 
dibolehkan memilih. Manajemen 
boleh memilih apakah akan 
menggunakan metode FIFO atau 
boleh menggunakan metode 
harga rata-rata (average). Setiap 
metode akan memberikan 
dampak yang berbeda-beda 
terhadap angka persediaan akhir 
dan nilai harga pokok barang. 
Demikian pula untuk pemilihan 
estimasi waktu, misalkan untuk 
estimasi umur suatu aset 
berwujud apakah 5 tahun atau 3 
tahun, perusahaan dapat 
menentukan estimasi sesuai 
pilihan. 

31.18.15. Ahli juga menjelaskan bahwa terjadinya perubahan 

metode pencatatan tersebut akan berdampak pada 

perubahan nilai pelaporan keuntungan yang 

disampaikan dalam laporan keuangan, sebagaimana 

disampaikan Ahli Winwin Yadiati dalam Butir 17 

BAP Pemeriksaan tanggal 21 Desember 2016, 

sebagai berikut: ---------------------------------------------  

No. Pertanyaan / 
Jawaban 

Uraian 

17. Pertanyaan 
Terlapor I 

Untuk intangible asset ada 
tersedia pilihan pencatatan. Bisa 
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tidak perusahaan pada tahun 
tertentu metode pencatatan ini 
kemudian tahun berikutnya 
melakukan pencatatan berbeda 
apa diperbolehkan standar 
akuntansi keuangan? 

Jawaban Dalam akuntasi boleh apabila 
manajemen merubah metode 
pengakuan atau estimasi 
sepanjang diharuskan standar 
dan sepanjang ingin 
memberikan informasi relevan, 
misalkan suatu asset ditaksir 
umur 10 tahun karena 
perubahan teknologi dalam 
tahun berjalan diubah memiliki 
umur ekonomis diubah menjadi 
7 atau 5 tahun misalnya, itu 
boleh. Dalam akun ada 2: 
Misalkan suatu aset ditaksir 
umur 10 tahun karena 
perubahan teknologi itu maka itu 
boleh. Dalam akuntansi ada 2: 
Perubahan kebijakan karena 
perubahan prinsip akuntansi, 
dan ada perubahan kerena 
estimasi atau kesalahan 
aritmatika maka dikoreksi saja. 
Kalau perubahan estimasi 
pencatatannya itu prospektif 
kalau kesalahan prinsip (metode 
A ke metode B) itu pencatatan 
retrosprospektif itupun 
diwajibkan, saya kasih contoh 
PSAK 55 untuk financial asset 
itu ketika berlaku karena 
standar akuntansi 
mengharuskan perusahaan 
mengkoreksi 2 tahun lalu, itu 
koreksinta retrospektif, kalau 
perubahan estimasi hanya 
perubahan tahun berjalan saja 
dari 4 tahun menjadi 3 tahun itu 
prospektif, tidak memerlukan 
penyesuaian lap keu tahun lalu. 
Kalau perubahan estimasi 
sifatnya prospektif. 

31.18.16. Kemudian laporan keuangan Terlapor I telah diaudit 

oleh Kantor Akuntan Publik, dimana Terlapor I 

memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. 

Dengan demikian, nilai dari perhitungan rugi laba 

dalam laporan keuangan Terlapor I adalah valid dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Dengan nilai 
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keuntungan yang tidaklah besar, maka tuduhan 

investigator bahwa Terlapor I memperoleh 

keuntungan yang eksesif adalah tidak tepat. 

Kebenaran mengenai laporan keuangan yang telah 

diaudit disampaikan oleh Ahli Winwin Yadiati dalam 

Butir 28-29 BAP tanggal 21 Desember 2016, sebagai 

berikut: -------------------------------------------------------  

No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

28. Pertanyaan 

Terlapor I 

Apakah informasi apa saja 
bisa disajikan dalam 
laporan keuangan yang 
diaudit oleh akuntan publik? 

Jawaban Yang namanya fungsi 
auditor memeriksa laporan 
keuangan (5 jenis) harus 
diperiksa apakah laporan 
keuangan disajikan sesuai 
standar akuntasi yang 
berterima umum. Apabila 
laporan keuangan sudah 
disajikan sesuai standar 
akuntansi yang berterima 
umum, maka laporan 
keuangan tersebut 
dikatakan wajar, laporan 
keuangan yang sudah 
diperiksa akuntan publik 
sesuai dengan standar 
pemeriksaan akuntan 
professional maka akan 
diberikan opini atas laporan 
keuangan yang diperiksa 
akuntan publik tersebut. 
Konsepnya adalah dia 
harus menilai apakah 
laporan keuangan disajikan 
sesuai standar, kalau ada 
perbedaan akan 
berpengaruh terhadap 
opininya. Misalkan laporan 
keuangan sudah disajikan 
sesuai standar bukti sudah 
diberikan, tidak ada 
pembatasan pemeriksaan 
maka akan diberikan opini 
wajar tanpa pengecualian, 
opini wajar tanpa 
pengecualian adalah opini 
yang terbaik yang diberikan 
akuntan publik kepada 
pihak perusahaan. Tapi 
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ketika ada pos tertentu 
yang diragukan, akuntan 
bisa memberikan opini 
lainnya selain wajar tanpa 
pengecualian, karena di 
dalam akuntansi yang 
menjamin laporan keuangan 
wajar sesuai fakta adalah 
apabila sudah diperiksa 
oleh akuntan publik.  

29. Pertanyaan 
Terlapor I 

Apakah laporan keuangan 
tersebut yang sudah 
diperiksa oleh akuntan 
publik harus diakui dari 
pihak eksternal? 

Jawaban Yang menjamin keandalan 
laporan keuangan adalah 
akuntan publik untuk 
perusahaan 
bisnis/korporasi swasta 
kalau institusi pemerintah 
adalah BPK, dan 
stakeholder harus percaya. 
Kalau tidak percaya lagi 
silahkan melakukan audit 
yang lain lagi. 

31.18.17. Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, hal 

tersebut di atas telah disampaikan secara terang 

dan jelas oleh Terlapor I kepada Investigator 

padatahap Penyelidikan tanggal 18 Januari 2015 

yang lalu untuk memenuhi panggilan Investigator 

dalam proses Investigasi perkara a quo. Dengan 

demikian telah sangat terang dan jelas bahwa 

Investigator dengan sengaja mengabaikan 

keterangan yang disampaikan oleh Terlapor I serta 

tidak memahami aspek-aspek penting pencatatan 

laporan keuangan namun dengan serta merta 

langsung mengambil kesimpulan sehingga 

kesimpulan investigator tentang profitabilitas 

Terlapor I menjadi salah. 

31.18.18. Perlu digarisbawahi bahwa rasio laba bersih setelah 

pajak terhadap penjualan bersih Terlapor I untuk 

tahun 2014 hanya sebesar 3,8%, dimana jauh lebih 

kecil dari tingkat inflasi tahun 2014 yaitu sebesar 
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8,08% dan suku bunga Bank Indonesia sebesar 

7,75%. Tingkat laba ini sangat kecil padahal 

indikator utama adanya kartel adalah keuntungan 

yang berlebih (excessive profit). Dengan demikian 

fakta keuntungan ekonomi yang kecil ini 

membuktikan tidak adanya kartel. 

31.19. Terbukti tidak ada pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) UU NO. 5/1999 

karena unsur-unsur ketentuan tersebut tidak terpenuhi ; --------  

31.19.1. Pasal 5 ayat (1) UU No. 5/1999 menyatakan bahwa: 

“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.” 

 

31.19.2. Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat unsur 

utama yang harus dipenuhi dalam menentukan ada 

atau tidaknya kartel dalam perkara ini, yaitu: --------  

a. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya; dan ----------------------------------------  

b. Menetapkan harga atas suatu barang dan atau 

jasa. ------------------------------------------------------  

31.19.3. Unsur tersebut di atas bersifat kumulatif dan harus 

terpenuhi seluruhnya untuk dapat dianggap 

memenuhi Pasal 5 ayat (1) UU No. 5/1999. Apabila 

salah satu unsur pasal tidak terpenuhi, maka tidak 

ada pelanggaran terhadap pasal tersebut. 

Unsur “Perjanjian dengan Pelaku Usaha Pesaingnya” --------------  

31.19.4. Salah satu unsur pokok Pasal 5 ayat (1) UU No. 

5/1999 yang harus dibuktikan dalam analisis 

pemenuhan unsur pasal ini adalah ada tidaknya 

„perjanjian penetapan harga antara pelaku usaha 

dengan pesaingnya‟. Dalam konteks perkara a quo, 

maka Investigator harus dapat membuktikan ada 

tidaknya perjanjian penetapan harga jual skuter 
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matik 110 – 125 cc yang dilakukan oleh Terlapor I 

dan Terlapor II. ---------------------------------------------  

31.19.5. Dalam memahami konteks „perjanjian‟ dalam Pasal 

5 ayat (1) UU No. 5/1999, haruslah merujuk kepada 

Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999 yang 

mendefinisikan „perjanjian‟ sebagai:  --------------------  

“Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk 
mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha 
lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak 
tertulis”. 

 

31.19.6. Definisi „perjanjian‟ dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 

5/1999 tersebut di atas hampir identik dengan 

definisi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) 

yang menyatakan sebagai berikut:  

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 
orang lain atau lebih”. 

 

31.19.7. Kata-kata „baik tertulis maupun tidak tertulis‟, yang 

terdapat pada Pasal 1 Angka 7 UU No. 5/1999 tidak 

menambahkan apa-apa seperti yang diakui secara 

universal bahwa Pasal 1313 KUHPer mencakup 

perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Dapat 

dikatakan bahwa definisi „perjanjian‟ dalam UU No. 

5/1999 pada dasarnya adalah sama seperti definisi 

„perjanjian‟ dalam KUHPer dan oleh karenanya 

analisis hukum mengenai perjanjian dalam KUHPer 

pada dasarnya juga berlaku untuk perjanjian dalam 

UU No. 5/1999; ---------------------------------------------  

31.19.8. Hal ini memiliki konsekuensi hukum bahwa prinsip-

prinsip dalam KUHPer yang mengatur mengenai 

perjanjian juga berlaku dan menjadi dasar acuan 

dalam menganalisis suatu perjanjian dalam konteks 

UU No. 5/1999, termasuk dalam memahami dan 

menerapkan unsur „perjanjian‟ dalam Pasal 5 ayat 
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(1) UU No. 5/1999. Berikut keterangan Ahli Nindyo 

Pramono: -----------------------------------------------------  

No. 
Pertanyaan
/ Jawaban 

Uraian 

8. Pertanyaan 
Terlapor I 

Apakah dalam UU 5 tahun 1999 
diatur mengenai prinsip-prinsip 
apa yang harus dipenuhi dalam 
menentukan perjanjian dalam uu 
persaingan? 

Jawaban Tidak diatur, hanya definisi 
perjanjian. 

No. 
Pertanyaan
/ Jawaban 

Uraian 

9. Pertanyaan 

Terlapor I 

Harus mengacu kemana dalam 
menentukan perjanjian jika prinsip 
tersebut tidak diatur dan hanya 
mengantur definisi? 

Jawaban Bahwa perjanjian dalam UU 5/99 
itu tentang rujukannya, untuk 
bicara prinsip utama syarat 
sahnya mengacu kepada KUH 
Perdata, syarat sahnya perjanjian 
mengacu ke 1320 KUH Perdata, 
yang spesifik dalam UU 5/99 
kalau keduanya disandingkan 
yang spesifik adalah subyek 
hukumnya pelaku usaha. 

31.19.9. Berdasarkan KUHPerdata, dalam menentukan ada 

atau tidaknya suatu perjanjian merujuk kepada 

syarat-syaratnya sahnya suatu perjanjian yang 

diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ahli Nindyo 

Pramono menerangkan prinsip-prinsip perjanjian 

sebagai berikut: ---------------------------------------------  

No. 
Pertanyaan/ 

Jawaban 
Uraian 

6. Pertanyaan 
Terlapor I 

Prinsip apa yang harus 
dipenuhi adanya suatu 
perjanjian? 

Jawaban Mengacu pada pasal 1320 
KUHPerdata pasal terkenal 
tentang syarat sahnya, 
perjanjian, prinsip utama yang 
harus dipenuhi orang mau 
mengikatkan diri dalam 
perjanjian adalah 
kesepakatan/konsensus yang 
terjadi antara satu orang 
dengan orang lain atau 
permintaan dan penawaran 
bertemu, se-iya sekata. 
Dengan tercapainya consensus 
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diantara para pihak maka 
lahirlah perjanjian dan untuk 
sahnya perjanjian tetap harus 
mengacu ke pasal 1320 
semuanya tentang syarat 
sahnya perjanjian. doktrin 
yang dianut dalam hukum 
perjanjian yang berlaku 
adalah consensual obligatoir, 
maka perjanjian dikatakan  
lahir  atau terjadi dan berlaku 
setelah tercapainya 
konsensus, prinsip selanjutnya 
terkait dengan syarat sahnya 
perjanjian dalam konteks 
hukum perdata tetap harus 
dipenuhi, yaitu syarat  
kecakapan bertindak, objek 
tertentu, dan kausa yang 
halal. 

31.19.10. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPer, salah satu syarat 

atau prinsip yang harus dipenuhi dalam 

menentukan adanya suatu perjanjian, adalah 

adanya kesepakatan para pihak, atau umum 

disebut sebagai asas konsensualisme. 

31.19.11. Asas konsensualisme mengandung maksud kedua 

belah pihak untuk mengikatkan diri dan 

menciptakan kepercayaan (vertrouwen) antara 

pihak-pihak dari kontrak. Kehendak untuk 

mengikatkan diri dimulai dari adanya penawaran 

(offer) oleh satu pihak yang diikuti dengan 

akseptansi (acceptance) dari pihak lain. 

31.19.12. Pentingnya suatu offer dan acceptance dalam 

pembentukan kesepakatan ditegaskan berulangkali 

oleh Ahli Nindyo Pramono sebagai berikut: 

No. 
Pertanyaan/ 

Jawaban 
Uraian 

12. Pertanyaan 

Terlapor I 

Apakah adanya minute of 

meeting cukup menunjukkan 

adanya suatu perjanjian? 

Jawaban Menurut saya tidak cukup. Suatu 

kesepakatan/persetujuan, harus 

adanya offer and acceptance, 

kemudian lahirlah konsensus, 

saling berjanji dan mengikatkan 

diri. Kalau sekedar minute of 



  
 

 

 
halaman 276 dari 419 

 

 

 

SALINAN 

meeting belum memenuhi unsur 

perjanjian dalam konteks hukum 

perdata. 

No. 
Pertanyaan/ 

Jawaban 
Uraian 

15. Pertanyaan 

Terlapor I 

Misalkan secara diam-diam para 

pihak berangkat ke tujuan yang 

sama, tanpa ada 

komunikasi/kesepakatan di 

antara mereka, apakah ini bisa 

termasuk bentuk perjanjian diam-

diam? 

Jawaban Esensinya dalam konteks hukum 

perjanjian perlu dilihat ada 

konsensus atau tidak. Kalau 

insidentil, jika ada sesuatu yang 

bersamaan tidak serta merta 

dapat dianggap sebagai 

perjanjian, harus dibuktikan 

adanya konsensus dalam 

kebersamaan, entah itu diam-

diam atau terang-terangan. Ada 

offer dan acceptance sesuai 

ilustrasi saya terdahulu, harus 

ada konsensus. 

 

No. 
Pertanyaan/ 

Jawaban 
Uraian 

36. Pertanyaan 

Terlapor II 

Bapak ahli, apakah offer harus 

tersampaikan dahulu? 

Jawaban Ya harus tersampaikan, kalau 

tidak ya tidak akan ketemu. 

Kalau saya menawar 10.000, 

bapak menawar 5000, kalau 

saya bertahan di 10.000 tidak 

akan ketemu 

 

No. 
Pertanyaan/ 

Jawaban 
Uraian 

49. Pertanyaan 

Terlapor I 

Apakah kesepakatan harus 

kedua belah pihak? 

Jawaban Iya, harus disepakati dan 

disetujui, pihak lawan, harus 

ketemu antara offer dan 

acceptance, harus ketemu 

penawaran dan permintaan, 

apa yang diminta untuk 

disepakati. Kalau internal, 

maka tidak mengikat pihak 

ketiga, sehingga tidak ada 

perjanjian, tidak lahir 
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konsensus. 

31.19.13. Tanpa adanya penawaran (offer) dan akseptansi 

(acceptance) tersebut, maka tidak mungkin timbul 

persesuaian kehendak. Tanpa adanya persesuaian 

kehendak, maka mustahil tercipta sebuah 

kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1320 KUHPerdata. -----------------------------------------  

31.19.14. Pada perkara a quo, Investigator pada pokoknya 

mendalilkan adanya perjanjian penetapan harga 

antara Terlapor I dan Terlapor II didasarkan pada: (i) 

surel internal tanggal 28 April 2014, (ii) surel 

internal tanggal 10 Januari 2015, (iii) dugaan 

penetapan harga melalui kegiatan golf, dan (iv) 

dugaan perilaku bersama (concerted action) yang 

dilakukan Terlapor I dan Terlapor II. -------------------  

31.19.15. Terkait dengan surel internal tanggal 28 April 2014, 

sebagaimana penjelasan kami secara lengkap dalam 

Bab III Aspek Materiil Kesimpulan di atas, surel 

internal tanggal 28 April 2014 merupakan surel 

internal yang dikirim di dalam internal Terlapor I 

dan tidak pernah disampaikan dalam bentuk 

apapun kepada pihak lain, apalagi kepada Terlapor 

II. Surel internal tanggal 28 April 2014 merupakan 

sharing informasi di dalam manajemen Terlapor I 

terhadap informasi yang diperoleh dari internal grup 

Terlapor I sendiri dan bukan dari pihak lain. ---------  

31.19.16. Interpretasi Investigator terhadap surel internal 

tanggal 28 April 2014 semata-mata didasarkan pada 

keterangan satu pihak yang tidak diuji dan 

dikonfirmasi kembali dalam suatu persidangan, dan 

keterangan tersebut bertentangan denagan seluruh 

saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. 

Pada faktanya surel internal tanggal 28 April 2014 

merupakan share informasi yang diterima Saksi 
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Yoichiro Kojima pada saat pertemuan internal global 

Yamaha. Saksi Yoichiro Kojima bermaksud 

menanyakan pandangan mengenai kebijakan harga 

Terlapor I terhadap produk Vixion dan Fino kepada 

Saksi Dyonisius Beti, yang notabene merupakan 

pengambil keputusan tertinggi di dalam Marketing 

Management Group Terlapor I, yang berwenang 

antara lain dalam penentuan harga jual produk 

Terlapor I. Produk Vixion dan Fino adalah produk 

yang sama sekali tidak terkait dengan tuduhan 

motor skutik dalam perkara a quo. ----------------------  

31.19.17. Terkait dengan surel internal tanggal 10 Januari 

2015, isi surel internal tersebut seluruhnya 

merupakan penuturan sepihak dari Sdr. Yutaka 

Terada yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta, 

tidak didengar sendiri, serta tidak didukung oleh 

alat bukti apapun sebagaimana kami sampaikan 

secara lengkap dalam Bab IV Aspek Materiil 

Kesimpulan di atas.  ---------------------------------------  

31.19.18. Terkait dengan kegiatan golf, sebagaimana telah 

kami jelaskan pada Bab V Aspek Materiil 

Kesimpulan di atas, tidak ada hubungan antara 

kegiatan golf dengan bisnis, serta tidak ada 

hubungan antara kegiatan golf dengan surel 

internal yang dijelaskan di butir-butir di atas. 

Investigator juga tidak dapat membuktikan secara 

jelas dan tegas mengenai tempat (locus) dan waktu 

(tempus) kegiatan golf yang menunjukkan adanya 

kesepakatan harga antara Terlapor I dan Terlapor II 

tersebut dilaksanakan. Selama masa pemeriksaan 

dan pembuktian, tidak ada satu alat buktipun, baik 

keterangan saksi atau dokumen, yang 

menunjukkan atau setidak-tidaknya 

mengindikasikan secara jelas dan tegas waktu dan 
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tempat kejadian golf tersebut. Dalil Investigator 

mengenai kegiatan golf semata-mata dan hanya 

didasarkan atas keterangan Sdr. Yutaka Terada 

yang mana diakui sendiri oleh Sdr. Yutaka Terada 

bahwa yang bersangkutan tidak menghadiri, 

mendengar dan atau menyaksikan langsung 

kegiatan golf tersebut, sehingga dikualifikasikan 

sebagai keterangan testimonium de auditu. ------------  

31.19.19. Terkait dengan dugaan tindakan bersama (concerted 

action), concerted action tidak serta merta dapat 

dianggap sebagai perjanjian. Suatu concerted action 

dapat dianggap sebagai perjanjian apabila 

memenuhi analisis dan pemenuhan unsur-unsur 

perjanjian sebagaimana disebutkan di atas. Berikut 

keterangan Ahli Nindyo Pramono: -----------------------  

No. 
Pertanyaan

/ Jawaban 
Uraian 

11. Pertanyaan 

Terlapor I 

Apakah tindakan bersama apakah 

dapat dipersamakan dengan 

perjanjian? 

Jawaban Tindakan bersama dalam 

concerted action mereka tidak 

saling mengikatkan diri baik 

tertulis maupun tidak (lisan). 

Tindakan bersama dalam konteks 

persekongkolan harus memenuhi 

unsur perjanjian yang dilarang, 

kalau tidak ada kesepakatan 

maka tidak menimbulkan 

perjanjian. 

31.19.20. Dalam perkara a quo, Investigator berupaya 

menyusun bukti ekonomi dengan seolah-olah 

menggambarkan adanya perilaku/strategi yang 

paralel yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II 

dalam bentuk paralelisme harga (price parallelism). --  

31.19.21. Sebagaimana kami jelaskan pada Bab VII Aspek 

Materiil Kesimpulan di atas, pada faktanya pola dan 

kebijakan harga antara Terlapor I dan Terlapor II 

berbeda-beda. Bilapun terdapat kondisi yang 
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seakan-akan dapat diinterpretasikan sebagai suatu 

paralelisme (QUAD NON), hal tersebut tidak serta 

merta dapat dijadikan indikasi adanya pelanggaran 

Pasal 5 UU No. 5/1999. -----------------------------------  

31.19.22. Fakta menunjukkan bahwa pangsa pasar, nilai 

penjualan, dan pendapatan Terlapor I dari motor 

skutik dalam negeri secara terus menerus 

mengalami penurunan. Bukti dan analisis ekonomi 

terkait hal ini kami jelaskan pada Bab VIII Aspek 

Materiil Kesimpulan di atas. Kondisi persaingan riil 

di pasar skutik pun sangatlah sengit, sebagaimana 

kami elaborasi pada Bab IX Aspek Materiil 

Kesimpulan di atas. Dengan demikian, Terlapor I 

tidak memiliki niat atau motif untuk melakukan 

penetapan harga dengan Terlapor II. --------------------  

31.19.23. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, seluruh dalil 

yang dibangun Investigator untuk membuktikan 

adanya perjanjian, yaitu: (i) surel internal tanggal 28 

April 2014, (ii) surel internal tanggal 10 Januari 

2015, (iii) dugaan penetapan harga melalui kegiatan 

golf, dan (iv) dugaan perilaku bersama (concerted 

action) yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II, 

menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang cukup 

untuk menyimpulkan bahwa terdapat perjanjian 

antara Terlapor I dan Terlapor II. ------------------------  

31.19.24. Dengandemikian, terbukti bahwa unsur adanya 

“perjanjian dengan pelaku usaha pesaing” dalam 

Pasal 5 ayat (1) UU No. 5/1999 tidak terpenuhi. -----  

Unsur “Menetapkan Harga dengan Pelaku Usaha Pesaingnya” 

31.19.25. Salah satu prinsip atau syarat pembentukan 

perjanjian sebagaimana dijelaskan di awal adalah 

adanya suatu hal tertentu. Suatu perjanjian 

haruslah jelas objek yang diperjanjikan. Sehingga, 

para pihak dalam perjanjian memiliki parameter 
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yang sama dalam melaksanakan perjanjian 

tersebut. -----------------------------------------------------  

31.19.26. Dalam perkara a quo, Investigator tidak dapat 

menunjukkan secara tegas dalam bentuk apa 

penetapan harga yang dilakukan antara Terlapor I 

dan Terlapor II. Apabila Investigator mendalilkan 

adanya dugaan penetapan harga jual akhir produk 

motor skutik, maka harus dijelaskan pada produk 

apa dan bukti apa yang digunakan untuk 

mendukung dalil tersebut. --------------------------------  

31.19.27. Ketidakjelasan mengenai objek perjanjian juga 

mencakup ketidakjelasan periode perjanjian 

sebagaimana kami elaborasi pada Bab V Aspek 

Formil dan Bab I Aspek Materiil dari Kesimpulan. 

Bagaimana mungkin suatu pihak dapat bersepakat 

untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian 

yang objeknya tidak jelas, atau prestasi dan 

kontraprestasi masing-masing pihak tidak dapat 

diukur secara pasti. ----------------------------------------  

31.19.28. Dengan demikian, terbukti bahwa unsur 

“menetapkan harga dengan pelaku usaha pesaing” 

dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5/1999 tidak 

terpenuhi.----------------------------------------------------  

32. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut 

(Videbukti T2.14): ------------------------------------------------------------------  

32.1. Pertama-tama, untuk mengawali Kesimpulan ini, Terlapor 

IImohon perhatian dari Majelis Komisi yang terhormat, bahwa 

dalam proses persidangan, baik sepanjang Pemeriksaan 

Pendahuluan hingga Pemeriksaan Lanjutan, Tim Investigator 

tidak menjalankan dan menjunjung prinsip “due process of law” 

sebagaimana Terlapor II uraikan lebih lanjut di bawah ini; -------    
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32.2. Dalam perkara ini, Terlapor I  dan Terlapor II  telah dituduh 

melanggar Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999, yang berbunyi sebagai 

berikut: ---------------------------------------------------------------------  

”(1) 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.”    ----------------------------------------------------------------  
 

32.3. Akan tetapi, sepanjang proses persidangan, terlihat bahwa Tim 

Investigatortidak memiliki bukti yang cukup untuk dapat 

mendukung dalih-dalih yang dikemukakan dan diuraikan 

sehubungan dengan pelanggaran unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) 

UU 5/1999 dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) tanggal 

18 Juli 2016; ---------------------------------------------------------------  

32.4. Unsur utama dari tuduhan Tim Investigator adalah bahwa 

Terlapor I dalam menentukan kebijakan harga Skuter Matiknya 

mengikuti posisi harga kompetitor, yaitu Terlapor II atau dengan 

kata lain, Terlapor I diduga melakukan price signaling dengan 

Terlapor II yang diduga melanggar ketentuan dalam UU 5/1999, 

khususnya Pasal 5 ayat(1).  Sebagaimana terungkap dalam 

persidangan, tuduhan tersebut hanya dilandaskan pada satu 

”alat bukti”, yaitu email internal Terlapor I dan keterangan 

Yutaka Terada (mantan direktur marketing Terlapor I yang tidak 

pernah dihadirkan dalam persidangan): Sebagaimana terbukti 

dalam proses persidangan Pemeriksaan Lanjutan ternyata email 

tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh Terlapor I dan tidak 

pernah disampaikan kepada atau diterima Terlapor II; ------------  

32.5. Bukti lain yang selalu ”dipaksakan” oleh  Tim Investigator 

adalah keterangan sepihak Yutaka Terada yang bersumber dari 

Berita Acara Pemeriksaan Penyelidikan (BAP) bahwa ada 

pertemuan antara Presiden Direktur Terlapor I dan Presiden 

Direktur Terlapor II di lapangan golf sekitar bulan November 

2014 yang membuahkan suatu ”perjanjian” dimana kemudian 

Terlapor I dan Terlapor II bersama-sama melakukan penetapan 

dan kemudian saling menyesuaikan harga produk Skuter Matik;  

32.6. Berdasarkan keterangan sepihak ini, sepanjang pemeriksaan 

saksi-saksi yang berhubungan dengan Yutaka Terada, Tim 
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Investigator terus menekan untuk mendapatkan keterangan 

adanya ”perjanjian” tersebut.  Namun demikian, keterangan 

yang disampaikan baik oleh saksi-saksi, maupun ahli-ahli di 

dalam persidangan pada pokoknya menyatakan tidak pernah 

terjadi perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II.  Keterangan 

Yutaka Terada secara hukum tidak dapat dijadikan alat bukti 

karena Yutaka Terada tidak pernah dihadirkan dan memberikan 

keterangan di bawah sumpah dalam sidang pemeriksaan di 

KPPU; -----------------------------------------------------------------------  

32.7. Terlebih-lebih lagi, ternyata Yutaka Terada merupakan saksi de 

auditu.  Yutaka Terada tidak hadir dan tidak mendengar sendiri 

ataupun secara langsung pembicaraan antara Presiden Direktur 

Terlapor I, Presiden Direktur Terlapor II dan beberapa Presiden 

Direktur perusahaan kompetitor lainnya di lapangan golf 

tersebut berkenaan dengan adanya suatu ”kesepakatan 

penetapan harga”; ---------------------------------------------------------  

32.8. Secara hukum, sebenarnya proses Pemeriksaan Pendahuluan 

ini tidak layak diteruskan karena Tim Investigator tidak 

mempunyai bukti permulaan yang cukup untuk melanjutkan 

perkara ini sampai ke Pemeriksaan Lanjutan.  Tim Investigator 

bahkan tidak memiliki bukti permulaan yang cukup untuk 

memperlihatkan adanya unsur ”perjanjian”; -------------------------  

32.9. Hal ini dapat dilihat bahwa sepanjang proses Pemeriksaan 

Lanjutan, Tim Investigator selalu meminta bukti-bukti berupa 

dokumen-dokumen dan surat-surat, seperti lampiran email 

internal Terlapor I tanggal 28 April 2014, daftar harga produk 

terjual, daftar produk di gudang, bahkan memanggil saksi-saksi 

yang tidak relevan.  Pasal 107 Perkom No.01 Tahun 2014 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja KPPU (Perkom 1/2014) 

mengatur bahwa beban pembuktian berada pada Tim 

Investigator.  Tim Investigator, berdasarkan Pasal 107 Perkom 

1/2014 tersebut, sudah mempunyai wewenang penuh untuk 

dapat meminta seluruh bukti, termasuk meminta surat 

dan/atau dokumen, meminta keterangan saksi dan ahli pada 

saat melakukan penyelidikan.  Karenanya adalah sangat wajar 
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apabila suatu perkara masuk sampai tahap Pemeriksaan 

Lanjutan, Tim Investigator seharusnya sudah mempunyai data-

data dan bukti-bukti lengkap atas dugaan pelanggaran yang 

dituduhkan; ----------------------------------------------------------------  

32.10. Karenanya, Terlapopr II melihat bahwa proses Pemeriksaan 

Lanjutan terkesan seperti sebuah pengulangan atau tambahan 

proses penyelidikan, dimana Tim Investigator selalu meminta 

dokumen-dokumen dan surat-surat lain yang tidak 

diperolehnya selama proses penyelidikan; bahkan dokumen-

dokumen yang sebenarnya sudah diberikan kepada Tim 

Investigator pada proses penyelidikan dan Pemeriksaan 

Pendahuluan pun tetap diminta kembali; ----------------------------  

32.11. Setelah mengikuti seluruh proses persidangan Pemeriksaan 

Lanjutan yang dilakukan mulai dari tanggal 6 September 2016, 

maka dapat disimpulkan bahwa Tim Investigator tidak dapat 

membuktikan tuduhan atas dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat 

(1) UU 5/1999.; ------------------------------------------------------------  

32.12. Secara sumir dari alat bukti – alat bukti yang diajukan, yaitu:  --  

a. Keterangan saksi; --------------------------------------------------    

b. Keterangan ahli; dan ----------------------------------------------  

c. Alat bukti-alat bukti tertulis, terutama email internal 

Terlapor I tanggal 28 April 2016; --------------------------------  

maka jelas bahwa tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan 

Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999, sebagaimana terbukti: ----------------  

a. Urutan kejadian/peristiwa yang didalihkan Tim Investigator 

sebagai dasar atau sebab terjadinya dugaan pelanggaran 

yang diuraikan dalam LDP adalah peristiwa-peristiwa yang 

terjadi hanya pada tahun 2014, yaitu: ----------------------------  

(1) Email Terlapor I tertanggal 28 April 2014 yang telah 

diterangkan oleh Terlapor I dalam persidangan hanya 

merupakan email internal dan tidak pernah 

ditindaklanjuti oleh Terlapor I (Email 28 April 2014); ------  

(2) Pertemuan di lapangan golf pada Januari 2014 dan 30 

November 2014 sebagaimana didalihkan oleh Tim 

Investigator dalam LDP.  Perlu Terlapor II kemukakan 
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bahwa dalih pertemuan di lapangan golf pada Januari 

2014 tidak pernah dapat dibuktikan oleh Tim 

Investigator dan tidak pernah dikonfirmasi oleh Yoichiro 

Kojima (saksi Terlapor I) dan Toshiyuki Inuma (Terlapor 

II). -------------------------------------------------------------------  

Namun demikian tuduhan pelanggaran didasarkan pada 

peristiwa pergerakan harga yang terjadi sejak tahun 2012 – 

2014.  Dengan demikian, tidaklah mungkin suatu “sebab” 

lahir belakangan setelah adanya “akibat”. -----------------------  

(3) Email 28 April 2014 dan pertemuan di lapangan golf 

pada 30 November 2014 tidak membuktikan adanya 

perjanjian penetapan harga karena tidak adanya 

penawaran ataupun konfirmasi penerimaan atas 

penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II.  Selain itu, 

tidak ada satu saksi pun yang diajukan oleh Tim 

Investigator yang dapat membuktikan bahwa telah 

terjadi perjanjian penetapan harga antara Terlapor II dan 

Terlapor I.----------------------------------------------------------  

32.13. Karena “perjanjian” merupakan unsur utama yang wajib 

dibuktikan untuk membuktikan adanya pelanggaran, maka 

dengan tidak terbuktinya unsur ini, seharusnya tuduhan 

dugaan pelanggaran terhadap Terlapor I dan Terlapor II harus 

ditolak. 

32.14. Lebih lanjut, apabila unsur “perjanjian” ini dengan segala dalih 

dan argumen Tim Investigator yang sama sekali tidak berdasar 

kemudian diterima, tetap saja dalam persidangan terbukti 

bahwa tidak ada price signaling dan tidak ada “concerted action” 

antara Terlapor I dan Terlapor II; ---------------------------------------  

32.15. Adalah fakta persidangan yang tidak dapat dibantah 

kebenarannya bahwa para produsen Skuter Matik menetapkan 

harga produknya secara independen.  Seandainya pun terdapat 

pelaku usaha yang mempertimbangkan harga produk pelaku 

usaha lainnya, hal tersebut bukanlah suatu hal yang mutlak 

dapat melahirkan adanya suatu perjanjian penetapan harga; ----  
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32.16. Hal ini karena, harga produk kompetitor merupakan informasi 

umum dan hanya merupakan satu faktor dari sekian banyak 

faktor lain yang lebih penting untuk dipertimbangkan dalam 

penetapan harga, misalnya pajak, biaya produksi, fluktuasi nilai 

tukar Rupiah, upah tenaga kerja dan inflasi; ------------------------  

32.17. Kalaupun ada pergerakan harga yang seolah-olah seperti 

“concerted action”, para saksi fakta dan ahli dalam persidangan 

telah dengan jelas dan gamblang mematahkan dugaan tersebut 

dengan menerangkan bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi 

karena tidak ada kesepakatan atau perjanjian yang 

mendahuluinya.  Lagi pula jelas terbukti terdapat persaingan 

ketat antara pelaku usaha, dimana setiap pelaku usaha 

memiliki kebijakan dan metode penentuan harga tersendiri, 

serta tidak ada motif ekonomi bagi Terlapor II untuk melakukan 

hal tersebut; ---------------------------------------------------------------  

32.18. Kalau kemudian, hal tersebut masih juga dengan segala dalih 

dibenarkan, Tim Investigator pada faktanya tetap tidak dapat 

membuktikan adanya pergerakan harga yang sama atau 

concerted action.  Hal ini karena varian dan jenis Skuter Matik 

yang dibandingkan dalam LDP dan yang dipresentasikan dalam 

proses persidangan sama sekali berbeda.  Karenanya tidak ada 

dasar yang jelas terhadap dugaan pelanggaran LDP tersebut; ----  

32.19. Untuk lebih terang dan jelasnya, Terlapor II dengan ini akan 

menguraikan lebih lanjut kepada Majelis Komisi atas tidak 

terbuktinya unsur-unsur pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU 

5/1999; ---------------------------------------------------------------------  

Aspek Formil; -----------------------------------------------------------------------  

32.20. Investigator Telah Melanggar Due Process of Law: -------------------  

32.20.1. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin bahwa 

Indonesia adalah negara hukum.  Sebagai negara 

hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas 

dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu 

segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas 

peraturan perundang-undangan yang sah berlaku; -----  
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32.20.2. Sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 

1945, kepastian hukum merupakan hak asasi setiap 

orang, termasuk bagi pelaku usaha.  Dalam  

Penjelasan Pasal 3 angka (1) Undang-Undang No.28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, 

yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” 

adalah asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan perundang-

undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap 

kebijakan Penyelenggara Negara; ---------------------------  

32.20.3. Dalam konteks pemeriksaan suatu perkara KPPU, 

Terlapor berhakmemperoleh kepastian hukum dengan 

ditaatinya hukum acara yang berlaku.  Akan tetapi, 

dalam proses sidang pemeriksaan perkara ini, telah 

terjadi pelanggaran nyata atas Asas Kepastian Hukum 

oleh Tim Investigator yang telah menimbulkan 

ketidakpastian hukum bagi Terlapor II, yaitu:  ----------  

32.20.4. Tim Investigator dalam membuat LDP melandaskan 

tuduhan pelanggaran berdasarkan urutan kejadian 

peristiwa yang salah; -----------------------------------------  

32.20.5. Tim Investigator tidak memiliki bukti permulaan yang 

cukup dan tidak memiliki bukti apapun untuk 

membuktikan dalih-dalihnya; dan; ------------------------  

32.20.6. Tim Investigator tidak mentaati hukum acara yang 

berlaku; ---------------------------------------------------------  

32.20.7. Setelah Terlapor II mengikuti persidangan Perkara 

yang berjalansejak tanggal 19 Juli 2016, Terlapor II 

mencermati bahwa persidangan atas Perkara ini tidak 

dijalankan sebagai suatu persidangan atas 

pemeriksaan LDP sebagaimana dilaporkan oleh Tim 

Investigator pada pembacaan LDP dalam persidangan 

tanggal 19 Juli 2016; -----------------------------------------  

32.20.8. Apa yang Terlapor II pahami mengenai tujuan 

Pemeriksaan Pendahuluan, adalah sebagaimana 
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tercantum dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Komisi 

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan 

Perkara (Perkom 1/2010); yaitu, merupakan 

serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis 

Komisi terhadap LDP untuk menyimpulkan perlu atau 

tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan, 

sedangkan Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap 

adanya dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan ada 

atau tidak adanya bukti pelanggaran; ---------------------  

32.20.9. Selain itu, dalam kaitannya dengan perkara KPPU, 

beban pembuktian untuk membuktikan hal-hal yang 

disampaikan dalam LDP jelas ada pada Tim 

Investigator sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 107 

Perkom 1/2014.  Ketentuan tersebut pada intinya 

menyatakan bahwa kelompok fungsional 

Pemeriksa/Investigator mempunyai fungsi 

melaksanakan teknis operasional penerimaan dan 

klarifikasi laporan, penyelidikan, pemberkasan, 

penuntutan, litigasi, eksekusi dan monitoring 

pelaksanaan Putusan KPPU pada Deputi Penegakan 

Hukum; ---------------------------------------------------------  

32.20.10. Dengan wewenang yang cukup luas tersebut 

seharusnyaLDP dapat disusun dengan cermat dan 

berlandaskan bukti yang cukup dan akurat.  Akan 

tetapi dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan terlihat 

bahwa masalah-masalah yang ditanyakan dan 

diungkap tidak sama dengan masalah-masalah yang 

diuraikan di LDP, seperti soal kenaikan harga produk, 

jenis dan produk-produk Terlapor I dan Terlapor II, 

sebagaimana akan disampaikan lebih lanjut.  Dalam 

persidangan tersebut, Tim Investigator seolah-olah 

melakukan penyelidikan ulang karena berkali-kali 

meminta dokumen-dokumen, bahkan dokumen-



  
 

 

 
halaman 289 dari 419 

 

 

 

SALINAN 

dokumen yang sudah diserahkan dalam tahap 

penyelidikan; ---------------------------------------------------  

32.20.11. Hal ini jelas-jelas telah bertentangan dengan 

ketentuan-ketentuan Perkom 1/2010 tersebut di atas 

yang seharusnya ditaati sebagai suatu bentuk 

pelaksanaan Due Process of Law.  Pelanggaran 

terhadap Due Process of Law menyebabkan proses 

persidangan menjadi tidak menentu dan tidak 

tercapainya kepastian hukum bagi pihak yang 

berperkara; -----------------------------------------------------  

32.21. Tim Investigator Secara Nyata Membuat Urutan Kejadian 

Peristiwa yang Salah; -----------------------------------------------------  

32.21.1. Tim Investigator secara nyata telah menyusun suatu 

urutan peristiwa yang mengedepankan adanya suatu 

”akibat” yang lebih dulu muncul daripada ‟sebabnya”.  

Logika ini sama sekali tidak tepat dan menimbulkan 

ketidakpastian hukum yang nyata.  Pada intinya, 

bagaimana mungkin suatu perjanjian penetapan harga 

terjadi tanpa adanya kesepakatan para pihak?; ---------  

32.21.2. Menurut LDP:  -------------------------------------------------  

a) Telah terjadi penetapan harga dari tahun 2012, 

2013 hingga 2014; --------------------------------------  

b) Namun demikian, peristiwa-peristiwa yang 

didalihkan oleh Tim Investigator sebagai peristiwa 

yang mendasari terjadinya penetapan harga 

terjadi pada tahun 2014 atau sesudah harga-

harga ditetapkan, yaitu: --------------------------------  

(i) Email internal Terlapor I, yang disangkakan 

oleh Tim Investigator tersebut tertanggal 28 

April 2014; dan ------------------------------------  

(ii) Pertemuan di lapangan golf yang dihadiri 

tidak hanya oleh Terlapor I dan Terlapor II, 

terjadi pada tanggal 30 November 2014. 

32.21.3. Bagaimana mungkin terjadi suatu kesepakatan 

penyesuaian harga sementara surat elektronik internal 



  
 

 

 
halaman 290 dari 419 

 

 

 

SALINAN 

Terlapor I baru dikirim tanggal 28 April 2014 dan 

pertemuan baru terjadi sesudahnya 

(30 November 2014).  Apakah dimungkinkan ada 

“kesepakatan” dalam pertemuan di lapangan golf pada 

bulan November 2014 atas sesuatu yang telah 

dianggap terjadi pada Januari 2013 hingga Agustus 

2014? Atau dengan kata lain, bagaimana mungkin 

suatu “akibat” mendahului “sebab”; -----------------------  

32.22. Tim Investigator Tidak Memiliki Bukti Permulaan dan Alat Bukti 

yang Cukup Terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU 

5/1999; ---------------------------------------------------------------------  

32.22.1. Sebagaimana Terlapor II sampaikan pada angka 9 di 

atas, bahwa persidangan Perkara yang telah 

dilaksanakan terlihat lebih merupakan suatu 

”penyelidikan ulang” dan bukan merupakan 

”Pemeriksaan” sebagaimana didefinisikan dalam 

Perkom 1/2010.  Berulang kali Terlapor II mencermati 

bahwa Tim Investigator meminta banyak dokumen dan 

bukti-bukti tambahan kepada Terlapor I dan Terlapor 

II di persidangan.  Atas dasar ini, Terlapor II 

beranggapan bahwa LDP dibuat dengan bukti-bukti 

yang tidak cukup dan tidak relevan untuk diajukan 

sebagai sebuah Perkara; -------------------------------------  

32.22.2. Telah diakui sendiri oleh Tim Investigator kepada 

Majelis Komisi dalam beberapa persidangan, antara 

lain persidangan tanggal 16 November 2016 dan 

30 November 2016 bahwa Investigator tidak memiliki 

data-data yang cukup dalam Perkara Tim Investigator 

terbukti:  --------------------------------------------------------  

a. Tidak memiliki lampiran atau attachment dari 

Email 28 April 2014.  Patut diduga dokumen 

berupa email dimaksud, yang ada pada Tim 

Investigator tidak diperoleh dengan tata cara yang 

benar dan dugaan pelanggaran telah dibuat tanpa 

dasar yang jelas bahkan dapat diartikan bahwa 
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Tim Investigator tidak memiliki bukti permulaan 

yang cukup; ------------------------------------------------  

b. Tidak memiliki data struktur harga untuk skuter 

matik Terlapor II.  Tanpa data ini, bagaimana 

mungkin Tim Investigator dapat melakukan 

analisa atas harga skuter matik; dan -----------------  

c. Data mengenai harga dan kenaikan harga Skuter 

Matik dalam LDP sama sekali tidak akurat, 

cenderung memaksakan dalam mengolah data 

sehingga seolah-olah memenuhi adanya unsur 

pelanggaran oleh Terlapor I dan Terlapor II. ---------  

35.1.1 Dengan tidak adanya lampiran Email 28 April 2014 dan 

tidak adanya data-data yang memadai untuk dapat 

dijadikan alat bukti permulaan yang cukup, patut 

dipertanyakan, atas dasar apa LDP tersebut disusun? --  

35.1.2 Oleh karena LDP Tim Investigator telah jelas disusun 

dengan tidak benar dan tidak berdasar, maka, adalah 

patut dan berlandaskan hukum bagi Majelis Komisi 

untuk menolak dalih-dalih Tim Investigator KPPU 

untuk seluruhnya; ----------------------------------------------  

35.2 Tim Investigator Tidak Mentaati Hukum Acara Yang Berlaku; ----  

35.2.1 Adapun pelanggaran nyata atas hukum acara yang 

berlaku yang dilakukan oleh Tim Investigator adalah:  --  

a. Dalam proses pemeriksaan bukti (inzage) yang 

pertama tanggal 3 Januari 2017, Terlapor II tidak 

diberikan BAP Penyelidikan: ----------------------------  

i. Padahal Pasal 8 ayat (2) huruf e Perkom 

1/2010 jelas mengatur bahwa Terlapor dalam 

Pemeriksaan memiliki hak untuk memeriksa 

alat-alat bukti sebelum menyusun 

Kesimpulan; -----------------------------------------  

ii. Hal ini berarti, dalam proses inzage, Terlapor 

II berhak untuk memeriksa dokumen-

dokumen yang dijadikan dasar bagi Tim 

Investigator dalam menyusun LDP, termasuk 
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BAP Penyelidikan, guna membantu Terlapor II 

dalam menyusun dalil-dalil pembelaannya; ----  

iii. Namun demikian, pada saat Terlapor I dan 

Terlapor II melakukan proses inzage yang 

pertama pada 3 Januari 2017, Tim 

Investigator melalui Panitera tidak 

menyediakan BAP Penyelidikan dan dokumen-

dokumen lain yang diperoleh selama proses 

penyelidikan (yang tidak bersifat rahasia) yang 

digunakan untuk membuktikan dalih-dalih 

dalam LDP; dan -------------------------------------  

iv. Merupakan suatu praktek beracara yang 

standar dalam hukum acara yang berlaku di 

Indonesia bahwa Terlapor sebagai pihak yang 

bekepentingan memiliki hak untuk melihat 

BAP Penyelidikan dan dokumen-dokumen 

yang diperoleh selama proses penyelidikan 

yang disusun oleh Tim Investigator.  Hal ini 

sangat diperlukan agar Terlapor II memiliki 

pemahaman yang menyeluruh terhadap 

dugaan pelanggaran yang dituduhkan 

kepadanya, dan untuk dapat menggunakan 

hak-haknya dalam menyiapkan suatu 

pembelaan hukum; ---------------------------------  

v. Begitu juga dengan inzage yang dilakukan 

pada tanggal 6 Januari 2017, hanya berselang 

3 hari sebelum Terlapor II diwajibkan untuk 

menyerahkan Kesimpulannya, BAP 

Penyelidikan dan dokumen yang diperoleh 

selama proses penyelidikan tidak pernah 

ditunjukkan kepada Terlapor II. 

b. Terlapor II dibebani dengan beban pembuktian 

yang seharusnya berada pada Tim Investigator; -----  

Dalam proses pemeriksaan, Terlapor II diharuskan 

menyerahkan dokumen-dokumen yang dimintakan 
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oleh Tim Investigator melalui Majelis Komisi.  

Dokumen-dokumen mana yang sebenarnya tidak 

ada relevansinya dengan perkara a quo, seperti: ----  

(1) Laporan produksi disajikan per merek 

disertai jumlah produksi per bulan; ------------  

(2) Laporan pemasok sparepart dan/atau bahan 

lainnya dari pihak ketiga disajikan per bulan 

dalam periode 5 tahun terakhir disertai 

keterangan nama perusahaan lengkap 

dengan nama contact person, alamat dan 

nomor telp yang dapat dihubungi; --------------  

(3) Laporan stock barang disertai dengan 

kapasitas gudang per bulan (disajikan 5 

tahun terakhir); ------------------------------------  

(4) Laporan penjualan produk per merek per 

bulan (disajikan 5 tahun terakhir); -------------  

(5) Laporan Harga Jual (sales) produk (dalam 

Rupiah) per merek per bulan (disajikan 5 

tahun terakhir); ------------------------------------  

(6) Laporan stock produksi (jika terdapat produk 

yang telah diproduksi namun belum terjual) 

disajikan per merek per bulan disajikan 

5 tahun terakhir; ----------------------------------  

(7) Laporan kebutuhan sepeda motor skutik 

nasional disajikan per bulan dan/atau per 

tahun dalam periode waktu 5 tahun terakhir; 

(8) Daftar dealer beserta kapasitas pembelian 

dan jenis produk yang dibeli disajikan per 

bulan dan/atau per tahun dalam periode 

waktu 5 tahun terakhir disertai nama pihak, 

alamat dan nomor telepon yang dapat 

dihubungi; dan ------------------------------------  

(9) Neraca dan laporan keuangan laba/rugi 

perusahaan (disajikan 5 tahun terakhir). -----  
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Terlapor II tetap menghormati KPPU dengan 

memberikan data dan dokumen yang diminta.  Tim 

Investigator melalui Majelis Komisi berulang kali 

meminta dokumen yang sama dan yang pernah 

diserahkan dan akhirnya tetap diserahkan juga 

Terlapor II.  Dengan dimintanya dokumen dan data 

yang sama berulang kali, terbukti Tim Investigator 

sebenarnya tidak memiliki bukti-bukti atau 

setidak-tidaknya tidak memahami isi dokumen-

dokumen tersebut, yang dapat dijadikan dasar atas 

tuduhan dugaan pelanggaran dalam LDP. -----------  

c. Tim Investigator berupaya untuk mengaburkan 

alat bukti yang dapat diajukan dalam pemeriksaan 

dengan tidak mengindahkan hukum acara dan 

hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam 

Perkom 1/2010:  

(1) Dalam beberapa persidangan sebelumnya, 

Tim Investigator tidak pernah dapat 

menghadirkan Yutaka Terada dalam 

persidangan.  Namun, Tim Investigator telah 

mengupayakan segala cara agar BAP 

Penyelidikan Yutaka Terada dapat dibacakan 

dalam persidangan pada tanggal 4 Januari 

2017.  Niat Tim Investigator ini, tentunya 

tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat 

oleh KPPU sendiri, yaitu Pasal 51 ayat (1) 

dan (2) jo Pasal 52 ayat (1) Perkom 1 /2010, 

yang jelas mengatur bahwa: ---------------------  

Pasal 51 ayat (1) dan (2) Perkom 1/2010: -----  

(1) Atas permintaan Investigator, Pelapor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (4), atau Terlapor, atau karena jabatan, 
Ketua Majelis Komisi dapat memerintahkan 
Saksi untuk hadir dan didengar 
keterangannya dalam persidangan;  

 

(2) Keterangan Saksi dianggap sebagai alat 
bukti apabila keterangan yang diberikan 
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dalam Sidang Majelis Komisi berkenaan 
dengan hal yang dialami, dilihat, atau 
didengar sendiri oleh Saksi;” 

 

Pasal 52 ayat (1) Perkom 1/2010: --------------  

(1) Saksi dipanggil ke persidangan seorang 
demi seorang. 

(2) Dengan demikian, berdasarkan hukum acara 

yang berlaku jelas, bahwa keterangan dalam 

BAP Penyelidikan Yutaka Terada bukanlah 

merupakan alat bukti keterangan saksi yang 

sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU 

5/1999 jo Pasal 51 ayat (1) dan 2 Perkom 

1/2010. ---------------------------------------------  

(3) Seandainya pun keterangan Yutaka Terada 

dalam BAP tetap diajukan oleh Tim 

Investigator dan kemudian dipertimbangkan 

oleh Majelis Komisi, maka hal tersebut telah 

melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (2) 

Perkom 1/2010, dimana keterangan saksi 

dapat dianggap sebagai alat bukti apabila 

keterangan tersebut diberikan dalam Sidang 

Majelis Komisi berkenaan dengan hal yang 

dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh 

Saksi. ------------------------------------------------  

(4) Sangat jelas bahwa Yutaka Terada tidak 

mendengar secara langsung perbincangan 

yang terjadi di lapangan golf pada tanggal 30 

November 2014 antara Presiden Direktur 

Terlapor I, Presiden Direktur Terlapor II, 

Presiden Direktur Suzuki, Presiden Direktur 

Kawasaki, dalam pertemuan di lapangan golf 

sebagaimana terdapat dalam angka 18 LDP 

(halaman 16). Yutaka Terada hanya 

mendengar keterangan terkait Pertemuan 

dari Presiden Direktur Terlapor I, Yoichiro 

Kojima.  Dengan kata lain, Yutaka Terada 
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hanya dapat memberikan keterangan yang 

sifatnya “katanya si X” atau  keterangan 

saksi yang bersumber dari keterangan orang 

lain; hal mana merupakan keterangan yang 

hanya berkualitas sebagai testimonium de 

auditu dan tidak patut dipertimbangkan. -----  

(5) Testimonium de auditu bukan merupakan 

alat bukti yang sah, sebagaimana didukung 

dengan keterangan ahli yang diberikan di 

bawah sumpah sebagai berikut: ----------------  

- Prof. Nindyo Pramono: “Testimoni de 

auditu adalah pihak yang mendapatkan 

informasi secara tidak langsung, dimana 

hal ini tidak memenuhi sebagai alat bukti 

di buku Sudikno”. 

- Dr. Kurnia Toha: “Saksi adalah orang 

yang mengalami langsung, yaitu 

mengetahui, melihat dan mendengar 

langsung tindakan pelanggaran hukum 

yang disangkakan.”  

- Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang 

membahas isu mengenai keberadaan 

saksi testimonium de auditu dalam 

perkara pidana telah membatasi dengan 

jelas bahwa saksi testimonium de auditu 

hanya dapat diajukan sepanjang saksi 

tersebut dapat meringankan tersangka 

atau terdakwa (angka 3.15 halaman 90 

Putusan Mahkamah Konstitusi).  Apabila 

dianalogikan dengan perkara KPPU, 

maka hanya Terlaporlah yang memiliki 

hak untuk menghadirkan saksi 

testimonium de auditu yang dapat 

meringankan kedudukannya. ---------------  
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d. Tidak adanya transparansi atas saksi-saksi yang 

akan dihadirkan oleh Tim Investigator; ---------------  

(1) Di sisi lain, Terlapor I dan Terlapor II 

diwajibkan untuk menyerahkan daftar nama 

saksi dan ahli yang akan diajukan pada saat 

menyerahkan Tanggapan atas LDP.  

Kemudian dalam persidangan, Tim 

Investigator justru memanggil individu-

individu yang seharusnya menjadi saksi 

Terlapor I untuk menjadi saksi Tim 

Investigator.  Tindakan ini jelas telah 

menimbulkan ketidakpastian hukum, 

mengingat saksi-saksi yang seharusnya 

menjadi saksi Terlapor I dihadirkan untuk 

mendukung dalil-dalil Terlapor I, bukan Tim 

Investigator. ----------------------------------------  

(2) Berbeda dengan yang dialami Terlapor II, 

dimana saksi yang seharusnya menjadi saksi 

Terlapor II juga dipanggil menjadi saksi Tim 

Investigator, namun dalam persidangan, Tim 

Investigator menyatakan bahwa ini 

merupakan saksi dari kedua belah pihak. ----  

(3) Ketidakkonsistenan dalam beracara ini telah 

menimbulkan ketidakpastian hukum dan 

merugikan kepentingan hukum para 

Terlapor. --------------------------------------------  

35.3 Objek Perkara Tidak Jelas dan LDP Terbukti Kurang Pihak; ------  

35.3.1 Terbukti dalam persidangan bahwa objek perkara tidak 

jelas dan kurang pihak, karena: -----------------------------  

a. LDP menitikberatkan data-data harga Skuter Matik 

untuk periode tahun 2013 dan 2014.  Namun 

demikian, dalam persidangan, data-data yang 

diminta lebih lanjut oleh Tim Investigator adalah 

untuk periode 2012 – 2015. -----------------------------  
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b. Data olahan LDP dan fakta persidangan yang 

disusun oleh Tim Investigator sama sekali berbeda: 

(1) Dalam LDP halaman 18 dan 19, data yang 

disajikan adalah hanya dari tahun 2013 – 

2014 untuk Yamaha Mio J, Yamaha Mio GT, 

Honda BeAT FI SW, Honda BeAT FI CW dan 

Suzuki Nex FI. -------------------------------------    

 

(2) Namun demikian dalam presentasi 

persidangan tanggal 5 Januari 2017, Tim 

Investigator menyajikan slide presentasi 

untuk periode 2012 – 2014 dengan jenis dan 

varian yang sama sekali berbeda dan tidak 

head to head, yaitu: Yamaha Mio J CW, 

Honda BeAT FI Spoke, TVS Dazz, dan Suzuki 

Nex. --------------------------------------------------     
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(3) Apabila Tim Investigator menyajikan data 

dengan menggunakan perbandingan produk 

dengan head to head yang sesuai, maka 

grafik yang tercipta akan sangat berbeda, 

sebagaimana berikut:  ----------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

c. Selain itu, terbukti bahwa tidak jelas apa yang 

menjadi jenis dan varian objek perkara.  Dalam 

LDP, hanya menitikberatkan pada Skuter Matik 

Yamaha Mio J, Yamaha Mio GT, Honda BeAT FI 

SW dan Honda BeAT FI CW.  Namun pada 

faktanya, Tim Investigator yang seolah-olah 

melakukan penyelidikan ulang kembali dalam 
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tahap persidangan, meminta data-data untuk jenis 

dan varian lainnya dari Terlapor II, antara lain: 

Honda Vario, Spacy, dan Scoopy.  Ketiga varian 

skuter matik ini sama sekali tidak pernah 

disinggung di dalam LDP; -------------------------------      

d. Perbandingan jenis dan varian yang dilakukan oleh 

Tim Investigator dalam Perkara adalah tidak head 

to head atau dengan kata lain produk yang saling 

dibandingkan memiliki spesifikasi yang tidak sama 

dan seharusnya tidak dapat menjadi 

perbandingan.  Dalam persidangan tanggal 5 

Januari 2017, Tim Investigator memberikan 

presentasi perbandingan harga untuk Skuter Matik 

125cc sebagai berikut: -----------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Slide presentasi ini tidak dapat 

membuktikan dugaan pelanggaran 

penetapan harga antara Terlapor I dan 

Terlapor II dikarenakan sama sekali tidak 

sesuai dengan jenis dan varian Skuter Matik 

yang didalihkan di LDP. --------------------------  

(2) Terlapor II mencermati bahwa selain dari 

data yang ditampilkan tersebut tidak sesuai 
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dengan jenis dan varian di LDP, data 

tersebut juga sangat tidak akurat dalam 

menyajikan perbandingan harga yang dapat 

dilihat melalui head to head 

perbandingannya dan jenis dan/atau tipe 

skuter matiknya. ----------------------------------  

Perbandingan yang dilakukan oleh Tim 

Investigator di atas adalah untuk 3 jenis 

varian skuter matik di kelas 125 cc, yaitu 

Yamaha Mio Soul GT, Suzuki Hayate dan 

Honda Vario 125 Techno. ------------------------  

Untuk perbandingan head to head skuter 

matik di atas, Tim Investigator telah 

menjelaskan bahwasanya perbandingan 

head to head tersebut sudah sesuai dengan 

data yang dipaparkan dalam pemeriksaan 

saksi Thomas Wijaya pada tanggal 30 

November 2016.  Faktanya apa yang 

disampaikan Tim Investigator tersebut sama 

sekali tidak benar. ---------------------------------  

(3) Pada saat sidang pemeriksaan saksi pada 

tanggal 30 November 2016 tersebut, Saksi 

Thomas Wijaya menyampaikan dokumen 

dengan judul “Head to head product price 

comparison between H VS Y Periode Jan – 

April 2014”.  Dokumen tersebut sebenarnya 

telah diserahkan Terlapor II pada saat 

pemeriksaan Toshiyuki Inuma pada 

persidangan tertanggal 5 Januari 2017; -------  

Menurut saksi Thomas Wijaya, perbandingan 

head to head yang disampaikan adalah: ------  

- Yamaha Soul GT dengan Honda New 

Vario 125 cc; -----------------------------------  

- Honda Vario 125 Techno dengan Yamaha 

Xeon RC. ----------------------------------------  
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(4) Apabila Tim Investigator melakukan analisa 

dan menyajikan data dengan menggunakan 

perbandingan head to head yang benar, 

maka grafik yang timbul akan sangat 

berbeda, sebagaimana di bawah ini:  ----------  

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehingga, pembuktian dan data yang diolah 

oleh Tim Investigator, Terlapor II anggap 

sebagai data yang menyesatkan dan tidak 

berdasar, karena tidak sesuai dengan data 

yang disampaikan oleh pihak Terlapor II; -----  

Mengenai hal tersebut di atas, Ahli Ilmu 

Ekonometrika dan Statistika, Dr. Anton 

Hendranata menyatakan bahwa Penentuan 

data dan periode observasi harus memiliki 

dasar yang kuat secara teori dan empiris.  

Adapun informasi yang tidak dicantumkan 

berarti membuat observasi tanpa dasar yang 

merupakan kesalahan yang fatal dan tidak 

bisa ditoleransi; ------------------------------------  
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e. Analisa Tim Investigator yang didasarkan pada 

data dan informasi yang sama sekali tidak akurat 

dan tidak konsisten menimbulkan potensi 

kekeliruan yang nyata dalam proses penyusunan 

dugaan pelanggaran LDP.  Dengan demikian 

terbukti bahwa LDP tidak didasarkan pada analisa 

yang mendalam, sehingga menjadi tidak berdasar; -  

Hal mana sejalan dengan Keterangan Ahli Dr. Ir. 

Anton Hendranata, M.Si. dalam persidangannya 

tertanggal 21 Desember, sebagai berikut: ------------   

Halaman 70 huruf a Affidavit Ahli Dr. Ir. Anton 

Hendranata, M.Si.: ----------------------------------------  

a) Pengambilan data dan pemilihan periode waktu 
observasi adalah bahan dasar utama dalam setiap 
penelitian. Penentuan data dan periode observasi 
harus memiliki dasar yang kuat secara teori dan 
empiris, sehingga data yang kita kumpulkan valid 
untuk analisa selanjutnya.” 

Halaman 71 huruf d Affidavit Ahli Dr. Ir. Anton 

Hendranata, M.Si.:  ----------------------------------------  

d) Andaikan perusahaan A memiliki 4 jenis varian 
barang (A1, A2, A3, dan A4) dan perusahaan B 
mempunyai 3 jenis varian barang (B1, B2, dan 
B3).  Apabila ingin membandingkan tren harga 
barang perusahaan A dan B, maka ada 
kemungkinan 12 kombinasi perbandingan yang 
harus diteliti yaitu: A1B1, A1B2, A1B3, A2B1, 
A2B2, A2B3, A3B1, A3B2, A3B3, A4B1, A4B2, 
dan A4B3 seperti gambar di bawah ini: 
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Halaman 72 huruf e: 

e) Dari setiap kombinasi yang ada harus diteliti 
terlebih dahulu, apakah kedua jenis barang 
tersebut bersifat setara sehingga layak 
dibandingkan secara head to head, misalnya: 
A1B1 (barang A1 vs barang B1).  Apabila ternyata 
kedua barang tersebut tidak setara atau tidak 
ada substitusi, maka tidak ada gunanya 
memperbandingkan tren harga dari kedua barang 
tersebut.  Apa saja yang menjadi dasar bahwa 
suatu barang bisa diperbandingkan secara fair 
dan equal dalam istilah statistik adalah homogen 
dalam karakteristik produknya, baik dari sisi 
teknis, kualitas dan konsumen. Ketika suatu 
barang yang ingin diperbandingkan bersifat 
heterogen, maka tidak layak untuk 
diperbandingkan secara head to head, karena 
kedua barang tersebut tidak setara atau apple to 
apple.” 

f. LDP tidak mengikutsertakan PT Suzuki Indomobil 

Motor (Suzuki) dan PT TVS Motor Company (TVS) 

yang juga merupakan produsen Skuter Matik di 

Indonesia yang juga memiliki kelas 110cc – 125cc.  

Akan tetapi, Tim Investigator memanggil Suzuki 

dan TVS untuk memberikan keterangan di bawah 

sumpah di dalam persidangan.  Hal ini semakin 

menguatkan dalil Terlapor II bahwa LDP kurang 

pihak karena: ----------------------------------------------  

(1) Suzuki memiliki skuter matik kelas 110cc – 

125cc yang juga mengalami kenaikan harga 

dalam kurun waktu 2013 – 2014, 

sebagaimana dijelaskan dalam persidangan 

tertanggal 5 Oktober 2016 oleh perwakilan 

Suzuki, yaitu: --------------------------------------  

Tahun Tipe 
Jenis 

Teknologi 

Kapasitas 

Mesin 

Harga 

(OTR) 

(Rp) 

2013 

Suzuki 
Nex 

Karburator 

110 cc 

12.250.000 

Injeksi 
12.750.000 

12.850.000 

Suzuki 

Lets 

Karburator 

110 cc 13.950.000 

Suzuki 

Drive 
125 cc 

13.615.000 

Suzuki 

Hayate 
14.500.000 

2014 Suzuki Karburator 110 cc 12.985.000 
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Tahun Tipe 
Jenis 

Teknologi 

Kapasitas 

Mesin 

Harga 

(OTR) 

(Rp) 

Nex 
Injeksi 

13.280.000 

13.450.000 

Suzuki 

Lets 

Karburator 14.350.000 

Injeksi 14.430.000 

Suzuki 
Drive 

Karburator 

125 cc 

13.800.000 

Injeksi 13.900.000 

Suzuki 

Hayate 

Karburator 15.250.000 

Injeksi 15.450.000 

Selain itu, sebagaimana jelas terlihat dalam 

presentasi Tim Investigator pada persidangan 

5 Januari 2017, Tim Investigator 

menyertakan bukti dari Suzuki dan TVS 

dalam analisa pergerakan harga. ---------------  

(2) Saksi V. Thiyagarajan yang merupakan 

Presiden Direktur TVS menjelaskan dalam 

persidangan tanggal 6 Oktober 2016 bahwa 

Terlapor II, Terlapor I dan Suzuki adalah 

kompetitor utama. Selain itu, TVS juga 

memproduksi skuter matik merek “Dazz” 

kelas 110cc. ----------------------------------------  

35.4 Pembeberan Informasi Rahasia Terlapor II DalamPresentasi Tim 

Investigator Di Persidangan; --------------------------------------------  

35.4.1 Dalam persidangan tertanggal 5 Januari 2016, Tim 

Investigator menampilkan suatu presentasi yang berisi 

data-data pola kenaikan harga Terlapor II, sebagai 

berikut: -----------------------------------------------------------  

TERKAIT POLA KENAIKAN HARGA HONDA 

Honda 2012 – 2014 (TIPE AT) 

NO Tipe 
2012 2013 2014 

Kenaikan Selisih Kenaikan Selisih Kenaikan Selisih 

1 Beat Spoke 1x 100,000     

2 Beat FI Spoke 0 0 3x 250,000 3x 350,000 

3 Beat FI CW 0 0 2x 350,000 3x 350,000 

4 Beat CW 1x 100,000     

5 Beat FI CBS 0 0 2x 300,000 3x 350,000 

6 Spacy CW 1x 125,000     

7 Spacy CW FI 1x 100,000 1x 300,000 1x 200,000 

8 Scoopy 1x 25,000     

9 Scoopy FI   1x 350,000 5x 850,000 

10 Vario 110 CW 1x 50,000 2x 250,000 2x 100,000 
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11 Vario 110 FI CW     1x 200,000 

12 Vario 125 Techno/CBS 1x 200,000 2x 450,000 5x 800,000 

13 Vario 125 CBS/CBS ISS 0 0 2x 550,000 5x 600,000 

35.4.2 Walaupun data-data tersebut berupa data olahan Tim 

Investigator, namun dikarenakan data tersebut diolah 

dari data-data yang bersifat rahasia (sebagaimana telah 

dinyatakan dengan jelas oleh Terlapor II pada saat 

menyerahkan data pada tanggal 21 November 2016 

kepada KPPU), hasil olahan data tersebut sudah 

sepatutnya juga dirahasiakan.  Logikanya adalah 

apabila data kenaikan harga Terlapor II bersifat rahasia, 

maka perhitungan atas selisih kenaikan harga Terlapor 

II juga bersifat rahasia. ----------------------------------------  

35.4.3 Pembeberan informasi yang bersifat rahasia oleh Tim 

Investigator tersebut merupakan pelanggaran nyata 

atas Pasal 39 ayat (3) UU 5/1999 yang mengatur 

bahwa: ------------------------------------------------------------  

“(3) Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang 
diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai 
rahasia perusahaan.”   

 

35.4.4 Berdasarkan penjelasan Terlapor II atas pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Investigator, 

terbukti bahwa aspek formil penyusunan LDP dan 

tuduhan dugaan pelanggaran sama sekali tidak 

berdasar.  Oleh karenanya adalah patut dan 

berlandaskan hukum bagi Majelis Komisi yang 

terhormat untuk menyatakan tuduhan dugaan 

pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999 sama 

sekali tidak terbukti. 

35.5  Aspek Materiil; ------------------------------------------------------------   

35.5.1 Tidak Ada Perjanjian Maupun Kesepakatan Antara 

Terlapor I Dan Terlapor II Mengenai Penetapan Harga 

Jual Produk Skuter Matik; ------------------------------------  

a. Unsur utama yang wajib dibuktikan oleh Tim 

Investigator atas tuduhan terhadap Terlapor I dan 



  
 

 

 
halaman 307 dari 419 

 

 

 

SALINAN 

Terlapor II adalah ada atau tidaknya perjanjian 

antara Terlapor I dan Terlapor II.  Berdasarkan 

fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak 

ada satupun saksi-saksi, ahli-ahli dan bukti-bukti 

baik yang dihadirkan oleh Investigator, Terlapor I, 

maupun Terlapor II yang membuktikan adanya 

perjanjian maupun kesepakatan antara Terlapor I 

dan Terlapor II; ---------------------------------------------  

Dugaan Tentang Adanya Perjanjian Maupun 

Kesepakatan Tidak Terbukti; ---------------------------------  

a. Dugaan adanya perjanjian antara Terlapor I dan 

Terlapor II didalihkan oleh Tim Investigator di dalam 

LDP berdasarkan indikasi-indikasi sebagai 

berikut:Adanya pertemuan informal antara Presiden 

Direktur Terlapor I dan Presiden Direktur Terlapor II 

di lapangan golf pada tanggal 30 November 2014, 

yang juga diikuti oleh Presiden Direktur Suzuki dan 

Presiden Direktur Kawasaki. 

b. Adanya email internal Terlapor I, yaitu email 

tertanggal 28 April 2014 dari Presiden Direktur 

Terlapor I kepada saksi Dyonisius Beti (Executive 

Vice President Terlapor I) dan email tertanggal 10 

Januari 2015 dari Yutaka Terada kepada Dyonisius 

Beti, Sutarya, Iidashi dan Yanagi. 

Dugaan adanya perjanjian, yang didasarkan pada 

indikasi-indikasi tersebut di atas telah dibantah di 

muka persidangan Majelis Komisi yang terhormat 

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti 

sebagai berikut: -------------------------------------------------  

a. Saksi Yoichiro Kojima (Mantan Presiden Direktur 

Terlapor I) dalam persidangan tanggal 16 November 

2016 dengan tegas membantah bahwa telah 

membicarakan mengenai penetapan harga dengan 

Presiden Direktur Terlapor II (Toshiyuki Inuma) 
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pada saat bertemu di lapangan golf.  Meski tidak 

ingat kapan saksi Yoichiro Kojima bertemu di 

lapangan golf dengan Toshiyuki Inuma, akan tetapi 

acara golf bersama tersebut atas inisiatif undangan 

dari Tanigawa, Presiden Direktur Kawasaki dan 

turut dihadiri oleh Oishi, Presiden Direktur Suzuki; -  

b. Saksi Toshiyuki Inuma (Presiden Direktur Terlapor 

II) dalam persidangan tanggal 5 Januari 2017 secara 

tegas menyatakan bahwa Terlapor II memiliki kode 

etik dalam menjalankan kegiatan usahanya, 

termasuk untuk tidak melakukan persaingan usaha 

tidak sehat.  Hal ini juga dipatuhi oleh Toshiyuki 

Inuma, dimana walaupun Toshiyuki Inuma bermain 

golf dengan beberapa Presiden Direktur dari 

perusahaan kompetitor, namun tidak melakukan 

pembicaraan yang berkaitan dengan bisnis, apalagi 

melakukan kesepakatan penetapan harga; ------------  

c. Email internal Terlapor I baik tanggal 28 April 2014 

dan 10 Januari 2015 bukan merupakan bukti telah 

adanya kesepakatan dan perjanjian penetapan 

harga antara Terlapor I dan Terlapor, Hal ini telah 

pula dibantah oleh ketarangan saksi-saksi sebagai 

berikut: -------------------------------------------------------  

(i) Saksi Yoichiro Kojima, dalam persidangan 

tanggal 16 November 2016 menerangkan: -------  

- Email 28 April 2014 kepada Dyonisius Beti, 

hanya untuk berbagi berita dan data dengan 

Dyonisius Beti setelah saksi Yoichiro Kojima 

mengikuti rapat ASEAN dan Komite 

Eksekutif Global (Global Executive Committe, 

GEC). ------------------------------------------------  

- Isi dari lampiran yang terdapat di Email 28 

April 2014 adalah data-data harga yang 

ditampilkan di rapat ASEAN dan GEC, yaitu 

data harga Yamaha (di seluruh ASEAN) dan 
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pesaingnya, termasuk harga Terlapor I dan 

para pesaingnya di Indonesia. -------------------  

- Maksud dari kalimat “Vixion, Fino, etc.” 

adalah sepeda motor Yamaha Vixion dan 

Fino, dimana 2 sepeda motor tersebut 

merupakan sepeda motor yang pertama kali 

dikeluarkan sewaktu saksi menjabat sebagai 

Presiden Direktur Terlapor I. --------------------  

- Maksud kalimat “H Price” di Email 28 April 

2014 adalah “Honda Price”.  Adapun maksud 

kalimat “We need to send a message to 

Honda” adalah suatu ungkapan yang tidak 

bermaksud untuk menghubungi Terlapor II 

secara langsung, namun maksud dari 

kalimat tersebut adalah Terlapor I dapat 

menunjukan kepada Terlapor II bahwa 

Terlapor I mempunyai kehormatan di 

industri sepeda motor, tidak akan kalah 

dalam persaingan dan tetap akan 

memperlihatkan citra produk dari Terlapor I 

di pasar sepeda motor di Indonesia. ------------  

- Saksi Yoichiro Kojima menyatakan bahwa 

terdapat ketidakbenaran pada email 

tertanggal 10 Januari 2015 (Email 10 

Januari 2015), yaitu saksi Yoichiro Kojima 

tidak meminta Dyonisius Beti untuk 

menaikan harga sepeda motor dan tidak ada 

kesepakatan/perjanjian antara dirinya dan 

Presiden Direktur Terlapor II di lapangan 

golf. --------------------------------------------------  

(ii) Saksi Dyonisius Beti, dalam persidangan 

tanggal 22 November 2016 menerangkan: -------  

- Email 28 April 2014 merupakan sharing 

informasi dari Yoichiro Kojima kepada dirinya 

dan tidak ada tindak lanjut dan pembicaraan 
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setelah Yoichiro Kojima mengirimkan email 

dan lampiran tersebut kepada dirinya. 

- Menurut saksi Dyonisius Beti, Email 10 

Januari 2015 yang dibuat oleh Yutaka Terada 

sangatlah tidak wajar, terutama pada alenia 

pertama dari email tersebut: 

“I have just heard from Mr. Iida that Dyon san 
and Sutarya san discussed while i was not in 
the office on 8th Jan to increase Retail Prices to 
follow Honda as Honda increased retail price 
from January 2015.....” 

   (Sumber LDP halaman 15) 

Ketidakwajaran tersebut, yaitu: 

- Faktanya adalah pada tanggal 8 Januari 

2015, tidak ada diskusi antara Saksi 

Dyonisius Beti dan Sutarya. 

- Tanggal 10 Januari 2015 adalah hari minggu 

yang merupakan hari libur, akan tetapi email 

tersebut dikirimkan dari kantor.  Padahal 

pada tanggal 9 Januari 2015, terdapat acara 

marketing camp, dimana terdapat rapat 

dengan para distributor dan dealer. 

- Mr Iidashi merupakan orang Jepang dan tidak 

fasih berbahasa Indonesia, bagaimana 

mungkin dia mengerti isi pembicaraan saksi 

Dyonisius Beti dan Sutarya yang 

menggunakan bahasa Indonesia. 

(iii) Saksi Sutarya, dalam persidangan tanggal 8 

November 2016 menerangkan: ---------------------  

- Saksi tidak mengetahui secara jelas maksud 

email kiriman Dyonisius Beti dan 

mengkonfirmasi bahwa tidak ada instruksi 

dan tindak lanjut dari Dyonisius Beti setelah 

Email 28 April 2014. -------------------------------  

- Saksi juga tidak mengetahui maksud dari 

Email 10 Januari 2015 dan ingin 
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mengklarifikasi beberapa poin dari email 

tersebut, yaitu bahwa tidak ada diskusi pada 

tanggal 8 Januari 2015 di kantor Terlapor I 

dan tidak ada keputusan untuk mengikuti 

harga Terlapor II. ------------------------------------  

(iv) Saksi Hendri Wijaya Ng, dalam persidangan 

tanggal 25 Oktober 2016 menerangkan: ---------  

- Saksi tidak mengetahui maksud dari 

Dyonisius Beti mengirimkan Email 28 April 

2014 tersebut kepada dirinya dan tidak 

mengetahui apa maksud dari Yoichiro Kojima 

di email yang di forward oleh Dyonisius Beti.  

Saksi hanya mengetahui bahwa email 

tersebut adalah untuk mereview harga 

Yamaha Vixion dan Yamaha Fino. ---------------  

- Tidak ada tindaklanjut mengenai Email 28 

April 2014 tersebut. -------------------------------  

(v) Saksi Achmad Ichsan Nulhakim, dalam 

persidangan tanggal 24 Oktober 2016 

menerangkan: -----------------------------------------  

- Terkait dengan Email 28 April 2014, saksi 

Achmad Ichsan Nulhakim tidak mengetahui 

maksud dan tujuan dari Dyonisius Beti 

mengirimkan email tersebut.  Saksi Achmad 

Ichsan Nulhakim juga tidak mengetahui 

maksud dari kata “H Price” di email tersebut 

dan hanya berasumsi bahwa “H Price” di 

email tersebut mungkin adalah “Honda Price” 

atau bisa saja pengertian yang lain. -------------  

- Tidak ada tindak lanjut setelah Saksi 

menerima Email 28 April 2014 tersebut. -------  

- Bahkan pada persidangan tanggal 5 Januari 

2016, Toshiyuki Inuma juga membantah 

pernah menerima email apapun dari Terlapor 

I.  Dengan usaha kerja keras Terlapor II, 
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Toshiyuki Inuma yakin bahwa Terlapor II 

tidak perlu melakukan kerjasama dengan 

perusahaan kompetitor, khususnya 

melakukan penetapan harga.  Tindakan 

tersebut hanya membawa kerugian terhadap 

Terlapor II karena bertentangan dengan etos 

kerja, kode etik perusahaan dan tujuan dari 

Terlapor II yaitu untuk memuaskan 

konsumen. -------------------------------------------  

Selain keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang 

secara terang benderang membantah telah terjadi 

perjanjian atau kesepakatan antara Terlapor I dan 

Terlapor II, baik bukti Email 28 April 2014 dan Email 

10 Januari 2015 tersebut juga tidak dapat dijadikan 

dasar bagi Investigator untuk membuktikan telah ada 

komunikasi atau price signaling antara Terlapor I dan 

Terlapor II, karena: ---------------------------------------------  

Terkait dengan Email 28 April 2014: ------------------------  

a. Dengan merujuk pada pengirim dan penerima email 

tersebut, terbukti bahwa email tersebut bukan 

merupakan bentuk komunikasi ataupun price 

signalling kepada Terlapor II.  Email tersebut murni 

komunikasi internal di Terlapor I dan tidak pernah 

dikirimkan kepada Terlapor II. 

b. Email 28 April 2014 tidak pernah ditindaklanjuti 

secara internal, baik oleh Yoichiro Kojima sebagai 

pengirim email, atau Sutarya dan Dyonisius Beti, 

sebagai penerima email sebagaimana disampaikan 

dalam kesaksian mereka. 

c. Tim Investigator tidak dapat menghadirkan ahli 

linguistik (Ahli Bahasa) dan ahli budaya Jepang 

untuk membuktikan maksud atau intensi penulis 

email yang merupakan individu berkebangsaan 

Jepang. 
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Terkait dengan Email 10 Januari 2015: --------------------  

a. Email 10 Januari 2015 ini hanya didasarkan pada 

keterangan sepihak dari Yutaka Terada yang tidak 

pernah dihadirkan dalam persidangan untuk 

memberikan keterangan di bawah sumpah.  Dengan 

demikian, Email 10 Januari 2015 tidak memiliki 

kekuatan pembuktian apapun dan tidak patut 

dipertimbangkan.-------------------------------------------  

b. Keterangan Yutaka Terada juga bukan berasal dari 

sesuatu yang ia alami sendiri, melainkan berupa 

testimonium de auditu berdasarkan kalimat “I have 

just heard from”.  Testimonium de auditu bukanlah 

merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara 

di Indonesia. ------------------------------------------------  

c. Tidak ada bukti-bukti lain yang dapat mendukung 

validitas isi Email 10 Januari 2015.  Tidak ada 

satupun bukti yang dapat menunjukkan bahwa 

Yoichiro Kojima benar memberikan perintah untuk 

menaikkan harga dengan mengikuti harga Terlapor 

II. --------------------------------------------------------------  

Bahkan, bantahan bahwa tidak mungkin Terlapor I dan 

Terlapor II melakukan perjanjian penetapan harga juga 

dinyatakan oleh Saksi Dr. Ing Gunadi Shinduwinata, 

Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) 

dalam pemeriksaan saksi tanggal 6 September 2016, 

yang menegaskan bahwa “Terlapor I dan Terlapor II tidak 

mungkin dan tidak akan melakukan tindakan kartel 

dikarenakan terdapat persaingan secara komersil antara 

kedua manufaktur tersebut.  Apabila terdapat 

pelanggaran hukum persaingan usaha yang dilakukan 

oleh anggota AISI, saksi Dr. Ing Gunadi Shinduwinata 

akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua 

di AISI”.; ---------------------------------------------------------------------------   
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Pendapat Para Ahli Juga Menegaskan Bahwa Tidak Ada 

Perjanjian Antara Terlapor I dan Terlapor II; ---------------  

a. DefinisiPerjanjian dalam ketentuan UU 5/1999 

diatur pada Pasal 1 angka 7, yang dikutip sebagai 

berikut: -------------------------------------------------------  

“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih 
pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu 
atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, 
baik tertulis maupun tidak tertulis.” 
 
Ahli Prahasto W Pamungkas dalam keterangannya 

pada persidangan tanggal 6 Desember 2016 

menyatakan bahwa perjanjian di dalam UU 5/1999 

lebih sempit definisinya daripada Pasal 1313 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).  

Ketentuan hukum perjanjian di dalam KUHPerdata 

berlaku bagi siapa saja yang membuat perjanjian, 

sedangkan di UU 5/1999 hanya berlaku bagi pelaku 

usaha; --------------------------------------------------------   

b. Lebih lanjut, prinsip hukum dari perjanjian adalah 

harus ada offer and acceptance (Penawaran dan 

Penerimaan) dimana penawaran harus diberikan 

secara tegas dan yang menerima penawaran harus 

bisa memahami atas penawaran (offering) yang 

diberikan.  Tujuan dari offer and acceptance 

tersebut supaya dapat tercipta meeting of mind 

diantara para pihak tersebut.  Mengenai hal ini, Ahli 

Prahasto W Pamungkas dalam persidangan tanggal 

6 Desember 2016, Ahli Nindyo Pramono dalam 

persidangan tanggal 22 Desember 2016, dan Ahli 

Kurnia Toha dalam persidangan tanggal 15 

Desember 2016, menerangkan secara rinci sebagai 

berikut; -------------------------------------------------------  

Ahli Tim Investigator, Prahasto W. Pamungkas 

dalam persidangan tanggal 6 Desember 2016 

menjelaskan bahwa:  --------------------------------------  
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”Yang terpenting dari dasar-dasar hukum 
perjanjian adalah adanya meeting of mind dan 
pertemuan 2 kehendak atau pikiran atas 2 pihak 
yang sepakat dalam suatu 
kesepakatan/perjanjian.” 

Ahli Nindyo Pramono, dalam persidangan tanggal 

21 Desember 2016 menyatakan:  

“Meskipun perjanjian tersebut bersifat diam-diam, 
namun prinsip utama dalam hukum perjanjian 
harus ditemui, dimana harus terdapatnya 
kesepakatan. Harus ada offer dan acceptance.  
Offer and acceptance merupakan cikal bakal 
lahirnya konsensi, dimana offer tersebut harus 
disampaikan terlebih dahulu; 

Diperlukannya suatu motif dan niat dari si pelaku 
dalam menentukan adanya dugaan pelanggaran 
terhadap Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999.  Apabila tidak 
terdapat motif dan niat, maka tidak dapat 
dibuktikan bahwa terdapat perjanjian.   

Apabila terdapat pernyataan atas kehendak pribadi 
pelaku usaha A yang hanya memberitahukan 
kepada pesaingnya bahwa pelaku usaha A harus 
sama target penjualan atau harganya seperti 
pesaing, maka hal ini bukan merupakan konsensus 
dikarenakan salah satu pihak tidak merespons.  
Tidak bisa di dalam perjanjian hanya memakai 
secara asumsi-asumsi untuk menentukan apakah 
salah satu pihak sepakat dengan pihak tersebut.  
Secara esensial, perjanjian tersebut harus 
dibuktikan;” 

Ahli Kurnia Toha dalam persidangan tanggal 15 

Desember 2016 juga menjelaskan bahwa:  

”Kesepakatan atau perjanjian adalah pertemuan 
dua kehendak, atau biasa disebut meeting of 
mind” 

”Definisi perjanjian diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 
5/1999, dimana Perjanjian dalam ketentuan 
tersebut bisa tertulis dan tidak tertulis.   Sebelum 
KPPU menyatakan bahwa suatu pelaku usaha 
melakukan perjanjian tidak tertulis maka, harus 
dibuktikan oleh KPPU, eksistensi dari ada 
kesepakatan, walaupun tidak tertulis;” 

c. Merujuk pada keterangan para ahli tersebut di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian, apapun 

bentuknya, apakah tertulis atau tidak tertulis harus 
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dibuktikan benar tidaknya ada meeting of mind 

sebagai hasil dari suatu penawaran dan penerimaan 

(offer andacceptance).  Ketiadaan bukti bahwa telah 

terjadi penawaran dan penerimaan (offer and 

acceptance) yang menciptakan meeting of mind 

tersebut menyebabkan tidak pernah adanya suatu 

kesepakatan diantara para pihak. 

d. Terkait dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang 

terungkap dipersidangan (lihat angka 39 s/d 46 

Kesimpulan), dan dihubungkan dengan keterangan 

para ahli tersebut di atas, terbukti bahwa tidak 

pernah terjadi Perjanjian antara Terlapor I dan 

Terlapor II mengenai penetapan harga.  Tim 

Investigator telah gagal untuk membuktikan adanya 

dasar bagi Terlapor II untuk melakukan perjanjian 

penetapan harga skuter matik dengan pesaing 

utama Terlapor II, yaitu Terlapor I, sebagaimana 

didefinisikan dalam Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999. -----  

e. Oleh karena unsur perjanjian yang merupakan 

unsur utama dalam Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999 

tidak terbukti, maka tidak terdapat pelanggaran 

yang dilakukan oleh Terlapor II dan karenanya 

sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat 

menolak dalil Investigator dalam LDP. 

35.5.2 Tidak Ada Bukti Ekonomi Dan Bukti Komunikasi yang 

Dapat Mengarahkan Telah Terjadinya Concerted Action 

atau Kartel Penetapan Harga Oleh Terlapor I dan 

Terlapor II; -------------------------------------------------------  

a. Hal lain yang terkait dengan adanya dugaan 

kesepakatan penetapan harga antara Terlapor I dan 

Terlapor II adalah tidak ada bukti ekonomi dan 

bukti komunikasi, yang membuktikan adanya 

concerted action antara Terlapor I dan Terlapor II. ----  

b. Mengenai concerted action ini, Tim Investigator sama 

sekali tidak dapat membuktikan bahwa adanya 
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bukti ekonomi dan bukti komunikasi antara 

Terlapor I dan Terlapor II, yang mengarah suatu 

tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai concerted 

action, karena: ----------------------------------------------  

c. Tidak ada motif ekonomi bagi Terlapor II untuk 

melakukan perjanjian penetapan harga dengan 

Terlapor I.  Terlapor II telah menjadi penguasa 

pangsa pasar skuter matik sejak tahun 2012 sampai 

dengan sekarang.  Penguasaan pangsa pasar 

Terlapor II mencapai sekitar 70%, yang mana sangat 

jauh lebih besar dibanding Terlapor I yang hanya 

memiliki pangsa pasar sekitar 20%.  Mengenai tidak 

adanya motif ekonomi ini akan diuraikan lebih 

lanjut pada angka 51 - 53 Kesimpulan ini; ------------  

d. Price parallelism yang selalu dijadikan acuan oleh 

Investigator sebagai bukti ekonomi tidak memenuhi 

kualifikasi sebagai alat bukti sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 UU 5/1999; -----------------  

Price parelellism yang coba dibangun oleh 

Investigator sebagai sebuah circumstantial evidence 

(alat bukti tidak langsung) tidak memenuhi syarat 

untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena 

perilaku kesejajaran (dalam konteks harga, price 

parallelism) sangat sering terjadi dalam pasar yang 

bersifat oligopolistik.  Apalagi, circumstantial 

evidence tidak dikenal di sistem hukum Indonesia 

(Kurnia Toha, kesaksian dalam persidangan tanggal 

15 Desember 2016); ----------------------------------------  

Para ahli juga menyimpulkan bahwa untuk melihat 

telah terjadinya kolusi tidak cukup hanya dari price 

parallelism semata, tetapi harus ada plus factor 

yang lain; ----------------------------------------------------  

Ahli Dr. Martin Daniel Siyaranamual, S.E., DEA., 

Ph.D., dalam persidangan tanggal 14 Desember 

2016 menyatakan: -----------------------------------------  
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- Kecenderungan kesamaan pola harga tidak dapat 
ditetapkan langsung adanya kartel.  Bukan juga 
merupakan kartel apabila terdapat faktor-faktor 
lain untuk melakukan penyesuaian, seperti BBN 
dan lain sebagainya; --------------------------------------   

- Apabila terdapat perilaku kartel, tidak perlu lagi 
ada periklanan/advertisement.  Apabila tingkat 
persaingan tinggi, dapat dilihat bahwa biaya 
periklanan pun tinggi 

Ahli Faisal Basri, S.E., M.A., dalam persidangan 

tanggal 20 Desember 2016, menyatakan: --------------  

- Price parallelism tidak otomatis membuktikan 
bahwa terdapat kartel; -----------------------------------  

- Price parallelism biasanya terjadi di pasar oligopoli, 
dimana kecenderungan di pasar oligopoli adalah 
harga yang ditentukan oleh pemasok dan 
interdependensi. Terdapat juga kecenderungan dari 
produsen bahwa terdapat pola harga yang mirip; ---  

Ahli, Dr. Kurnia Toha, S.H., LL.M., dalam 

persidangan tanggal 15 Desember 2016, 

menyatakan: ------------------------------------------------  

- Dalam sistem hukum acara di Indonesia tidak 
dikenal sistem direct evidence dan circumstantial 
evidence seperti yang dikenal dalam hukum 
persaingan usaha di AS, Uni Eropa atau negara-
negara maju lainnya. 

- Menurut hukum Indonesia, alat buktinya hanya 
mengenal seperti saksi, surat petunjuk dan 
keterangan pelaku usaha, di pasal 42 UU 5/1999.  
Suatu tuduhan tidak dapat hanya didasarkan 
pada indirect evidence.  Pembuktian dengan 
indirect evidence harus juga didukung dengan 
faktor plus berupa (i) alat bukti komunikasi dan (ii) 
alat bukti ekonomi. 

- Karakteristik dalam pasar oligopoli adalah pasar 
yang mana pelaku usaha sedikit, dan barangnya 
homogen sehingga pelaku usahanya saling 
interdepent (interdependeceny in the oligopolistic 
market), maka kemungkinan besar terdapat market 
leader.  Dalam hukum persaingan usaha, dan 
dalam konteks pasar yang bersifat oligopolistik, 

kemungkinan harga produk mirip sangat mungkin.  
Hal ini dilakukan pelaku usaha untuk dapat 
bersaing dengan kompetitornya. 

- Karakter pasar skuter matik di Indonesia dapat 
dikategorikan sebagai salah satu contoh bentuk 
pasar oligopoli. 

e. Selain para ahli tersebut di atas, lebih lanjut Ahli 

Prof. Dr. Ine Minara S. Ruky dalam persidangan 

tanggal 22 Desember 2016 menyatakan 



  
 

 

 
halaman 319 dari 419 

 

 

 

SALINAN 

pendapatnya bahwa dalam pasar yang berciri 

oligopolistik pasti terdapat aksi dan reaksi yang 

sangat mungkin dapat menyebabkan terjadinya 

price parallelism.  Adapun aksi dari market leader 

pasti mendapat reaksi dari para pesaingnya.  

Dengan kata lain, merupakan suatu hal yang wajar 

apabila harga yang ditetapkan oleh Terlapor II 

selaku penguasa pasar akan diikuti oleh para 

pesaingnya. 

f. Selain itu, Email 28 April 2014 sama sekali bukan 

merupakan bukti komunikasi antara Terlapor I dan 

Terlapor II, karena (i) Email 28 April 2014 tersebut 

tidak pernah disampaikan kepada Terlapor II; (ii) 

tidak pernah ditindaklanjuti oleh internal Terlapor I; 

dan (iii) Lampiran dalam email tersebut pada 

faktanya berisi daftar harga-harga skuter matik dari 

perusahaan-perusahaan yang memproduksi skuter 

matik yang ada di pasar (tidak hanya produk skuter 

matik dari Terlapor II).  

g. Lebih-lebih lagi, ternyata urutan kejadian peristiwa 

peristiwa yang dibangun Tim Investigator di dalam 

LDP adalah salah dan keliru.-----------------------------  

Perlu diperhatikan dengan seksama mengenai 

kronologi untuk kejadian dan peristiwa waktu 

antara pertemuan di lapangan golf baru terjadi 

tanggal 30 November 2014 dan Email 28 April 2014 

di atas, dihubungkan tuduhan Tim Investigator 

bahwa telah terjadi pergerakan harga atau terjadi 

penyesuaian harga yang dilakukan sejak 

Januari 2013 hingga Februari 2014.Menurut LDP: 

(i) Telah terjadi penetapan harga dari tahun 2012, 

2013 hingga 2014. -----------------------------------  

(ii) Namun demikian, peristiwa-peristiwa yang 

didalihkan oleh Tim Investigator sebagai 

peristiwa yang mendasari terjadinya penetapan 
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harga terjadi pada tahun 2014 atau sesudah 

harga-harga ditetapkan, yaitu: ---------------------  

- Email internal Terlapor I, yang 

disangkakan oleh Tim Investigator tersebut 

tertanggal 28 April 2014; dan ----------------  

- Pertemuan di lapangan golf yang dihadiri 

tidak hanya oleh Terlapor I dan Terlapor II, 

terjadi pada tanggal 30 November 2014. ---  

Bagaimana mungkin suatu “kesepakatan” baru 

terjadi dalam pertemuan di lapangan golf pada 

bulan November 2014 atas sesuatu yang telah 

dianggap terjadi pada Januari 2013 hingga Agustus 

2014?  Atau dengan kata lain, mana mungkin 

“akibat” mendahului “sebab”. ----------------------------  

Dengan demikian ketiadaan bukti ekonomi dan bukti 

komunikasi yang mengarah pada adanya concerted 

action berupa penetapan harga oleh Terlapor I dan 

Terlapor II ini harus secara tegas ditolak. ------------------  

Tidak ada “concerted action” antara Terlapor I dan 

Terlapor II ----------------------------------------------------------  

a. Menindaklanjuti fakta mengenai urutan kejadian 

peristiwa yang dibangun oleh Tim Investigator 

dihubungkan dengan ada atau tidaknya concerted 

action, ahli Prahasto W. Pamungkas dalam 

persidangan tanggal 6 Desember 2016 menjelaskan 

bahwa concerted action terlahir dari adanya 

komunikasi dua arah.  Pembuktian dari apa yang 

dikomunikasikan tergantung masing-masing pihak 

melihat apa yang dikomunikasikan tersebut.  Pada 

intinya, harus ada komunikasi terlebih dahulu baru 

akan ada concerted action dan harus dibuktikan 

bentuk dan isi dari komunikasi apabila mendalilkan 

komunikasi tersebut merupakan dampak dari 

adanya concerted action. ----------------------------------  
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Dalam hal ini, terbukti tidak ada “concerted action”, 

karena:  ------------------------------------------------------  

(i) Berdasarkan LDP, Tim Investigator menuduh 

telah terjadi pergerakan harga atau terjadi 

penyesuaian harga yang dilakukan sejak 

Januari 2013 hingga Februari 2014. --------------  

(ii) Sementara itu surat elektronik internal 

Terlapor I baru dikirim tanggal 28 April 2014 

dan pertemuan di lapangan golf baru terjadi 

pada 30 November 2014.  Bagaimana mungkin 

terjadi suatu pergerakan atau penyesuaian 

harga pada kurun waktu Januari 2013 hingga 

Februari 2014, sementara “kesepakatan” 

penetapan harga terjadi setelahnya yaitu 

tanggal 28 April 2014 dan 30 November 2014?   

(iii) Tidak pernah ada komunikasi antara Terlapor I 

dan Terlapor II: ---------------------------------------  

Pembicaraan dalam Pertemuan di lapangan golf 

yang juga dihadiri oleh Presiden Direktur 

perusahaan kompetitor sama sekali tidak 

membahas bisnis skuter matik.  Hal mana 

sesuai dengan keterangan saksi Yoichiro 

Kojima dan Toshiyuki Inuma pada angka 34 

kesimpulan di atas, bahwa tidak pernah ada 

pembicaraan penetapan harga pada saat 

bermain golf.  Kode Etik Terlapor II juga 

mengatur secara tegas mengenai hubungan 

dengan pesaing, yaitu: -------------------------------  

- Terlapor II wajib melakukan persaingan secara 

sehat (fair competition). ------------------------------  

- Komisaris, direktur, dan karyawan Terlapor II 

tidak dibenarkan terlibat secara langsung 

ataupun tidak langsung dengan kepemilikan/ 

kepengurusan diperusahaan pesaing. ------------  

- Perusahaan tidak dibenarkan bekerja sama 

dengan pesaing untuk melakukan tindakan 
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bisnis yang dapat merugikan pelanggan, 

misalnya pematokan harga jual atau alokasi 

pasar. ---------------------------------------------------  

(halaman 8 Kode Etik Terlapor II) 

b. Jika concerted action tersebut dianggap sebagai 

indikasi adanya kesepakatan penetapan harga oleh 

Terlapor I dan Terlapor II, maka tuduhan tersebut 

adalah keliru karena sistem dan kebijakan 

penetapan harga dalam Terlapor I dan Terlapor II 

sangat berbeda, yaitu: -------------------------------------  

(i) Keputusan final untuk tindakan 

perseroan/aksi korporasi Terlapor I, termasuk 

untuk menentukan harga skuter matik berada 

pada Dyonisius Beti, yang merupakan Wakil 

Eksekutif Presiden Direktur Terlapor I 

berdasarkan delegasi yang diberikan oleh 

Presiden Direktur Terlapor I. -------------------------  

(ii) Sementara itu, untuk Terlapor II, penentuan 

harga Skuter Matik dilakukan berdasarkan 

usulan dari bidang marketing yang 

disampaikan untuk disetujui dalam rapat 

seluruh anggota Direksi berdasarkan suara 

terbanyak.Wlain itu, tidak keistimewaan yang 

diberikan kepada Presiden Direktur dalam hal 

penentuan harga tersebut, misalnya hak veto 

atas keputusan ayng telah diambil dalam rapat 

seluruh anggota Direksi tersebut. -----------------  

Dengan demikian, tidaklah mungkin masing-

masing Presiden Direktur Terlapor I dan 

Terlapor II melakukan kesepakatan penetapan 

harga dan serta merta langsung 

menerapkannya. --------------------------------------  

(iii) Dasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

suatu harga Skuter Matik pada masing-masing 
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Terlapor I dan Terlapor II sama sekali berbeda.  

Terlapor II dalam hal ini jelas tidak 

mempertimbangkan harga-harga kompetitor.  

Mengapa? Sebagaimana dijelaskan oleh 

Presiden Direktur Terlapor II dalam 

persidangan tertanggal 5 Januari 2017 bahwa 

Terlapor II merupakan pemimpin pangsa pasar 

yang memiliki teknologi lebih unggul dibanding 

para kompetitornya.  Keunggulan teknologi 

tersebut diterima dengan baik oleh pasar, 

sehingga Terlapor II tidak takut dengan 

kehilangan pangsa pasar.  Hal ini juga 

ditegaskan oleh  keterangan saksi Rita Prajitno 

dan saksi Sutarya. -----------------------------------  

Data Yang Diajukan Di Dalam LDP Berbeda Dengan 

Fakta Persidangan; ---------------------------------------------  

a. Sebagaimana telah Terlapor II uraikan pada angka 

48B di atas, Price parallelism yang selalu dijadikan 

acuan oleh Investigator sebagai bukti ekonomi tidak 

memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 UU 5/1999;  

b. Kalaupun dipaksakan unsur price parallelism 

tersebut oleh Tim Investigator, Terlapor II 

mencermati dan mengamati bahwa data yang 

dipergunakan dan dimuat oleh Tim Investigator 

dalam penyusunan LDP adalah tidak sesuai dengan 

fakta persidangan; ------------------------------------------  

c. Hal tersebut dapat dilihat dari rangkuman 

keterangan saksi-saksi di bawah ini; --------------------  

(i) Saksi Yohan Yahya, Saksi Giri, dan Saksi 

Victor, pada persidangan tanggal 5 Oktober 

2016; ---------------------------------------------------  

(ii) Saksi V. Thiyagarajan, pada persidangan 

tanggal 6 Oktober 2016; -----------------------------  
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(iii) Saksi Hendri Wijaya Ng, persidangan tanggal 

25 Oktober 2016; -------------------------------------  

(iv) Saksi Sutarya, persidangan tanggal 8 November 

2016; ---------------------------------------------------  

(v) Saksi Dyonisius Beti, persidangan tanggal 22 

November 2016; dan ---------------------------------  

(vi) Saksi Thomas Wijaya, persidangan tanggal 30 

November 2016; ---------------------------------------  

d. Untuk lebih jelasnya, Terlapor II uraikan 

perbandingan kekeliruan data Tim Investigator 

dalam LDP, yaitu: 

(i) Bahwa harga Honda BeAT SW dan Yamaha Mio 

J memiliki kenaikan harga yang berbeda dari 

yang dicantumkan di dalam LDP oleh 

Tim Investigator dengan yang terungkap 

berdasarkan fakta persidangannya.  Data pada 

tahun 2013 untuk tipe Yamaha Mio J dan 

Honda BeAT FI SW yang dilampirkan oleh Tim 

Investigator di LDP sangat bertolak belakang 

dan tidak akurat dengan keaslian kenaikan 

harga yang dimiliki oleh Terlapor I dan Terlapor 

II berdasarkan fakta persidangan dan dokumen 

– dokumen yang telah Terlapor II berikan 

kepada Majelis Komisi.  Selain itu, tidak pernah 

dibuktikan harga beserta kenaikannya untuk 

Yamaha Mio J oleh Tim Investigator, 

sebagaimana tabel dibawah ini: --------------------  

2013 

Bulan 

Harga (OTR) (RP) 

Yamaha Mio J Honda BeAT FI SW 

LDP Fakta Persidangan LDP 
Fakta 

Persidangan 

Januari 12.100.000 - 12.100.000 - 

Februari - - - - 

Maret - (mengalami kenaikan) - 12.200.000 

April - - - - 

Mei - - - - 

Juni 12.400.000 - 12.400.000 12.350.000 

Juli - - - - 
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Agustus - - - - 

September - - - - 

Oktober - - - - 

November - - - - 

Desember - - - 12.450.000 

 Tabel 1. Perbandingan Data Harga dan Kenaikannya Yamaha Mio J dan 
Honda BeAT FI SW Pada Tahun 2013 Yang Dilampirkan di LDP dan Fakta 

Persidangan. 

Faktanya, pembuktian harga dan kenaikannya 

untuk Yamaha Mio J di tahun 2014 tidak pernah 

dilakukan oleh Tim Investigator --------------------------  

(ii) Terlapor II juga mencermati kenaikan harga 

untuk tipe skuter matik Yamaha Mio J dan 

Honda BeAT FI SW pada tahun 2014 

berdasarkan data dalam LDP dan fakta 

persidangan.Berikut di bawah ini perbandingan 

harga head to head antara Yamaha Mio J & 

Honda BeAT FI SW pada tahun 2014:-------------  

(iii) Selanjutnya Terlapor II mendapati fakta bahwa 

harga dan kenaikannya untuk skuter matik 

Honda BeAT FI CW pada tahun 2013 tidak 

akurat.  Sesuai dengan LDP, harga Honda BeAT 

FI CW mengalami kenaikan harga di bulan 

Januari, Juni dan Oktober, sedangkan fakta 

persidangan menunjukan tidak ada kenaikan 

harga di bulan Januari dan Oktober.  Bulan 

Juni 2013 memang mengalami kenaikan harga, 

namun data yang terdapat di LDP menunjukan 

bahwa harga Honda BeAT FI CW menjadi 

Rp13.200.000, sedangkan fakta persidangan 

menunjukan bahwa harga Honda BeAT FI CW 

adalah Rp13.150.000.  (Sesuai dengan 

keterangan saksi Thomas Wijaya pada 

persidangan tanggal 30 November 2016).  Selain 

itu, pada bulan Oktober juga mengalami 

perbedaan dimana fakta persidangan 

menyebutkan harga Yamaha Mio GT lebih 
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murah Rp50.000 dari data harga yang 

disebutkan di dalam LDP. 

Berikut tabel perbandingan harga dan 

kenaikannya antara Yamaha Mio GT dan Honda 

BeAT FI CW pada tahun 2013 – 2014 tersebut 

sesuai dengan data yang dilampirkan di LDP 

dan fakta persidangan, yaitu sebagai berikut: 

2013 

Bulan 

Harga (OTR) (RP) 

Yamaha Mio GT Honda BeAT FI CW 

LDP 
Fakta 

Persidangan 
LDP 

Fakta 

Persidangan 

Januari - - 12.900.000 - 

Februari - - - - 

Maret 13.400.000 13.350.000 - 13.000.000 

April - - - - 

Mei - - - - 

Juni - - 13.200.000 13.150.000 

Juli - - - - 

Agustus 13.500.000 13.500.000 - - 

September - - - - 

Oktober 13.600.000 13.550.000 13.300.000 - 

November - - - - 

Desember - - - 13.250.000 

Tabel 3. Perbandingan Data Harga dan Kenaikannya Yamaha Mio GT dan Honda 
BeAT FI CW Pada Tahun 2013 Yang Dilampirkan di LDP dan Fakta Persidangan. 

Dengan memperhatikan data harga untuk 

skuter matik Honda BeAT FI CW di fakta 

persidangan, Terlapor II dapat mengambil 

kesimpulan bahwa data yang dilampirkan di 

dalam LDP sangat bertolak belakang dan tidak 

akurat dengan keaslian kenaikan harga yang 

dimiliki oleh Terlapor I dan Terlapor II untuk 

seluruh harga beserta kenaikan Honda BeAT FI 

CW di tahun 2013.  Bahwa, kenaikan hanya 

dilakukan pada bulan Maret, Juni dan 

Desember, sedangkan data harga dan 

kenaikannya yang dilampirkan di dalam LDP 

dilakukan pada bulan Januari, Juni dan 

Oktober.  Tingkat kenaikan dan harga untuk 1 

produk skuter matik juga tidak sama dengan 



  
 

 

 
halaman 327 dari 419 

 

 

 

SALINAN 

fakta persidangan sebagaimana dijelaskan oleh 

saksi Thomas Wijaya dalam persidangan 

tanggal 30 November 2016 dan ditegaskan 

kembali oleh data yang telah disampaikan 

kepada Majelis Komis dalam persidangan 5 

Januari 2017. -----------------------------------------  

(iv) Berdasarkan fakta persidangan, harga skuter 

matik untuk Yamaha Mio J & Mio GT dan 

Honda BeAT FI SW dan BeAT FI CW pada LDP 

sangat tidak akurat,baik dari jumlah yang 

angkanya yang lebih besar sebagaimana 

dicantumkan di dalam LDP dibandingkan fakta 

dalam persidangan, serta ketidakakuratan 

dalam periode waktu kenaikannya. Sehingga 

perlu dipertanyakan bagaimana analisa data 

yang selanjutnya dilakukan oleh Tim 

Investigator dapat menghasillkan hasil yang 

akurat sebagai dasar tuduhannya terhadap 

Terlapor I dan Terlapor II.  --------------------------  

Berikut di bawah ini perbandingan harga head 

to head antara Yamaha Mio GT & Honda BeAT 

FI CW pada tahun 2014: ----------------------------  

2014 

Bulan 

Harga (OTR) (Rp) 

Yamaha Mio GT Honda BeAT FI CW 

LDP 
Fakta 

Persidangan 
LDP 

Fakta 
Persidangan 

Januari 13.700.000 13.650.000 - 13.500.000 

Februari - - 13.500.000 - 

Maret - - 13.800.000 13.750.000 

April - - - - 

Mei - - - - 

Juni 13.800.000 13.750.000 13.900.000 13.850.000 

Juli - - - - 

Agustus - 13.850.000 - - 

September - - - - 

Oktober 
 
 
 

- - - - 

November - - - - 

Desember - - - - 
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 Tabel 4.  Perbandingan Data Harga dan Kenaikannya Yamaha 
Mio GT dan Honda BeAT FI CW Pada Tahun 2014 Yang 

Dilampirkan di LDP dan Fakta Persidangan. 

(v) Selain itu, Terlapor II juga menemukan 

kejanggalan pada pemeriksaan saksi maupun 

ahli di persidangan, dimana Tim Investigator 

lebih tertarik untuk memeriksa harga dari tipe 

dan varian lain yang sama sekali tidak ada 

relevansinya dan tidak pernah disebutkan di 

dalam LDP.  Sehingga menurut hemat kami, 

proses pembuktian dugaan pelanggaran di 

persidangan didasarkan pada data yang tidak 

relevan dan karenanya tidak dapat 

membuktikan dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat 

(1) UU 5/1999 yang diduga dilakukan oleh 

Terlapor I dan Terlapor II. ---------------------------  

e. Berikut di bawah ini seluruh data harga berbagai 

merek yang memproduksi skuter matik beserta 

kenaikkannya yang didapatkan berdasarkan 

kesaksian dalam persidangan untuk periode tahun 

2013 – 2014: ------------------------------------------------  

2013 

Bulan Harga (OTR) (RP) 

Januari Yamaha X-Ride mengalami kenaikan harga. 

Februari - 

Maret 12.100.000 (Honda BeAT FI Spoke) 
13.000.000 (Honda BeAT FI CW) 
13.350.000 (Yamaha Mio GT) 
13.650.000 (Honda BeAT FI CBS) 
15.150.000 (Honda Vario Techno FI) 
15.450.000 (Honda Vario 125 Techno) 
16.150.000 (Yamaha Xeon RC) 
16.350.000 (Honda Vario 125 CBS-ISS) 
Yamaha Mio J mengalami kenaikan harga. 
Yamaha X-Ride mengalami kenaikan harga. 

April 12.200.000 (Honda BeAT Spoke) 

Mei - 

Juni 9.999.999 (TVS Dazz) 
12.350.000 ((Honda BeAT FI Spoke) 
12.550.000 to 12.825.000 (Suzuki Nex Karburator) 
12.750.000 to 13.025.000 (Suzuki Nex Injeksi) 
12.850.000 to 13.125.000 (Suzuki Nex Injeksi) 
13.150.000 (Honda BeAT FI CW) 
13.615.000 (Suzuki Skydrive) 
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2013 

Bulan Harga (OTR) (RP) 

13.800.000 (Honda BeAT FI CBS) 
14.500.000 to 14.550.000 (Suzuki Hayate Karburator) 
14.600.000 (Honda Vario 110 CW) 
15.550.000 (Honda Vario 125 Techno) 
16.000.000 to 15.000.000 (Yamaha Xeon) 
16.450.000 (Honda Vario 125 CBS-ISS) 

Juli - 

Agustus 13.100.000 to 13.150.000 (Yamaha Mio J CW) 
13.500.000 (Yamaha Mio GT) 

September - 

Oktober 13.550.000 (Yamaha Mio GT) 

November - 

Desember 12.450.000 ((Honda BeAT FI Spoke) 
13.250.000 (Honda BeAT FI CW) 
14.700.000 (Honda Vario 110 CW) 

  Tabel 5. Harga dan Kenaikannya Sesuai Fakta Persidangan Untuk 

Tahun 2013. 

2014 

Bulan Harga (OTR) (RP) 

Januari 10.999.999 (TVS Dazz) 
12.700.000 ((Honda BeAT FI Spoke) 
13.500.000 (Honda BeAT FI CW) 
13.650.000 (Yamaha Mio GT) 
14.050.000 (Honda BeAT FI CBS) 
14.950.000 (Honda Vario 110 CW) 
15.800.000 (Honda Vario 125 Techno) 
16.700.000 (Honda Vario 125 CBS-ISS) 

Februari - 

Maret 12.950.000 (Honda BeAT FI Spoke) 
13.750.000 (Honda BeAT FI CW) 
14.300.000 (Honda BeAT FI CBS) 
15.050.000 ((Honda Vario 110 CW Karburator) 
15.200.000 (Honda Vario 110 CW FI) 
16.100.000 (Honda Vario 125 Techno) 
16.800.000 (Honda Vario 125 CBS-ISS) 

April - 

Mei - 

Juni 13.050.000 (Honda BeAT FI Spoke) 
13.750.000 (Yamaha Mio GT) 
13.850.000 (Honda BeAT FI CW) 
14.400.000 (Honda BeAT FI CBS) 

16.200.000 (Honda Vario 125 Techno) 
16.900.000 (Honda Vario 125 CBS-ISS) 
Yamaha X-Ride mengalami kenaikan harga (faktor seasonal) 

Juli 15.400.000 (Honda Vario 110 CW FI) 
16.400.000 (Honda Vario 125 Techno) 
17.100.000 (Honda Vario 125 CBS-ISS) 
Yamaha Mio J CW mengalami kenaikan harga. 
Yamaha X-Ride mengalami kenaikan harga (faktor seasonal). 

Agustus 13.850.000 (Yamaha Mio GT) 

September Yamaha X-Ride mengalami kenaikan harga (faktor perubahan kurs). 

Oktober - 
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November - 

Desember 16.600.000 (Honda Vario 125 Techno) 
17.300.000 (Honda Vario 125 CBS-ISS) 

 12.985.000 (Suzuki Nex Karburator) 
13.280.000 (Suzuki Nex Injeksi) 
13.450.000 (Suzuki Nex Injeksi) 
14.350.000 (Suzuki Lets Karburator) 
14.430.000 (Suzuki Lets Injeksi) 
13.800.000 (Suzuki Skydrive Karburator) 
13.900.000 (Suzuki Skydrive Injeksi) 
15.250.000 (Suzuki Hayate Karburator) 
15.450.000 (Suzuki Hayate Injeksi) 

Tabel 6. Harga dan Kenaikannya Sesuai Fakta Persidangan 

Untuk Tahun 2014. 

f. Berdasarkan hal-hal yang telah Terlapor II kemukan 

di atas, terbukti bahwa Tim Investigator telah keliru 

dalam menyajikan data dalam LDP yang dijadikan 

sebagai bahan utama untuk menuduh Terlapor I 

dan Terlapor II melakukan penetapan harga. ----------  

g. Mengingat data yang diacu oleh Tim Investigator 

telah keliru, maka pengambilan kesimpulan yang 

menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II 

melakukan penetapan harga juga pasti keliru, 

karena Tim Investigator mendasarkan analisis 

dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999 

berdasarkan data dalam LDP yang nyata-nyata 

sumbernya keliru. ------------------------------------------  

h. Ahli Dr. Ir. Anton Hendranata, M.Si., dalam 

persidangan tanggal 21 Desember 2016 menyatakan 

bahwa: -------------------------------------------------------  

“Dalam analisis statistika, data mempunyai peranan yang 
sangat penting dan krusial. Data menjadi modal awal 
atau dasar untuk analisis selanjutnya. Data yang salah, 
sudah bisa dipastikan akan menghasilkan analisis yang 
salah, walaupun metode statistika yang digunakan benar. 
Keadaan ini sering disebut dengan ”Garbage in Garbage 
out”, artinya input yang salah akan menghasilkan output 
yang salah. 
“Pengambilan data dan pemilihan periode waktu 
observasi adalah bahan dasar utama dalam setiap 
penelitian. Penentuan data dan periode observasi harus 
memiliki dasar yang kuat secara teori dan empiris, 
sehingga data yang kita kumpulkan valid untuk analisa 
selanjutnya.”  
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i. Berdasarkan fakta persidangan yang Terlapor II 

sajikan dalam angka 63 dan angka 64 terbukti 

bahwa Tim Investigator telah keliru dalam 

menyajikan data di LDP, berdasarkan hal tersebut, 

maka sudah selayaknya Majelis Komisi yang 

terhormat menyatakan data yang disajikan oleh Tim 

Investigator dalam LDP adalah keliru dan tidak valid, 

yang mana data tersebut digunakan oleh Tim 

Investigator untuk menuduh Terlapor I dan Terlapor 

II melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) 

UU 5/1999. --------------------------------------------------  

35.5.3 Tidak Ada Motif Ekonomi Bagi Terlapor II Untuk 

Melakukan Penetapan Harga Dengan Pesaingnya, 

Termasuk Terlapor I --------------------------------------------  

a. Sebagaimana telah Terlapor II uraikan pada angka 

48 di atas, adalah suatu fakta (notoir faiten) yang 

tidak terbantahkan bahwa Terlapor II merupakan 

penguasa pangsa pasar untuk produk skuter matik 

dengan persentase mencapai kisaran 70%.  

Sementara itu, market share Terlapor I hanya 

berkisar 20%. -----------------------------------------------  

b.  Sebagai penguasa pasar, adalah suatu fenomena 

yang wajar apabila harga yang ditetapkan oleh 

Terlapor II (price maker) akan dilihat dan dijadikan 

acuan oleh para pelaku usaha lainnya (price taker). -  

c. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang 

diberikan dalam persidangan, sebagai berikut: -------  

(i) Saksi Rita Prajitno, dalam persidangan tanggal 

5 Desember 2016 menyatakan bahwa:  ----------  

- Peningkatan market share Terlapor II tidak 

lepas dari upaya menjaga kuantitas 

produk dan selalu membuat fitur yang 

baru di sepeda motor Terlapor II seperti 

combi brake system (CBS) dan idling stop 

system (ISS) serta perpindahan dari 
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teknologi karburator menjadi fuel injection 

(FI) pada tahun 2012; --------------------------  

- Market share Terlapor II pada tahun 2012 

untuk kategori skuter matik adalah 68%, 

pada tahun 2013 adalah 70% dan tahun 

2014 adalah 73%. ------------------------------  

(ii) Saksi Sutarya dalam persidangan tanggal 8 

November 2016 menyatakan: ----------------------  

Terlapor II merupakan raja di kelas skuter matik 

dan Terlapor I merasa sulit untuk merebut 

pangsa pasar skuter matik dari Terlapor II 

dikarenakan pengaruh dari produk milik 

Terlapor II yang sangat kuat di pasar. --------------  

d. Keterangan saksi-saksi tersebut dikuatkan pula oleh 

keterangan para ahli yang menyatakan hal-hal 

sebagai berikut: ---------------------------------------------  

(i) Market leader akan dianggapsebagai barometer 

harga (barometric price), karena pelaku usaha 

pesaingnya percaya bahwa market leader 

mempunyai informasi yang akurat terkait 

dengan demand pasar (Ahli Prof. Dr. Ine Minara 

S. Ruky, dalam persidangan tanggal 

22 Desember 2016). ----------------------------------  

(ii) Ahli Dr. Martin Daniel Siyaranamual, S.E., 

DEA., Ph.D dalam persidangan 14 Desember 

2016, berpendapat bahwa: ---------------------------  

- Yang dapat menentukan harga di pasar 

adalah perusahaan (produsen) yang paling 

dominan.  Banyak faktor untuk 

menyebabkan suatu perusahaan menjadi 

yang paling dominan, dimana salah 

satunya adalah merek produk perusahaan 

tersebut sudah sangat kuat dan baik di 

masyarakat. -------------------------------------  
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- Kecenderungan kesamaan pola harga 

tidak dapat ditetapkan langsung adanya 

kartel.  Bukan juga merupakan kartel 

apabila terdapat faktor-faktor ekonomi 

yang dapat digunakan sebagai dasar 

justifikasi untuk melakukan penyesuaian, 

seperti perubahan nilai kurs, BBN, UMR 

dan lain sebagainya. ---------------------------  

- Perilaku dalam menentukan harga untuk 

perusahaan yang bukan dominan adalah 

mengikuti gerakan yang mirip dengan 

perusahaan yang dominan.  Perusahaan 

yang bukan dominan merupakan 

perusahaan follower dari perusahaan yang 

dominan.  Sehingga apabila perusahaan 

yang dominan naik, maka follower akan 

naik juga.  Teknologi juga dapat 

mempengaruhi biaya atau harga dari 

produk tersebut. ---------------------------------  

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti, tidak 

ada sedikitpun motif ekonomi yang akan membuat 

nilai tambah bagi Terlapor II kalaupun sampai harus 

melakukan penetapan harga (price fixing) dengan 

Terlapor I atau bahkan dengan pesaing lainnya, hal 

penetapan harga mana Terlapor II bantah 

sekerasnya, karena memang tidak ada penetapan 

harga. ----------------------------------------------------------  

35.5.4 Investigator Telah Secara Sumir Mendefinisikan Pasar 

Bersangkutan Untuk Perkara A quo; ------------------------  

a. Salah satu unsur dari Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999 

adalah mengenai pasar Terlapor II mencatat, bahwa 

Tim Investigator dalam LDP telah mendefinisikan 

pasar bersangkutan dalam perkara aquo yaitu: 

Sepeda Motor jenis Skuter Matik110-125 cc yang 
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dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia (Halaman 

7 angka 9, LDP). --------------------------------------------  

b. Mohon menjadi perhatian Majelis Komisi yang 

terhormat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 

angka 10, UU 5/1999, pasar bersangkutan adalah 

pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau 

daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas 

barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau 

substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. --------  

c. Lebih lanjut, Peraturan KPPU No.3 Tahun 2009 

tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 angka 10 UU 

5/1999 (Perkom 3/2009) telah memberikan 

penjelasan bahwa pasar bersangkutan tersebut di 

atas menekankan pada konteks horizontal yang 

menjelaskan posisi pelaku usaha beserta 

pesaingnya.  Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, 

cakupanpasar bersangkutan mempunyai dua 

perspektif, yaitu: (i) berdasarkan produk; dan (ii) 

geografis. -----------------------------------------------------  

d. Dari pasar bersangkutan yang didefinisikan oleh 

Tim Investigator sendiri, diakui bahwa metode 

penentuannya hanya berdasarkan keterangan dari 

Terlapor dan Saksi-saksi yang diperiksa pada saat 

penyelidikan (Halaman 7 angka 8, LDP).  Bahwa 

Terlapor II memandang cara penentuan pasar 

bersangkutan seperti ini adalah sumir dan keliru, 

karena tidak memenuhi syarat penentuan pasar 

bersangkutan sebagaimana layaknya diterapkan 

oleh lembaga-lembaga otoritas persaingan usaha di 

dunia ini yang dilakukan melalui survey terhadap 

konsumen. ---------------------------------------------------  

e. Ahli Prof. Dr. Ine Minara S. Ruky dalam persidangan 

tanggal 22 Desember 2016yang menyatakan bahwa:  
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“Paling ideal itu jika otoritas kompetisi punya ahli 
ekonomi, yang secara regular melakukan survey di 
pasar.  Tapi bagaimanapun survey harus dilakukan, 
karena kita harus mendapatkan informasi dari 
konsumen. Ketika konsumen yang digunakan dalam 
survey tidak benar, banyak ditemukan juga dalam 
literatur empirik, maka akan memberikan definisi 
relevant market yang tidak benar juga. 

Teknik survey sangat mudah.  Dengan teknik 
sampling, bisa tidak terlalu besar sample-nya,bisa 
juga sedikit, akan tapi dapat memberikan gambaran 
populasinya secara tepat.  Yang penting adalah 
metodenya, metode tentang penentuan relevant 
market itu sudah standar, baik menurut Organization 
for Economic Cooperation and Development (OECD), 
International Competition Network (ICN), atau jurnal-
jurnal tentang relevant market, semuanya 
menyatakan seperti itu.  Kalau saya baca Jurnal 
OECD tentang itu, juga ada wakil dari Indonesia 
yang sudah hadir dalam round table OECD dan 
memberikan keterangan terkait dengan relevant 
market.” 

f. Tidak dilakukannya survey terhadap konsumen 

dapat menyebabkan sumirnya pendefinisian “pasar 

bersangkutan” yang didefinisikan oleh 

Tim Investigator.  Hal ini sangat kontras dengan 

berbagai perkara KPPU sebelumnya, dimana Tim 

Investigator KPPU melakukan survey terhadap 

konsumen ketika akan mendefinisikan pasar 

bersangkutan, seperti dalam beberapa perkara di 

bawah ini: ---------------------------------------------------  

(i) Perkara Nomor:07/KPPU-L/2007 tanggal 19 

November 2007 terkait dengan pelanggaran 

kepemilikan silang oleh Kelompok Usaha 

Temasek dalam Industri Telekomunikasi di 

Indonesia (halaman 7-8, dan 592-594), perkara 

ini telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung 

dalam Putusan MA Nomor:496K/Pdt.Sus/2008 

tanggal 9 September 2008; dan --------------------  

(ii) Perkara Nomor: 06/KPPU-L/2004 tanggal 2 

Maret 2005 terkait dengan pelanggaran dalam 
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distribusi baterai ABC “Program Geser 

Kompetitor” (halaman 8). ----------------------------  

Dengan tidak dilakukannya survey terhadap 

konsumen, maka pendefinisian pasar bersangkutan 

yang dilakukan oleh Tim Investigator bersifat sumir 

dan dapat menyesatkan serta menyalahi Perkom 

3/2009 yang dibuat oleh KPPU sendiri. ----------------  

g. Pendefinisian mengenai pasar bersangkutan 

merupakan salah satu unsur dalam Pasal 5 ayat (1) 

UU 5/1999, ketiadaan unsur pasar bersangkutan 

akan menyebabkan unsur Pasal 5 ayat (1) UU 

5/1999 menjadi tidak terpenuhi.  Konsekwensi dari 

tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 5 

ayat (1) UU 5/1999 adalah dugaan pelanggaran 

yang dituduhkan terkait dengan Pasal 5 ayat (1) UU 

5/1999 dalam LDP menjadi tidak terbukti dan 

sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Komisi; --------  

35.5.5 Struktur Pasar Skuter Matik Yang Bersifat Oligopolistik 

Malah Menimbulkan Persaingan Yang Sehat; -------------  

a. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli-ahli, dan 

surat atau dokumen yang dihadirkan dalam 

persidangan terbukti bahwa produk skuter matik 

yang bersifat oligopolistik ini bisa menumbuhkan 

persaingan yang sehat dan dinamis di dalam pasar 

skuter matik di Indonesia; --------------------------------  

b. Industri menjadi tumbuh dan berkembang karena 

dalam industri skuter matik ini melahirkan jenis 

produk yang heterogen dan terdiferensiasi.  Terlapor 

II saja terhitung untuk jenis skuter matik 110-125 

cc mempunyai 4 varian yang terdiri dari 13 tipe; -----  

c. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi dan ahli: ----  

(i) Saksi Thomas Wijaya dalam persidangan 

tanggal 30 November 2016 dan Bukti Dokumen 

Rekap Trend OTR Jakarta 2012-2014, 
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memberikan keterangan sebagaimana di bawah 

ini: ------------------------------------------------------  

- Jenis-jenis skuter matik Terlapor II adalah 

Honda Spacy, Honda Scoopy, Honda Vario 

Series (Vario 110, Vario 125 Techno dan 

Vario 125 CBS) dan Honda BeAT Series 

(BeAT Spoke, BeAT FI CW dan BeAT FI 

CBS); ----------------------------------------------  

(ii) Ahli Faisal Basri, S.E., M.A. dalam persidangan 

tanggal 20 Desember 2016, berpendapat bahwa 

pasar pada industri motor yang menggunakan 

teknologi tinggi, maka cenderung jumlah 

pemainnya hanya sedikit, dan bersifat 

oligopolistik; -------------------------------------------  

d. Lebih lanjut, biaya marketing dan advertising baik 

itu untuk Below The Line (BTL) ataupun Above The 

Line (ATL) produk skuter matik Terlapor II setiap 

tahun selalu meningkat.  Skuter matik sendiri 

memberikan kontribusi 70-73% untuk keseluruhan 

produk Terlapor II.  Dengan demikian, biaya 

marketing dan advertising yang dikeluarkan untuk 

produk skuter matik Terlapor II pun sejalan dengan 

kontribusi yang diberikan.  Hal ini sesuai dengan 

keterangan saksi Thomas Wijaya tanggal 30 

November 2016 dan Bukti Dokumen AHM 

Performance, 2012-2014 pada Marketing Expenses; -  

Fakta di atas menegaskan bahwa anggaran biaya 

iklan/advertising Terlapor II setiap tahun dapat 

bertambah.  Fakta ini merupakan suatu hal yang 

mustahil ada di dalam pasar yang ada indikasi 

kartelnya; ----------------------------------------------------  

e. Terlapor II telah memaksimalkan unit skuter 

matiknya dan bahkan memproduksi jauh melebihi 

kapasitas terpasangnya untuk memenuhi 

permintaan konsumen yang terus meningkat.  Hal 
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ini dilakukan oleh Terlapor II sesuai dengan filosofi 

dan tujuan Terlapor II yaitu untuk selalu dan tetap 

dapat melayani pasar dan memberikan apa yang 

diperlukan oleh konsumen di Indonesia yang begitu 

besar permintaannya terhadap produk skuter matik 

Terlapor II.  (Sesuai keterangan saksi Thomas 

Wijaya tanggal 30 November 2016, keterangan saksi 

Rita Prajitno  tanggal 5 Desember 2016 dan 

Dokumen AHM Peformance, 2012-2014, AT Unit 

Sales dan AT Installed capacity);-------------------------  

Fakta di atas menegaskan bukti tidak ada 

pengaturan apapun termasuk pengaturan harga, 

produksi dan pemasaran, karena para pelaku usaha 

di dalam pasar memproduksi skuter matik secara 

independen; -------------------------------------------------  

f. Selain itu, Terlapor II juga seringkali melakukan 

pengembangan dan menciptakan inovasi baru 

terhadap produk-produknya, meluncurkan model-

model terbaru setiap tahunnya.  Hal inidibuktikan 

dengan fakta bahwa produk skuter matik Terlapor II 

sangat disukai oleh masyarakat.  Terlapor II juga 

melakukan pengembangan teknologi baru seperti 

fuel injection yang menggantikan karburator yang 

jauh lebih ramah lingkungan, menambahkan fitur-

fitur baru seperti CBS, ISS, remote control 

(berdasarkan keterangan saksi  Thomas Wijaya 30 

November 2016 dan keterangan saksi Rita Prajitno 

tanggal 5 Desember 2016); -------------------------------  

g. Terlapor II mempunyai keunggulan dalam produk 

(pengembangan teknologi dan fitur baru), 

keunggulan jaringan yang cukup luas di hampir 

seluruh wilayah Indonesia (main dealer dan dealer), 

dan dukungan dari lembaga pembiayaan (financial 

company) yang membuat produk Terlapor II mudah 

didapatkan karena dukungan pembiayaan; -----------  
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Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Sutarya, 

dalam persidangan tanggal 8 November 2016, yang 

memberikan keterangan: ----------------------------------  

” Terlapor II merupakan raja di kelas skuter matik 
dan Terlapor I merasa sulit untuk merebut pangsa 
pasar skuter matik dari Terlapor II dikarenakan 
pengaruh dari produk milik Terlapor II yang sangat 
kuat di pasar.”; ---------------------------------------------  
 

h. Black campaign dan perang harga seringkali terjadi 

di lapangan karena persaingan yang terjadi 

memperebutkan pasar produk Terlapor I dan 

Terlapor II di level dealer; ---------------------------------  

Para saksi dan ahli juga melihat bahwa persaingan 

yang ketat dan keras, bahkan cenderung mengarah 

kepada black campaign, akan sulit dan derajat 

untuk melakukan kartel sangat rendah; ---------------  

Saksi Sutarya, dalam persidangan tanggal 8 

November 2016 menyatakan: ----------------------------  

”Isu terkait dengan black campaign sangat kental di 
lingkungan Terlapor I, dimana Terlapor I pernah 
mendapatkan black campaign dari kompetitor 
dengan bentuk-bentuk sebagai berikut: -----------------  

(i) Label Terlapor I yang dipakai oleh kompetitor lain; -  

(ii) Sewaktu ada pameran test ride, sepeda motor 

Terlapor I dimasukan pasir dan tanah; dan; ---------  

(iii) Istilah khusus bagi Terlapor I seperti “Yamaha 

Semakin Di Depan” diganti dengan kata-kata lain 

oleh kompetitor.”; -----------------------------------------  

Saksi Sondy Dwi Hartadi, dalam persidangan 

tanggal 13 Desember 2016 yang menyatakan: --------  

“Kondisi persaingan sepeda motor di Indonesia 
sangat ketat, dimana terdapat produk-produk yang 

dijelekkan di level dealer.  Hal ini termasuk bagian 
dari bagian black campaign dan dilakukan di level 
dealer dan bukan kebijakan dari perusahaan 
utama.”; 
 
Ahli Faisal Basri, S.E., M.A., dalam persidangan 

tanggal 20 Desember 2016 berpendapat bahwa: ------   

”Biaya periklanan tinggi, kemungkinan black 
campaign pun tinggi, teknologi sering dilakukan 
inovasi secara besar-besaran, biaya pemasaran 
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tinggi dan produk didiferensiasi memiliki derajat 
kecenderungan untuk melakukan kartel sangat 
rendah dan struktur dari pasar duopoli atau oligopoli 
belum tentu ada inisiatif untuk menciptakan kartel.” 
 

i. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti 

bahwa bahkan dalam pasar yang bersifat oligoplistik 

dapat terjadi persaingan yang merupakan indikasi 

persaingan usaha yang sehat.  Sebaliknya, hal 

tersebut di atas tidak akan dapat ditemui dalam 

sebuah pasar yang ada pengaturan harga atau 

kartelnya; ----------------------------------------------------  

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang terungkap dalam 

persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, terbukti 

bahwa unsur-unsur dari Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999  terbukti 

dilakukan oleh Terlapor II, yaitu:  --------------------------------------  

a. Tidak terbukti bahwa Terlapor II sebagai Pelaku Usaha dan 

Terlapor I sebagai Pelaku Usaha Pesaing telah membuat 

perjanjian mengani penetapan harga; -----------------------------  

b. Tidak terbukti, bahwa ada perjanjian penetapan harga 

mengenai barang berupa motor skuter matik 110cc -125cc 

produk Terlapor II dan Terlapor I; ---------------------------------  

c. Terbukti bahwa Tim Investigator tidak pernah melakukan 

survey pada pasar yang bersangkutan untuk produk skuter 

matik 110cc – 125cc; -------------------------------------------------  

d. Atau dengan kata lain, tidak ada satu alat buktipun yang 

diajukan oleh Investigator yang membuktikan bahwa 

Terlapor II telah melakukan pelanggaran atas ketentuan 

Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999.Oleh karenanya pula tidak 

terbukti bahwa telah terjadi kartel penetapan harga oleh 

Terlapor II dan Terlapor I; -------------------------------------------  

32. Menimbangbahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan 

Lanjutan dan perpanjangannya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi 

Nomor 01/KPPU/Pen/I/2017tanggal 10 Januari 2017sampai tanggal 

20 Februari 2017tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 

04/KPPU-I/2016(Videbukti A170); ----------------------------------------------  
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33. Bahwa menimbang majelis komisi menerbitkan surat penyesuaian 

jangka waktu pada tahap Musyawarah Majelis Komisi yang semula 

pada tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan 20 Februari 2017 

menjadi pada tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan  21 Februari 

2017 (Vide Bukti A138); -----------------------------------------------------------    

34. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, 

Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 01/KPPU/Pen/I/2017 

tanggal 04 Januari 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai 

Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 

04/KPPU-I/2016 (Vide bukti A174); --------------------------------------------  

35. Menimbangbahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan 

Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (Vide bukti A173 

s.d. A170); ---------------------------------------------------------------------------    

36. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, 

Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup 

untuk mengambil putusan; ------------------------------------------------------  

 
 

TENTANG HUKUM 

 

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan 

masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan 

para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan 

atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh 

Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, 

menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat 

bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran 

terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999  yangdilakukan oleh para 

Terlapor dalam Perkara Nomor:04/KPPU-I/2016. Dalam melakukan 

penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, 

yaitu:  --------------------------------------------------------------------------------------  

1. Tentang Identitas Para Terlapor; -------------------------------------------------  

2. Tentang Dugaan Pelanggaran; ---------------------------------------------------  

3. Tentang Aspek Hukum Formiil; --------------------------------------------------  

4. Tentang Industri Sepeda Motor Skutik; ----------------------------------------  
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5. Tentang Pasar Bersangkutan; ----------------------------------------------------  

6. Tentang Perilaku Terlapor; --------------------------------------------------------  

7. Tentang Penetapan Harga; --------------------------------------------------------  

8. Tentang Dampak; ------------------------------------------------------------------  

9. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999; ------  

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; ----------  

1. Tentang Identitas Para Terlapor; --------------------------------------------------  

Menimbang bahwa Majelis Komisi menilai para Terlapor adalah sebagai 

berikut; ------------------------------------------------------------------------------  

1.1 Terlapor I, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, 

merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang 

didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia 

dengan anggaran dasar yang telah mengalami perubahan 

berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 31 Maret 2008 yang dibuat 

oleh Sinta Dewi Sudarsana, S.H., Notaris di Jakarta serta telah 

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-10493.AH.01.02 

Tahun 2008 Tanggal 3 Maret 2008. Dalam prakteknya, Terlapor 

I telah melakukan kegiatan produksi dan/atau memasarkan 

kendaraan bermotor roda dua termasuk sepeda motor jenis 

skuter matik (skutik) 110 - 125 CC di Indonesia (Vide bukti 

T1.21, C24); ----------------------------------------------------------------  

1.2 Terlapor II, PT Astra Honda Motor, merupakan badan usaha 

berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum 

Negara Republik Indonesia dengan anggaran dasar yang telah 

mengalami perubahan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran 

Dasar Nomor 176 tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat oleh 

Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta serta telah mendapat 

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor AHU-0109606.AH.01.09 Tahun 2008 

Tanggal 13 November 2008. Dalam prakteknya, Terlapor IItelah 

melakukan kegiatan produksi dan/atau memasarkan 

kendaraan bermotor roda dua termasuk sepeda motor jenis 

skuter matik (skutik) 110 - 125 CC di Indonesia (Vide bukti T2.2, 

C8); --------------------------------------------------------------------------  
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2. Tentang Dugaan Pelanggaran; -------------------------------------------------  

2.1 Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara a quo adalah dugaan 

pelanggaranPasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 yang 

menyatakan: ---------------------------------------------------------------  

“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” 

 
2.2 Bahwa dugaan pelanggaran tersebut terkait dengan pemasaran 

Sepeda Motor jenis Skuter Matik 110 – 125 CC di wilayah 

Indonesia; ------------------------------------------------------------------  

3. Tentang Aspek Hukum Formil; ------------------------------------------------  

3.1 Bahwa dalam kesimpulannya, para Terlapor pada pokoknya 

menyatakan bahwa: ------------------------------------------------------  

3.1.1 Bahwa tim investigator telah melanggar prinsip due 

process of law dalam proses penyelidikan, karena 

mendatangi atau memasuki kantor Terlapor I, meminta 

dokumen, serta meminta keterangan pegawai Terlapor I 

(in casu Yutaka Terada) tanpa pemberitahuan resmi 

atau panggilan atau tanpa sepengetahuan Terlapor I; ---  

3.1.2 Bahwa selama proses pemeriksaan atau persidangan, 

tim investigator telah memberikan pernyataan atau 

pendapat yang berusaha membentuk opini publik yang 

merugikan Terlapor I; ------------------------------------------  

3.1.3 Bahwa selama proses persidangan tim investigator telah 

menyampaikan rahasia perusahaan Terlapor I 

(khususnya bagian market performance); -------------------  

3.1.4 Bahwa selama proses persidangan tim investigator tidak 

dapat menghadirkan saksi Yutaka Terada sehingga 

keterangan saksi tersebut dalam proses penyelidikan 

tidak dapat dijadikan alat bukti; -----------------------------  

3.1.5 Bahwa selama proses persidangan tidak dibuka 

dokumen berita acara penyelidikan; -------------------------  

3.1.6 Bahwa dugaan pelanggaran yang disampaikan 

investigator kurang pihak (Terlapor) karena tidak 

mengikutsertakan Produsen skutik lain; -------------------  
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3.2 Bahwa berkaitan dengan kesimpulan para Terlapor terkait 

dengan due process of law dalam proses penyelidikan, Majelis 

Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut: ----------------   

3.2.1 Bahwa proses penanganan perkara dugaan pelanggaran 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 secara khusus 

didasarkan pada Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 

(selanjutnya disebut “PERKOM Nomor 1 Tahun 2010”) 

tentang Tata Cara Penanganan Perkara; -------------------  

3.2.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) PERKOM 

Nomor 1 Tahun 2010 dinyatakan ; --------------------------  

 “Penyelidikan  adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan oleh Investigator untuk mendapatkan bukti 
yang cukup sebagai kelengkapan dan kejelasan 
laporan klarifikasi, laporan hasil kajian, hasil 
penelitian, dan hasil pengawasan” 

 

3.2.3 Bahwa oleh karena itu secara teknis, kegiatan 

penyelidikan dapat dilakukan oleh tim investigator baik 

di dalam kantor (pemeriksaan di ruang penyelidikan) 

melalui panggilan maupun dilakukan oleh tim 

investigator di luar kantor (penyelidikan lapangan); ------  

3.2.4 Bahwa hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 

31 ayat (2) yang menyatakan bahwa Investigator dalam 

melakukan penyelidikan melakukan langkah-langkah 

paling sedikit sebagai berikut : -------------------------------  

a. Memanggil dan meminta keterangan Pelapor, 

Terlapor, Pelaku Usaha, dan Pihak Lain yang 

Terkait; -------------------------------------------------------  

b. Memanggil dan meminta keterangan Saksi; -----------  

c. Meminta pendapat Ahli; -----------------------------------  

d. Mendapatkan surat dan atau dokumen; ---------------  

e. Melakukan pemeriksaan setempat dan/atau; ---------  

3.2.5 Bahwa untuk diketahui pada proses penyelidikan 

Investigator sudah memenuhi asas-asas due process of 

law dimana Investigator dalam melakukan melakukan 

penyelidikan setempat didasari surat tugas nomor 
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32/D.2/ST/I/2015 tertanggal 21 Januari 2015 (Vide 

bukti A.5 penyelidikan); ---------------------------------------  

3.2.6 Bahwa berdasarkan alat bukti tidak ditemukan adanya 

tindakan pengambilan dokumen secara paksa di tempat 

oleh investigator, pada faktanya tim investigator adalah 

melakukan pemeriksaan setempat terhadap saksi Sdr. 

Yutaka Terada pada tanggal 22 Januari 2015 

berdasarkan Surat Tugas Nomor: 32/D/2/ST/I/2015) 

(Videbukti A2lid); -----------------------------------------------  

3.2.7 Selanjutnya Majelis Komisi perlu menegaskan bahwa 

Komisi dalam menjalankan tugasnya berwenang untuk 

mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, 

dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan 

dan/atau pemeriksaan sebagaimana telah ditetapkan 

dalam ketentuan Pasal 36 huruf i Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999; ------------------------------------------  

3.2.8 Bahwa atas dasar peraturan tersebut maka Majelis 

Komisi menilai proses penyelidikan dan alat bukti yang 

diperoleh selama proses penyelidikan telah dilakukan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku; --------------------  

3.3 Bahwa berkaitan dengan kesimpulan Terlapor terkait pendapat 

atau pernyataan investigator yang merugikan kepentingan 

Terlapor, maka Majelis Komisi memberikan pertimbangan 

sebagai berikut; -----------------------------------------------------------  

3.3.1 Bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) 

Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 dinyatakan 

pada pokoknya dinyatakan  bahwa sidang Majelis 

Komisi dilakukan secara terbuka dan dibuka untuk 

umum; ------------------------------------------------------------   

3.3.2 Bahwa oleh karena itu seluruh fakta dan/atau dugaan 

pelanggaran yang disampaikan selama proses 

persidangan tentu diketahui secara umum sehingga 

pernyataan para pihak termasuk Investigator sepanjang 

merupakan fakta dalam proses persidangan maka 
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Majelis Komisi menilai hal tersebut tidak melanggar tata 

cara penanganan perkara (persidangan); -------------------  

3.4 Bahwa berkaitan dengan kesimpulan Terlapor terkait dengan 

dibukanya dokumen rahasia perusahaan, Majelis Komisi 

memberikan pertimbangan sebagai berikut; -------------------------  

3.4.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf i 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ditetapkan 

bahwa kewenangan Komisi dalam hal ini Majelis Komisi 

antara lain meliputi : mendapatkan, meneliti, dan/atau 

menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna 

penyelidikan dan/atau pemeriksaan; -----------------------  

3.4.2 Atas dasar ketentuan tersebut Majelis Komisi memiliki 

kewenangan untuk menentukan alat bukti termasuk 

dokumen yang diklasifikasikan sebagai rahasia atau 

tidak; --------------------------------------------------------------   

3.4.3 Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa fakta yang 

disampaikan oleh investigator dalam proses 

persidangan tidak diklasifikasikan sebagai informasi 

rahasia, terlebih lagi fakta tersebut memiliki relevansi 

dengan proses pembuktian dugaan pelanggaran yang 

dilakukan oleh para Terlapor; --------------------------------  

3.4.4 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai 

dokumen yang dibuka oleh investigator dalam 

persidangan tidak termasuk dokumen rahasia 

perusahaan; -----------------------------------------------------  

3.5 Bahwa berkaitan dengan ketidakhadiran saksi (Yutaka Terada) 

dalam persidangan, Majelis Komisi memberikan pertimbangan 

sebagai berikut; -----------------------------------------------------------  

3.5.1 Bahwa dalam proses persidangan, tim investigator telah 

mengajukan Sdr. Yutaka Terada (selaku Mantan 

Direktur Marketing Terlapor I) sebagai saksi yang 

menguatkan dugaan pelanggaran; ---------------------------  

3.5.2 Bahwa pada tanggal 1 November 2016 dan tanggal 21 

November 2016, Majelis Komisi telah memanggil saksi 

Sdr.Yutaka Terada secara patut untuk hadir dalam 
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Sidang Majelis Komisi, namun yang bersangkutan tidak 

hadir(Vide bukti A67 dan A109, I19, I20); -------------------   

3.5.3 Bahwa dalam proses penyelidikan, tim investigator 

telah memeriksa Sdr. Yutaka Terada sebagai saksi pada 

tanggal 16 Januari 2015 (berdasarkan surat panggilan 

No.03/D.2/P/I/2015), tanggal 22 Januari 2015 

(berdasarkan surat tugas No.32/D/2/ST/I/2015), 

tanggal 4 Februari 2015 (berdasarkan surat panggilan 

No.34/D.2/P/I/2015), tanggal 25 Februari 2015 

(berdasarkan surat panggilan No.59.2/D/2/P/II/2015) 

dan tanggal 18 Juni 2015 (berdasarkan surat panggilan 

No.182/D.2/VI/2015) (Vide bukti A4lid, A2lid, A17lid, 

A41Lid, dan A63lid );; ------------------------------------------  

3.5.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf i 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ditetapkan yang 

pada pokoknya bahwa Komisi dalam hal ini Majelis 

Komisi memiliki kewenangan untuk menilai surat, 

dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan 

dan/atau pemeriksaan; ----------------------------------------  

3.5.5 Bahwa oleh karena Majelis Komisi tidak serta merta 

mengabaikan keterangan Sdr. Yutaka Terada yang 

tertuang dalam berita acara penyelidikan sebagai saksi 

dalam proses penyelidikan karena telah dilakukan 

sesuai dengan peraturan berlaku dan berita acara 

tersebut telah disampaikan pada proses persidangan 

majelis komisi yang terbuka untuk umum; ----------------  

3.5.6 Dengan demikian Majelis Komisi menilai bahwa Berita 

Acara Penyelidikan atas nama Sdr.Yutaka Terada tetap 

dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti karena telah  

diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku;  ---------------------------------------------------------  

3.6 Bahwa berkaitan dengan kesimpulan Terlapor terkait dengan 

tidak dibukanya dokumen berita acara penyelidikan, maka 

Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut; -------  
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3.6.1 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa proses 

penyelidikan pada pokoknya merupakan serangkaian 

kegiatan untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk 

tujuan kelengkapan dan kejelasan laporan klarifikasi 

atau laporan hasil kajian/penelitian/pengawasan; -------  

3.6.2 Bahwa oleh karena masih bersifat proses mendapatkan 

alat bukti, maka proses penyelidikan dilakukan secara 

tertutup dan rahasia karena tidak semua data, 

dokumen maupun informasi yang diperoleh selama 

proses penyelidikan relevan atau terkait dengan dugaan 

pelanggaran; -----------------------------------------------------  

3.6.3 Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi berpendapat 

tidak dibukanya berita acara penyelidikan dalam proses 

persidangan tetap dapat dibenarkan dan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dalam rangka menjaga 

kerahasiaan informasi yang disampaikan dalam proses 

penyelidikan yang tidak relevan dengan dugaan 

pelanggaran; -----------------------------------------------------  

3.6.4 Bahwa untuk menegaskan maka selanjutnya Majelis 

Komisi hanya mempertimbangkan alat bukti yang 

disampaikan dalam proses persidangan serta relevan 

dengan dugaan pelanggaran dalam perkara aquo; --------  

3.7 Bahwa  berkaitan dengan kesimpulan Terlapor terkait kurang 

pihak, maka Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai 

berikut; ---------------------------------------------------------------------  

3.7.1 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran perkara a 

quo telah dinyatakan secara tegas bahwa pelaku usaha 

yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 5 

UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah Terlapor I dan Terlapor 

II; ------------------------------------------------------------------   

3.7.2 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran perkara a 

quo telah dinyatakan secara tegas dinyatakan bentuk 

perilaku yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II yang 

diduga melanggar ketentuan Pasal 5 UU Nomor 5 

Tahun 1999; -----------------------------------------------------   
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3.7.3 Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi sependapat 

dengan Tim Investigator untuk tidak menetapkan 

pelaku usaha lain (selain Terlapor I dan Terlapor II) 

apabila tidak terdapat bukti perilaku yang diduga 

melanggar ketentuan sebagaimana diduga dilakukan 

oleh Terlapor I dan terlapor II; --------------------------------  

4. Tentang Industri Sepeda Motor Skutik; -------------------------------------  

4.1 Bahwa sepeda motor skuter matik (skutik) pertama kali masuk 

ke pasar sepeda motor roda dua di Indonesia sekitar tahun 

2000; ------------------------------------------------------------------------  

4.2 Bahwa sepeda motor skuter matik (skutik) memiliki kapasitas 

silinder berkisar antara 100 cc sampai dengan 150 cc. Semakin 

tinggi kapasitas silindernya, semakin besar pula energi dan 

kekuatan yang dapat dihasilkan; ---------------------------------------  

4.3 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa peta industri 

kendaraan bermotor roda dua di Indonesia dapat digambarkan 

sebagai berikut (I21); -----------------------------------------------------  

4.3.1 Bahwaterdapat 6 (enam) perusahaan pemegang merek 

produk kendaraan bermotor roda dua; ---------------------  

4.3.2 Bahwa kapasitas total produksi secara nasional adalah 

sebesar 9.620.000 unit; ---------------------------------------  

4.3.3 Bahwa kontribusi atas GDP Otomotif dan Manufaktur 

adalah sebesar 29% (dua puluh sembilan persen); -------  

4.3.4 Bahwa tingkat kandungan lokal adalah sebesar 85% 

(delapan puluh lima persen); ---------------------------------  

4.3.5 Bahwa jumlah tenaga kerja yang dapat diserap adalah 

lebih dari 2.000.000 (dua juta) tenaga kerja manusia; ---  

4.3.6 Bahwa total populasi kendaraan bermotor roda dua 

(sepeda motor) kurang lebih 86.000.000 (delapan puluh 

juta) unit kendaraan; ------------------------------------------  

4.3.7 Bahwa kontribusi pajak dan pungutan adalah sebesar 

Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilliun rupiah); -----------  

4.3.8 Bahwa nilai investasi terkait dengan industri kendaraan 

bermotor roda dua adalah US$ 7.000.000.000 (tujuh 

milyar dollar Amerika Serikat); -------------------------------  
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4.4 Bahwa pangsa pasar sepeda motor skuter matik (skutik) pada 

tahun 2014 diketahui sebagai berikut; --------------------------------  

 

4.5 Bahwa Majelis Komisi menilai industri motor skutik merupakan 

industri dengan struktur oligopoli ketat sehingga merupakan 

salah satu industri yang memerlukan pengawasan agar tidak 

terjadi abuse of market power dan industri tersebut bisa menjadi 

efisien; ----------------------------------------------------------------------  

4.6 Bahwa Majelis Komisi menilai Homogenitas Produk dalam 

kaitannya dengan persaingan (anti trust) bukan terletak pada 

karakteristik ataupun diferensiasi produk melainkan terletak 

pada target pasar yang dimasuki dan wilayah edar geografis ; ----  

5. Tentang Pasar Bersangkutan; --------------------------------------------------  

5.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan 

Kesimpulannya, Investigator menetapkan pasar bersangkutan 

dalam Perkara A quo adalah Sepeda Motor jenis Skuter Matik 

110 – 125 CC yang dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia; ----   

5.2 Bahwa atas penentuan pasar bersangkutan tersebut, Terlapor I 

dan Terlapor II tidak secara tegas menyatakan pendapatnya 

mengenai pasar bersangkutan (pasar produk dan pasar 

geografis) namun hanya mempermasalahkan metode penentuan 

pasar bersangkutan; ------------------------------------------------------  

5.3 Berkaitan dengan pasar bersangkutan tersebut Majelis Komisi 

berpendapat sebagai berikut; -------------------------------------------  

5.3.1 Berdasarkan ketentuan  Pasal 1 angka 10 UU No. 

5/1999didefinisikan mengenai pasar bersangkutan 

dengan menyatakan ;  -----------------------------------------  



  
 

 

 
halaman 351 dari 419 

 

 

 

SALINAN 

“Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan 
dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh 
pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama 
atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa 
tersebut” 

 
5.3.2 Atas dasar ketentuan tersebut maka dapat diketahui 

bahwa pasar bersangkutan memiliki 2 (dua) dimensi 

yang meliputi : --------------------------------------------------  

5.3.2.1 Dimensi produk (relevant product market), 

atas barang dan atau jasa yang sama atau 

sejenis atau substitusi dari barang dan atau 

jasa tersebut; ---------------------------------------  

5.3.2.2 Dimensi wilayah (relevant geographic market), 

yang terkait dengan jangkauan atau daerah 

pemasaran; -----------------------------------------  

5.3.3 Pasar produk ; ---------------------------------------------------  

a. Secara umum pendekatan yang dapat digunakan 

untuk menentukan suatu produk merupakan 

substitusi ataukah tidak biasanya dilihat dari sisi 

kegunaan (fungsi), karakteristik dan harga ;  

b. Dari sisi kegunaan (fungsi) secara umum Sepeda 

Motor termasuk jenis skutik merupakan alat 

transportasi sehingga tidak memiliki perbedaan 

fungsi baik motor skutik maupun motor yang lain; 

c. Dari sisi karakteristik sepeda motor 

diklasifikasikan menjadi; -----------------------  

(1) Underbone : tipe sepeda motor ini di 

Indonesia sering dikenal 

dengan sepeda motor 

bebek dimana 

perpindahan transmisi 

gigi atau kecepatan 

secara manual 

(2) Sport : tipe sepeda motor yang 

dikhususkan untuk 

penggunaan balap dan 
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kecepatan tinggi. 

Pengemudi yang 

mengemudikan sepeda 

motor berjenis sport ini 

relative membungkuk ke 

depan dan posisi kaki 

yang sedikit ke belakang, 

posisi tersebut 

digunakan pada sepeda 

motor seperti ini agar 

tekanan angin dari arah 

depan yang berlawanan 

tidak menghantam tubuh 

pengendara yang 

membuat sepeda motor 

ini bisa melaju dengan 

kecepatan tinggi. Bodi 

sepeda motor seperti ini 

juga memiliki jarak yang 

dekat dengan tanah yang 

menyebabkan sepeda 

motor ini rendah, hal ini 

dikarenakan untuk 

menambah unsur 

aerodinamis sepeda 

motor pada kecepatan 

tinggi di sirkuit 

(3) Skuter Matik 

(Skutik) 

: sepeda motor ini 

menggunakan transmisi 

otomatis untuk 

perpindahan gigi atau 

kecepatan; 

5.3.4 Bahwa fakta tersebut diperkuat dengan keterangan 

Saksi Sdr. Dyonisius Beti (selaku Vice Presiden  
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Terlapor I) dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 22 

November yang menyatakan(Vide bukti B12); --------------   

15. Pertanyaan Stressingnya bukan pada aspek 

teknologi, tapi pada waktu itu ada 

upaya yang militant persaingannya 

antara produk eropa ducati 

menemukan miss dalam black box, 

hal yang setelah sekian puluh tahun 

para marketer brand revolutionary 

sehingga memenangkan Indonesia? 

Jawaban Jadi tadi hanya bacgroundnya 

tentang inovasi marketer. Indonesia 

ini juga berevolusi waktu awal mula 

masuk motor masih sangat 

sederhana, mesin masih 50cc 100cc, 

tapi perkembangan jalan mulai lebih 

mulus lebih banyak sehingga 

membutuhkan motor yang lebih 

besar, pada zaman itu hanya ada 

motor bebek, lalu ada inovasi motor 

sport, dan lahirlah bebek sport yang 

akhirnya merajai motor Indonesia. 

Lalu pada Tahun 2002 yamaha 

mencoba memakai mio tadi, wanita, 

otomatic , motor pada saat itu ada 

yang pakai kopling ada yang tidak 

sedangkan wanita maunya otomatik 

tinggal duduk dan jalan begitu. Kita 

kembangkan inovasi pertama adalah 

otomatic namun tahun pertama 

jualannya jeblok, kita butuh 

penetrasi, waktu kita jual motor ke 

wanita, marketer Indonesia harus 

mencari karakter orang Indonesia, 

karena wanita Indonesia mau beli 

motor harus tanya bapak atau 

abangnya dan bapak atau abangnya 

bilang naik motor itu bahaya. Itulah 

yang kit atidak berhasil, generasi 

pertama motor matic kami gagal. 

Lalu kita develop lagi lebih kecil, 

dahulu kita sebut nouvo, lalu kita 

buat lebih kecil lagi dan lebih 

terjangkau, lalu iklan kita bukan 

iklan kepada si customer, kita iklan 

kepada orang tuanya, itu saya 

mengadaptasi waktu motor pertama 

kali diperkenalkan namun gagal, lalu 

ada nenek yang justru naik motor, 
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lalu naik motor orang lihat dan orang 

melihat nenek saja aman. .... 

5.3.5 Bahwa atas dasar fakta dan analisa tersebut maka 

Majelis Komisi sependapat dengan pasar produk yang 

ditetapkan investigator yaitu Sepeda Motor Jenis Skuter 

Matik (Skutik) 110-125 CC karena pertimbangan aspek 

karakteristik; ----------------------------------------------------  

5.3.6 Bahwa penentuan pasar bersangkutan tersebut juga 

relevan dengan perilaku yang diduga dilakukan oleh 

para Terlapor yang dipermasalahkan dalam perkara a 

quo; ----------------------------------------------------------------  

5.3.7 Pasar Geografis; -------------------------------------------------  

5.3.7.1 Berkaitan dengan jangkauan atau daerah 

pemasaran tidak ditemukan adanya 

hambatan baik dari sisi teknologi maupun 

regulasi bagi para produsen sepeda motor 

untuk memasarkan produknya di seluruh 

wilayah Indonesia selama produsen tersebut 

telah memiliki jaringan dealernya; -------------  

5.3.7.2 Berdasarkan alat bukti yang diperoleh 

selama proses persidangan, Majelis Komisi 

menilai bahwa tidak ada hambatan dari 

aspek regulasi yang prinsip yang 

mengakibatkan hambatan berarti dalam 

pemasaran produk para terlapor ke seluruh 

wilayah Indonesia; ---------------------------------  

5.3.7.3 Dengan demikian pasar geografis pada 

perkara ini adalah seluruh wilayah 

Indonesia; -------------------------------------------  

5.3.8 Selanjutnya berkaitan dengan pendapat Terlapor yang 

menyatakan bahwa penentuan pasar bersangkutan 

harus didasarkan pada penelitian dan atau survey 

konsumen maka Majelis Komisi berpendapat sebagai 

berikut; -----------------------------------------------------------  

5.3.8.1 Berdasarkan konsepsi dan standard practice 

yang sudah berjalan, penentuan pasar 
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bersangkutan bisa ditelusuri melalui 2 hal, i) 

product definition, sepenuhnya bisa 

ditentukan melalui fungsi-fungsi dan 

kategori yang terkait dan ii) substitubility). 

Untuk substitubility bisa ditelusuri melalui 

aspek yang menjadi penyebabnya, misal 

product class, product attitude, market 

segment dan persepsi serta preferensi 

konsumen, untuk produk-produk yang 

benar-benar baru biasanya persepsi dan 

preferensi konsumennya belum jelas benar, 

karena belum terbentuk, dalam situasi ini 

jika diinginkan untuk mengetahui pasar 

bersangkutan, maka harus dilakukan 

melalui penelitian. Adapun dalam kasus a 

quo, produk skutik sudah lama dikenal oleh 

konsumen, sehingga product class, product 

attitude, beserta segment yang dimasukinya 

sudah sepenuhnya diketahui; -------------------   

5.3.8.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan 

fakta dan analisa terkait substitusi produk 

dalam perkara a quo bukan antara 110 cc 

dan 125 cc melainkan antara 110 cc Honda 

dan 110 cc Yamaha, serta 125 cc Honda dan 

125 cc Yamaha; ------------------------------------  

5.3.8.3 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan 

fakta dimana Terlapor I melakukan 

pengiklanan yang gencar untuk 

memperebutkan pasar. Majelis Komisi 

menilai upaya  pengiklanan (advertising) 

digunakan untuk menjangkau konsumen 

dan bukannya distributor/main 

dealer/dealer. Dari pemilihan media yang 

dipakai oleh Terlapor I adalah media 

elektronik TV nasional. Hal ini menunjukkan 
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bahwa konsumen yang ditarget adalah 

konsumen yang ada di seluruh wilayah 

geografis Indonesia; -------------------------------  

5.3.8.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat harga 

yang dimaksud dalam perkara a quo 

bukanlah harga an sich melainkan cerminan 

dari berbagai attribute product yang ada : 

fungsi, benefit, technical concept, technical 

specification, quality, fiture, design. Jadi 

harga tersebut tidak tergantung pada 

pemilihan ada level mana produk tersebut 

dijual; ------------------------------------------------  

5.3.8.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat 

penentuan 110 cc - 125 cc sudah sesuai 

dengan konsep product definition dalam teori 

antitrust yang mana suatu produk perlu 

didefenisikan sesempit/sedetil mungkin; -----  

5.3.9 Bahwa oleh karena itu penentuan pasar bersangkutan 

yang dilakukan oleh investigator dalam perkara a quo 

tetap dapat dibenarkan karena telah 

mempertimbangkan karakteristik produk, jangkauan 

pemasaran serta perilaku para terlapor yang 

dipermasalahkan dalam perkara a quo; ---------------------  

5.3.10 Dengan demikian pasar bersangkutan dalam perkara  a 

quo adalah Sepeda Motor Jenis Skuter Matic 110-125 

CC di seluruh wilayah Indonesia; ----------------------------  

6. Tentang Perilaku Terlapor; -----------------------------------------------------  

6.1 Tentang Pertemuan di Lapangan Golf; --------------------------------  

6.1.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator pada 

pokoknya menyatakan; ----------------------------------------  

a. Bahwa  Sdr. Yoichiro Kojima selaku Presiden 

Direktur PT. Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing ketika itu dan Toshiyuki Inuma 

selaku Presiden Direktur PT. Astra Honda Motor 

ketika itu telah melakukan pertemuan di dalam 
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lapangan golf pada Tahun 2013 sampai dengan 

November 2014; -----------------------------------  

b. Bahwa Sdr. Yoichiro Kojima baru berhenti menjadi 

presiden direktur terlapor I pada tahun 2015, 

sementara Sdr. Inuma menjadi presiden direktur II 

pada tahun 2013 sampai dengan saat kesimpulan 

ini dibuat masih menjabat. Bahwa berdasarkan 

keterangan BAP diatas kedua presdir mengakui 

saling mengenal dan  telah bertemu pada tahun 

2013 dan keduanya juga memiliki hobi yang sama 

yaitu olah raga Golf. Bahwa berdasarkan keterangan 

diatas diketahui tahun 2013 merupakan tahun 

dimana keduanya bertemu di Indonesia merupakan 

hal yang logis karena Sdr. Inuma baru bertugas di 

Indonesia pada tahun 2013; ---------------------  

c. Bahwa berdasarkan bukti keterangan terlapor II 

diakui permainan (pertemuan) golf terakhir yang 

dilakukan oleh presiden direktur terlapor I dan 

Terlapor II adalah pada bulan November 2014 

d. Bahwa berdasarkan keterangan diatas terbukti 

adanya komunikasi antara Terlapor I dan Terlapor II 

dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 

November 2014. Bahwa adanya komunikasi 

tersebut sangat sesuai dengan pernyataan-

pernyataan saksi Terada; ------------------------  

e. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II diakui 

Terlapor II mengenal Sdr.Kojima yang saat itu 

menjabat sebagai Presiden direktur Terlapor I;  

6.1.2 Berkaitan dengan fakta tersebut, para Terlapor pada 

pokoknya menyatakan bahwa dalil Investigator 

mengenai komunikasi dan kesepakatan harga pada 

kegiatan golf semata-mata hanya didasarkan atas 

keterangan Sdr. Yutaka Terada dalam Berita Acara 

Pemeriksaan dalam masa Penyelidikan. Tidak ada satu 

alat bukti pun yang mendukung atau mengkonfirmasi 



  
 

 

 
halaman 358 dari 419 

 

 

 

SALINAN 

keterangan Sdr. Yutaka Terada. Terlebih lagi Sdr. 

Yutaka Terada tidak dapat dihadirkan dalam 

persidangan; -----------------------------------------------------  

6.1.3 Bahwa atas fakta tersebut, maka Majelis Komisi 

memberikan pertimbangan sebagai berikut; ---------------  

6.1.3.1 Berdasarkan keterangan saksi Sdr. Yoichiro 

Kojima (selaku mantan Presiden Direktur 

Terlapor I) dalam Sidang Majelis Komisi 

tanggal 16 November 2016 yang pada 

pokoknya mengakui pada saat menjabat 

sebagai Presiden Direktur Terlapor I, dirinya 

pernah bermain golf dengan Presiden 

Direktur Terlapor II (Inuma) meskipun tidak 

sering(Vide bukti B11); ----------------------------  

6.1.3.2 Berdasarkan keterangan Sdr. Toshiyuki 

Inuma (selaku Presiden Direktur Terlapor II) 

dalam sidang Majelis Komisi tanggal 5 

Januari 2017 yang pada pokoknya juga 

mengakui pernah bermain golf dengan Sdr. 

Yoichiro Kojima (yang pada saat itu menjabat 

sebagai Presiden Direktur Terlapor I) yaitu 

pada pada tahun 2013 dan terakhir 

dilakukan pada bulan November tahun 

2014(Vide bukti B27); --------------------  

6.1.3.3 Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Komisi 

menyimpulkan bahwa terbukti telah terjadi 

pertemuan di lapangan golf antara Presiden 

Direktur Terlapor I dengan Presiden Direktur 

Terlapor II pada tahun 2013 dan terakhir 

dilakukan pada bulan November 2014;  

6.2 Tentang Surat Elektronik (email) Tanggal 28 April 2014; ----------  

6.2.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator pada 

pokoknya menyatakan; ----------------------------------------  

6.2.1.1 Bahwa berdasarkan bukti email internal 

Terlapor I, Bahwa pada Hari Senin tanggal 
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28 April 2014 pukul 05.07 PM, Bapak Dyon 

(Dyonisius Beti – Vice President PT. Yamaha 

Indonesia Motor Manufacturing) 

menggunakan alamat 

emaildyon@indosat.blackberry.commem-

forward email dari Mr. Yoichiro Kojima 

(Presiden Direktur PT. Yamaha Indonesia 

Motor Manufacturing – alamat 

emailkojimayo@yamaha-motor.co.id) dengan 

subject email Fw:Pricing Issue, yang 

ditujukan kepada Mr. Terada (Direktur 

Marketing PT. Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing) alamat 

emailteradayu@yamaha-motor.co.id,  Mr. Yuji 

Tokunaga (Direktur Marketing PT. Yamaha 

Indonesia Motor Manufacturing) dengan 

alamat emailtokunagayu@yamaha-

motor.co.id,  Bapak Sutarya (Direktur Sales 

PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing) 

dengan alamat emailsutarya@yamaha-

motor.co.id, Bapak Hendri Wijaya (General 

Manager Marketing PT. Yamaha Indonesia 

Motor Manufacturing) dengan alamat 

emailhendri_mkt@yamaha-motor.co.id, dan 

Bapak Ichsan Nulhakim (Chief DDS 3 PT. 

Yamaha Indonesia Motor Manufacturing) 

dengan alamat emailichsan_mkt@yamaha-

motor.co.id(Vide bukti C7); --------------  

6.2.1.2 Bahwa isi email tersebut sebagai berikut;  

“Please find attached the IDN price comparison 
material presented by YMC at Asean Mtg just after 
GEC.As You can notice, prices of some models are 
lower Honda, such as Vixion, Fino, etc.We need to 
send message to Honda that Yamaha follows H 
price increase to countermeasure exchange rate 
fractuation / labor cost increase as a common 
issue for the industry. So please review the current 
pricing and where there is a room, please adjust 
the price.I understand that to maintain the volume, 

mailto:dyon@indosat.blackberry.com
mailto:kojimayo@yamaha-motor.co.id
mailto:teradayu@yamaha-motor.co.id
mailto:tokunagayu@yamaha-motor.co.id
mailto:tokunagayu@yamaha-motor.co.id
mailto:sutarya@yamaha-motor.co.id
mailto:sutarya@yamaha-motor.co.id
mailto:hendri_mkt@yamaha-motor.co.id
mailto:ichsan_mkt@yamaha-motor.co.id
mailto:ichsan_mkt@yamaha-motor.co.id
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if necessary, we use the amount of price increase 
for promotion of the models at least for the time 
being.Thanks, Kojima” 

 
(see attached file : Price position IDN 2014. Pptx) 

 

6.2.1.3 Bahwa bukti email tersebut telah 

dikonfirmasi dan diakui kebenarannya oleh 

para saksi yang hadir dalam persidangan, 

diantaranya adalah Sdr. Kojima (Mantan 

Presdir Terlapor I), Sdr. Sutarya, Sdr. 

Dyonisius, Sdr. Hendri dan Sdr. Ichsan;  

6.2.2 Berkaitan dengan fakta tersebut Terlapor I pada 

pokoknya menyatakan bahwa email tanggal 28 April 

2014 tersebut hanya merupakan sharing informasi dan 

tidak pernah ditindaklanjuti; ---------------------------------  

6.2.3 Selanjutnya atas fakta tersebut Terlapor II pada 

pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan 

saksi dalam proses persidangan terbukti bahwa email 

tanggal 28 April 2014 tersebut tidak pernah 

ditindaklanjuti; --------------------------------------------------  

6.2.4 Bahwa atas fakta tersebut Majelis Komisi memberikan 

pertimbangan sebagai berikut; -------------------------------  

6.2.4.1 Berdasarkan fakta dalam persidangan 

diketahui bahwa email tersebut telah diakui 

telah diterima dan diketahui oleh Saksi Sdr. 

Dyonisius Beti, saksi Sutarya, Saksi Ichsan, 

Saksi Hendri Wijaya dan Saksi Kojima(Vide 

bukti C7, B7, B8, B9, B11, B12); ----------------  

6.2.4.2 Berdasarkan proses persidangan diketahui 

bahwa saksi Sdr. Dyonisius Beti selaku Vice 

President Terlapor I menggunakan alamat 

emaildyon@indosat.blackberry.com mem-

forward email dari Mr. Yoichiro Kojima saat 

itu selaku Presiden Direktur Terlapor I 

menggunakan 

alamatemailkojimayo@yamaha-motor.co.id 

mailto:dyon@indosat.blackberry.com
mailto:kojimayo@yamaha-motor.co.id
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dengan subject email Fw (Forward):Pricing 

Issue, yang ditujukan kepada Mr. Terada 

saat itu selaku Direktur Marketing Terlapor I 

dengan alamat emailteradayu@yamaha-

motor.co.id,  Mr. Yuji Tokunaga saat itu 

selaku Direktur Marketing Terlapor I dengan 

alamat emailtokunagayu@yamaha-

motor.co.id,  Bapak Sutarya selaku Direktur 

Sales Terlapor I dengan alamat 

emailsutarya@yamaha-motor.co.id, Bapak 

Hendri Wijaya selaku General Manager 

Marketing Terlapor I dengan alamat 

emailhendri_mkt@yamaha-motor.co.id, dan 

Bapak Ichsan Nulhakim selaku Chief DDS 3 

Terlapor I dengan 

alamatemailichsan_mkt@yamaha-motor.co.id 

(Vide bukti C7, B7, B8, B9, B11, B12); ---------  

6.2.4.3 Berdasarkan proses persidangan diketahui 

bahwaSdr. Dyonisius Beti memiliki 

kewenangan penuh dalam marketing 

management grup Terlapor I yang salah satu 

tugasnya adalah menetapkan harga 

jual(Videbukti B11, B12, T1.38); -----------------  

6.2.4.4 Berdasarkan pertimbangan tersebut maka 

Majelis Komisi menyimpulkan fakta adanya 

email (surat elektronik) pada tanggal 28 April 

2014 tersebut terbukti benar; -------------------  

6.2.4.5 Selanjutnya, apakah isi email tersebut 

terbukti ditindaklanjuti ataukah tidak, maka 

Majelis Komisi akan memberikan 

pertimbangan hukum lebih lanjut pada 

Bagian Pemenuhan Unsur Pasal 5 UU Nomor 

5 Tahun 1999; -------------------------------------  

6.3 Tentang email 10 Januari 2015; ----------------------------------------  

mailto:teradayu@yamaha-motor.co.id
mailto:teradayu@yamaha-motor.co.id
mailto:tokunagayu@yamaha-motor.co.id
mailto:tokunagayu@yamaha-motor.co.id
mailto:sutarya@yamaha-motor.co.id
mailto:hendri_mkt@yamaha-motor.co.id
mailto:ichsan_mkt@yamaha-motor.co.id
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6.3.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator pada 

pokoknya menyatakan ; ---------------------------------------  

6.3.1.1 Bahwa pada tanggal 10 Januari 2015 pukul 

09:52 AM, Mr. Terada (Direktur Marketing 

PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing) 

mengirimkan email dengan subject Retail 

Pricing Issue Terada yang ditujukan kepada 

Bapak Dyon (Dyonisius Beti – Vice President 

PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing), 

Bapak Sutarya (Direktur Sales PT. Yamaha 

Indonesia Motor Manufacturing), di CC ke 

Mr. Iidashi dan di Bcc ke Mr. Yanagi (yagiyu);  

6.3.1.2 Bahwa isi email tersebut adalah sebagai 

berikut(Vide bukti C6): ----------------------------  

I have just heard from Mr. Iida that Dyon san and 
Sutarya san discussed while I was not in the 
office on 8th Jan to increase Retail Prices to follow 
Honda as Honda increased retail price from 
January 2015.But I do not completely agree with 
retail price increase to follow Honda -------  
Reasons : -------------------------------------------------  
6. President Kojima san has requested us to 

follow Honda price increase many times since 
January 2014 because of his promise with Mr. 
Inuma President of AHM at Golf Course. As we 
know this is illegal.We never follow such price 
negotiation process. YMC also educated all 
employees not to negotiate prices with 
competitors. 

7. Yamaha should decide our retail price by our 
own marketing strategy. 

8. I can agree with only Soul GT and Jupiter MX 
as we need to make smooth step up to the 
new models for these 2 models. 

9. First we need to fight back to fight back and to 
increase market share especially in the 
beginning of 2015. 

10. And I do not agree to discuss Retail price 

matter at CMM. Once we did like this we will 
be requested to do same at CMM. 

Thank U and Regards.......Terada 

 

6.3.1.3 Bahwa berdasarkan email tersebut diatas 

terbukti saksi Terada berusaha untuk 

menolak dan tidak mengikuti pola kenaikan 
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harga Honda. Saksi terada juga telah 

mengingatkan bahwa tindakan penyesuaian 

harga tersebut merupakan tindakan yang 

ilegal. Saksi Terada menolak karena mulai 

dari Januari 2014 sampai dengan yang 

bersangkutan mengirimkan email Januari 

2015 pihak Yamaha selalu mengikuti pola 

kenaikan harga Honda. Bahwabukti adanya 

kartel penetapan harga oleh terlapor I dan 

terlapor II juga diperkuat oleh keterangan 

saksi Terada pada BAP Penyelidikan tanggal 

22 Januari 2015; ----------------------------------  

6.3.1.4 Bahwa saksi Dyonisius Beti mengakui 

pernah menerima email tersebut; ---------------  

6.3.2 Berkaitan dengan fakta tersebut Terlapor I pada 

pokoknya menyatakan bahwa surat elektronik internal 

tanggal 10 Januari 2015 sama sekali tidak 

membuktikan adanya perjanjian atau kesepakatan 

harga antara Terlapor I dan Terlapor II dan email 

tersebut merupakan penuturan sepihak dari Sdr. 

Yutaka Terada yang disampaikan tidak sesuai dengan 

fakta serta tidak didukung oleh alat bukti apapun; ------   

6.3.3 Selanjutnya atas fakta tersebut , Terlapor II pada 

pokoknya menyatakan bahwa Email 10 Januari 2015 

ini hanya didasarkan pada keterangan sepihak dari 

Yutaka Terada yang tidak pernah dihadirkan dalam 

persidangan untuk memberikan keterangan di bawah 

sumpah, sehingga email tersebut tidak memiliki 

kekuatan pembuktian dan tidak patut untuk 

dipertimbangkan; -----------------------------------------------  

6.3.4 Bahwa atas fakta tersebut Majelis Komisi memberikan 

pertimbangan sebagai berikut; -------------------------------  

6.3.4.1 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan 

fakta persidangan email 10 Januari 2015 

adalah Email yang dikirimkan Saksi Sdr. 
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Yutaka Terada yang pada saat itu menjabat 

sebagai Direktur Marketing Terlapor I dengan 

menggunakan alamat 

emailteradayu@yamaha-motor.co.id dan 

dikirimkan kepada Dyonisius Beti selaku 

Vice President Direktur Terlapor I(Vide bukti 

C6); ---------------------------------------------------  

6.3.4.2 Bahwa berdasarkan fakta persidangan 

terbukti email tersebut diakui telah diterima 

oleh saksi Sdr.Dyonisius Beti selaku Vice 

Presiden Direktur Terlapor I sebagaimana 

keterangannya dalam Sidang Majelis Komisi 

tanggal 22 November 2016(Vide bukti B12); ---  

6.3.4.3 Bahwa terlepas dari substansi email 

tersebut, Majelis Komisi menilai adanya fakta 

bahwa email tersebut merupakan 

komunikasi resmi yang dilakukan antar 

pejabat tinggi Terlapor I (top level 

management Terlapor I). Oleh karena itu 

mengingat kapasitas pengirim dan penerima 

email serta media yang digunakan yaitu 

email resmi perusahaan, maka Majelis 

Komisi tidak serta merta mengabaikan fakta 

tersebut sebagai alat bukti; ----------------------  

6.4 Tentang Delegasi Kewenangan Presiden Direktur Terlapor I; ------  

6.4.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I menyatakan 

yang pada pokoknya sebagai berikut: -----------------------  

a. Bahwa Presiden Direktur Terlapor I telah 

memberikan mandat atau delegasi terkait dengan 

marketing kepada Sdr. Dyonisius Beti selaku Vice 

Presiden Terlapor I karena Sdr. Dyonisius Beti 

selaku Vice Presiden Terlapor I lebih mengetahui 

kondisi Indonesia; -----------------------------------------  

b. Bahwa oleh karena itu fakta terkait dengan adanya 

perintah Presiden Direktur Terlapor I kepada 

mailto:teradayu@yamaha-motor.co.id
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bawahannya untuk mengikuti kenaikan harga 

Terlapor II dan approval harga dilakukannya adalah 

salah dan tidak berdasar; --------------------------------  

6.4.2 Atas fakta pendelegasi kewenangan tersebut, Tim 

Investigator berpendapat yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa fakta adanya pendelegasian mandat 

terkait marketing tersebut tidak menghapus 

kewenangan dan tanggungjawab hukum; ------------------  

6.4.3 Selanjutnya berkaitan dengan kedua pendapat tersebut, 

maka Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai 

berikut:  ---------------------------------------------------------  

6.4.3.1 Berdasarkan fakta dalam persidangan 

terbukti bahwa telah terjadi pendelegasian 

kewenangan terkait marketing kepada Vice 

President Terlapor I (Dyonisius Beti) dari 

Presiden Direktur Terlapor I(Vide bukti C23, 

B11, B12) ; ------------------------------------------  

6.4.3.2 Berdasarkan keterangan ahli diketahui yang 

pada pokoknya bahwa pemberian mandat 

atau delegasi tidak menghapuskan 

kewenangan orang yang memberikan mandat 

dan juga tidak menghilangkan tanggung 

jawab hukum dari pemberi mandat(Vide 

bukti C23, B16, B23); -----------------------------  

6.4.3.3 Atas dasar keterangan ahli tersebut maka 

Majelis Komisi menilai bahwa pendelegasian 

kewenangan dari Presiden Direktur Terlapor 

I kepada Vice President Terlapor I (Dyonisius 

Beti) terkait marketing tersebut tidak serta 

merta mengilangkan kewenangan  Sdr. 

Yoichiro Kojima selaku Presiden Direktur 

Terlapor I sepanjang yang bersangkutan 

tetap menjadi anggota Direksi Terlapor I; -----  

6.4.3.4 Dengan demikian Majelis Komisi menilai 

bahwa meskipun terjadi pendelegasian 
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kewenangan namun Presiden Direktur 

Terlapor I saat ituyaitu Sdr. Yoichiro Kojima 

tetap memiliki kewenangan dan tanggung 

jawab khususnya terkait dengan bidang  

marketing produk Terlapor I yang salah satu 

tugasnya adalah menetapkan harga jual 

produk skutik; -------------------------------------  

7. Tentang Penetapan Harga; ------------------------------------------------------  

7.1 Bahwa dalam kesimpulannya investigator menyatakan pada 

pokoknya; ------------------------------------------------------------------  

7.1.1 Bahwadalam Industri Sepeda Motor Jenis Matik hanya 

terdapat 4 (empat) pelaku usaha diantaranya adalah: ---  

a. Astra Honda Motor;  ---------------------------------------  

b. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing; -------------  

c. Suzuki Indomobil Motor; ---------------------------------  

d. TVS Motor Company Indonesia; -------------------------  

7.1.2 Bahwa berdasarkan data penjualan masing masing 

produsen sepeda motor matik diperoleh pangsa pasar 

masing masing pelaku usaha yaitu pada tahun 2012, 

Honda menguasai pangsa pasar sebesar 68%, Yamaha 

menguasai pangsa pasar sebesar 30%, Suzuki 

menguasai pangsa pasar 2%. Pangsa pasar masing 

masing pelaku usaha pada tahun 2013, Honda 

menguasai pangsa pasar sebesar 70%, Yamaha 

menguasai pangsa pasar sebesar 28%, Suzuki 

menguasai pangsa pasar 2%. Sedangkan pangsa pasar 

masing masing pelaku usaha pada tahun 2014, Honda 

menguasai pangsa pasar sebesar 73%, Yamaha 

menguasai pangsa pasar sebesar 26%, Suzuki 

menguasai pangsa pasar 1%; ---------------------------------  

7.1.3 Bahwa jika industri Sepeda Motor Matik masuk 

kedalam pasar oligopolistik, maka pelaku usaha 

memiliki ruang yang cukup untuk menentukan harga 

dan kuantitas yang akan dijualnya meskipun tidak 

seluas pelaku usaha yang berada di pasar persaingan 



  
 

 

 
halaman 367 dari 419 

 

 

 

SALINAN 

sempurna atau pasar monopolisitik untuk menentukan 

harga dan kuantitas yang akan dijual; ----------------------  

7.1.4 Bahwa perusahaan dalam industri Sepeda Motor Matik 

yang oligopolistik dalam menentukan harga jual (pricing 

strategy) akan sangat tergantung dengan perusahaan 

lain dalam industri yang sama; ------------------------------  

7.1.5 Bahwa pada prinsipnya dalam pasar oligopoli yang 

bersaing,  perusahaan yang memiliki pangsa pasar 

dominan dalam industri sepeda motor matik dalam hal 

ini Honda dan Yamaha akan bersaing merebutkan 

pangsa pasar dan saling melihat pricing strategy yang 

dilakukan masing masing sebelum menetapkan harga 

jual dalam hal ini menaikan atau menurunkan harga 

jual. Hal tersebut berarti kenaikan harga atau 

penurunan harga yang dilakukan suatu perusahaan 

akan menyebabkan reaksi dari perusahaan pesaingnya;  

7.1.6 Dilain sisi pada pasar oligopolistik yang bersaing, 

perusahaan yang tidak dominan dalam pangsa pasar 

seperti Suzuki dan TVS akan sangat tergantung dengan 

harga dari Terlapor I dan Terlapor II dan seharusnya 

akan cenderung menjadi follower dari pelaku usaha 

dominan terutama dalam hal harga selama masih 

menguntungkan dan tidak mengurangi pangsa 

pasarnya; ---------------------------------------------------------  

7.1.7 Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan 

dari Martin Daniel yang menyatakan bahwa: --------------  

“Misalkan di pasar oligopoly ada 5 pelaku usaha, dan 2 
perusahaan posisinya dominan, dengan market share 2 
perusahaan tersebut 80-90%, 3 perusahaan yang lain 
tidak memiliki dominan market, 3 perusahaan itu 
follower berarti, kalau misalkan barangnya dari 3 
follower itu mirip-mirip yang dilakukan penentuan 
harganya adalah mengikuti 2 perusahaan yang 
dominan, dengan catatan 2 perusahaan itu bersaing. 
Jika tidak bersaing maka 2 perusahaan itu  monopoli. 
Tapi yang jelas jika mereka benar benar bersaing maka 
yang 3 follower ini akan mengikuti, dan tidak akan jauh 
lebih murah dari 2 perusahaan tersebut. Kalau misalnya 
harga mereka stabil, sedangkan 2 perusahaan tadi bisa 
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turun naik-turun naik, ini menarik karena dia harusnya 
sudah mati dari dulu (3 follower). Kalau mereka masih 
exis maka ada hal menarik disitu. Saya akan lihat 
dahulu seberapa sering mereka menaikkan dan 
menurunkan harga.” -----------------------------------  
 

7.1.8 Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan 

dari Prof Rina Indiastuti yang menyatakan bahwa: -------  

“Saya berpendapat dari 2 sisi, kalau dari sisi 
perusahaan dengan orientasi profit meningkat, market 
share menjadi besar. Strategi yang dijalankan jatuh 
pada posisi dominan tadi. Dalam bisnis ada business 
plan yang perlu dicermati target profi mau berapa, dia 
tahu persis tingkat margin berapa. Apakah profit akan 
menentukan harga average tahunan perusahaan, berapa 
marginal costnya. Perusahaan bisa memainkan range 
margin itu. Pasar yang semakin simetrik perusahaan 
yang kecil melihat perusahaan dominan (apalagi 
perusahaan terbuka) kita mudah melihat cost structure 
di laporan keuangan mereka. Yang kecil akan melihat 
berapa market size nya masih kebagian tidak, sepanjang 
masih kebagian cukup mencermati bagian market saya 
sepanjang tidak diambil dominan maka saya cukup 
happy, tetapi manakala demand bereaksi hingga cukup 
cerdas oleh yang kecil . Maksud saya yang kecil melihat 
yang besar yang besar tidak melihat yang kecil. 
 
“Kita sepakat pasar oligopoly adalah pasar yang 
persaingannya kurang tinggi. Oligopoly persaingannya 
tidak setinggi pasar persaingan sempurna. Jadi, pada 
waktu persaingan itu kadarnya kompetisinya lebih 
rendah, maka disitulah ruang mereka untuk memperoleh 
profit lebih. Nah sekarang kita mengenal teori oligopoly 
adalah suatu pasar yang dominan akan diikuti oleh para 
follower yang kecil-kecil. Karena mereka bergerak pada 
pasar yang persaingannya kecil, maka ada ruang buat 
mereka untuk menciptakan harga diatas harga 
keseimbangan. Itu sudah teorinya memang demikian.” 
 

7.1.9 Bahwa jika Honda menaikan harga, maka sudah 

seharusnya di pasar oligopoly yang bersaing, Yamaha 

akan menahan kenaikan harga atau setidaknya 

menaikan harga tetapi tidak mengikuti pola kenaikan 

harga yang dilakukan oleh Honda mengingat Yamaha 

dapat mengambil peluang dari kenaikan harga honda 

untuk meningkatkan pangsa pasarnya; --------------------  
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7.1.10 Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan 

dari Martin Daniel yang menyatakan bahwa: --------------  

“Ada 2 hal menarik, 2 perusahaan dominan ini sering 
naik turunkan harga, teorinya perusahaan yang naikkan 
harga ingin menunjukkan signal kepada pesaing yang 
akan masuk ke pasar tersebut. Karena pangsa pasarnya 
yang cukup besar. Yang kedua ketika dia persaingan 
harga, lalu naikkin harga sering adakah alasan 
menaikkan harga, misal branding kedua perusahaan 
terlalu kuat. Apakah mungkin atau tidak, mungkin saja 
menaikkan harga, namun masalahnya ada 2 yang 
dominan. Harusnya mereka bersaing merebutkan 
pangsa pasar. Jadi kemungkinannya yang kami lakukan 
kami tarik pangsa pasar dari yang kecil, namun 
strateginya harusnya menurunkan harga, bukan 
menaikkan harga . Ketika ada 2 dominan yang naikin 
harga sering namun yang kecil tetap yang jelas tidak 
ada persaingan harga disitu.” ------------------------  
 

7.1.11 Hal tersebut menjadi relevan mengingat produk dalam 

industri sepeda motor matik tidak memiliki derajat 

diferensiasi yang rendah dan lebih mengarah kepada 

produk yang homogen. Sehingga dengan homogennya 

produk Sepeda Motor Matik menyebabkan kurva 

Permintaan menjadi sangat elastis yang berarti 

konsumen akan sangat sensitif terhadap harga jual 

suatu produk dengan harga jual produk substitusinya; -  

“Dalam industry sepeda motor matic, Harusnya elastic. 
Karena motor-motor seperti matic itu sudah ada 
konsesus bersama dari ekonom barang luxury itu adalah 
elastic. Elastisitasnya memang berbeda disetiap Negara, 
namun elastisitasnya rendah. Artinya konsumen cari 
yang paling murah. Tapi juga melihat loyalitas 
branding.” 
“Ketika harga dari produk suatu perusahan tidak 
sensitive terhadap demand, artinya perusahaan punya 
kemampuan menaikkan harga sangat kuat, kenapa? 

ingat harga saya tidak mempengaruhi permintaan. 
Contoh barang yang punya permintaan elastic adalah 
barang-barang pokok. Contoh lainnya adalah energy, 
energy itu barang iinelastic. Namun ada barang-barang 
yang menunjukkan pola elastisitas yang sensitive 
terhadap harga. Sehingga perusahaan tidak gampang 
untuk menaikkan harga. Dan barang luxury /gadget 
misalnya itu termasuk kedalam barang elastic dan dia 
sensitive terhadap perubahan harga. Tapi itu melihat 
harga saja. Kondisi ini bisa jadi  lebih parah ketika dia 
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punya substitusi banyak ketika barang subtitusi banyak 
biasanya dia cendeung tidak berani menaikkan harga, 
kalau barang tidak subtitusi maka harganya tidak 
mahal.” 
 

7.1.12 Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan 

dari Suzuki yang menyatakan: -------------------------------  

“Faktor yang menyebabkan harga motor suzuki naik, 
banyak hal, misal cost produksi BBM naik, bahan baku 
naik, UMR Buruh naik. Kalau kami di marketing tidak 
ingin naik karena konsumen sangat melihat harga dalam 
membeli.”Dari segi cost production relatif sama, dalam 
segi market aja yang berbeda kalau ada kenaikan UMR 
misalnya relatif sama, dilakukan penentuan harga 
dilakukan penilaian oleh bagian marketing mana yang 
naik mana yang tidak, salah satunya misalnya jika ada 
kenaikan harus dipertimangkan dari sisi konsumen, 
apakah konsumen bisa accept dengan harga yang kita 
berikan.” 
 

7.1.13 Bahwa hal tersebut juga berkesesuaian dengan 

peryataan dari Vice President Yamaha yang pada 

intinya yamaha melakukan survey terhadap konsumen 

untuk melihat sensitifitas konsumen terhadap kenaikan 

harga yang akan dilakukan: ----------------------------------  

“Ada 2300 konsumen berdasarkan area yang kami 
survey, disini kami survey matic dan moped (bebek) dan 
sport category, karena umur juga kita masukan karena 
orang muda itu tidak terlalu sensitive uang, lebih ke 
gengsi dia, ini pembagian berapa persen menurut umur, 
juga ada education mayoritas bagaimana, lalu pekerjaan 
mereka mayoritas apa, dari situ kami lihat house 
ownership juga, behavior juga kita cek untuk apa 
lifestyle, hangout, mayoritas masih untuk yang pakai 
sehari-hari, ini dari 2300 responden mayoritas pemakai 
hanya 33 orang yang tidak punya motor sendiri. ini yang 
beli pertama kedua dan ketiga, terus ditanya kalau mau 
beli beli apa, mio ini masih pada peringkat atas mau beli, 
lalu ini adalah yang tadi pembelian motor boleh dibilang 
76% pembelian nya kredit, saya cek juga cash nya, 
kalau kita liat cash ini presentase dan kenaikan rupiah 
jadi kalau kita naik 100-500 ribu aja yang setiap 
purchase itu drop ke 30-40 berapa % tapi kalau 100 atau 
200 ribu rupiah hanya 10%an lalu kita cek lagi yang 
tidak purchase, tidak beli lagi, dia masih mau beli tapi 
postpond/tunda, masih ada kemungkinan balik lagi beli 
lagi tapi mungkin nanti, kalau kredit yang di cek bukan 
berapanya, tapi down payment nya banyak tidak, kalau 
100 ribu turun nya sedikit, tapi kalau dp nya naik 200-
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500 turun nya lebih drastis tapi tetap mau beli nya lebih 
tinggi cuma nunggu duit, ada duit baru beli. Sedangkan 
untuk Suzuki dan TVS, dengan adanya kenaikan harga 
Terlapor I dan Terlapor II maka dihadapkan dua pilihan 
yaitu menaikan harga tetapi tidak setinggi kenaikan 
harga Terlapor I dan Terlapor II agar pangsa pasarnya 
tidak berubah atau sedikit mengalami kenaikan atau 
pilihan untuk tidak menaikan harga sehingga pangsa 
pasarnya dapat meningkat” 
 

7.1.14 Bahwa jika mengacu terhadap fakta persidangan, 

Honda menyatakan akan mempertahankan dan 

meningkatkan pangsa pasar dan Yamaha akan 

berusaha meningkatkan pangsa pasarnya atau 

setidaknya merebut pasarnya kembali; ---------------------  

7.1.15 Bahwa kebijakan Yamaha untuk meningkatkan pangsa 

pasar dalam prakteknya sebagaimana diperoleh dari 

proses persidangan, tidak sinergi dengan strategi 

pricing yang dilakukannya dan cenderung bertentangan 

dengan teori oligopoli sebagaimana dijabarkan diatas; ---  

7.1.16 Bahwa disisi lain, Suzuki dan TVS yang seharusnya 

berperan sebagai follower terhadap kenaikan harga 

Honda lebih memilih tidak menaikan harga di tahun 

2014 karena pertimbangan untuk mempertahankan 

market share; ----------------------------------------------------  

7.1.17 Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari pergerakan harga 

dari  Head to Head produk Yamaha dengan Honda 

dengan Suzuki; --------------------------------------------------   

7.1.18 Bahwa Head To Head Produk Terlapor I dan Terlapor II 

yang digunakan oleh Investigator sebagaimana diatas 

merupakan perbandingan Head to Head yang dilakukan 

oleh Honda dan data tersebut diserahkan pada saat 

proses persidangan; --------------------------------------------  

7.1.19 Bahwa Head To Head produk Terlapor I dan Terlapor II 

telah sesuai dengan pernyataan dari Vice President 

Yamaha yang menyatakan bahwa  ---------------------------  

“Untuk mio kita lihat dari 2 varian, yaitu Mio J dan Mio 
GT kita compare dengan beat Fi CW dan beat CBS. Mio 
GT kita lebih dekatkan dengan Beat Fi CBS, kalau kita 
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lihat angkanya di bulan maret itu, karena mio GT itu di 
bulan maret belum ada, kita baru luncurkan di bulan 
maret, waktu itu kita positioningkan diatas beat Fi, tapi 
karena Honda ada CBS CW sistem dan di kita tidak ada 
, kita 150 ribu di bawah. Jadi mio GT dengan Beat Fi 
CBS, mio GT 13.350, diatas Fi CW 12.9 , dibawah beat 
CBs yang 13.5. jadi mio ini lebih tinggi dari Beat Fi CW, 
mio yang baru lebih rendah dari ini. Jadi ada yang lebih 
tinggi dan ada yang lebih rendah, jadi kita tidak head to 
head langsung, itu tahun 2013.” 
 

7.1.20 Bahwa berdasarkan data Head to Head harga 

sebagaimana disampaikan diatas, pada tahun 2014 

Harga dari Suzuki dan TVS cenderung tidak mengalami 

kenaikan, sedangkan harga dari Terlapor I dan Terlapor 

II sepanjang tahun sering mengalami kenaikan. 

Terlapor I dan Terlapor II mengatakan bahwa kenaikan 

harga yang dilakukan disebabkan kenaikan UMR, 

Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar, Pajak dan 

Bahan Baku Produksi. Kenaikan harga sebagaimana 

disebutkan diatas merupakan faktor eksternal atau 

faktor makro. Kenaikan faktor faktor tersebut di tahun 

2014 seharusnya juga berdampak tidak hanya terhadap 

harga dari Terlapor I dan Terlapor II tetapi juga 

berdampak terhadap harga dari Suzuki dan TVS; --------  

7.1.21 Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan 

dari Ahli yaitu Anton yang menyatakan bahwa: -----------  

“Kalau bisa dibuktikan kalau faktor perubahan harga 
sama maka pergerakan harga tidak beda jauh.” 
“Kalau hanya mempertimbangkan faktor ini saja, maka 
pergerakan harganya hampir sama.” 
 

7.1.22 Bahwa dengan mengikuti pergerakan kenaikan harga 

Honda, kebijakan untuk meningkatkan pangsa pasar 

Yamaha tidak dapat tercapai. hal tersebut terbukti 

berdasarkan data penjualan 2014 jika dibandingkan 

Year on Year dengan tahun 2013 maka yamaha 

mengalami penurunan pangsa pasar sebagaimana 

ditunjukan dalam tabel Bahwa strategi pricing yang 

dilakukan oleh Yamaha menunjukan kejanggalan dan 

telah terjadi perilaku kolusif dengan Honda. Karena 
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dalam pasar oligopoly yang bersaing, seharusnya Honda 

akan tidak mudah untuk menaikan harga berkali kali 

pada tahun 2014 karena terdapat pesaing terdekatnya 

Yamaha yang akan bereaksi terhadap kenaikan harga 

tersebut mengingat kebijakan Yamaha yang berorientasi 

pada kenaikan pangsa pasar. Apalagi Suzuki dan TVS 

akan juga menikmati kemungkinan peningkatan 

pangsa pasar apabila Honda menaikan Harga. Dengan 

pricing strategi Yamaha yang ternyata mengikuti harga 

dari Honda pada periode tahun 2014 maka perilaku 

Yamaha menjadi tidak rasional dan cenderung 

memperlihatkan ada perilaku kolusif harga diantara 

Terlapor I dan Terlapor II sehingga tidak terdapat 

khawatiran diantara keduanya untuk menaikan harga 

berkali kali pada tahun 2014; --------------------------------  

7.1.23 Bahwa perilaku Terlapor I dan Terlapor II jelas 

bertentangan dengan Teori Ekonomi Model Kurva 

Permintaan Berlekuk dalam buku yang berjudul Teori 

Mikro Ekonomi Edisi Ketiga yang dituliskan oleh 

Dominick Salvatore yang menyatakan: ----------------------  

“Sebagai pengembangan lebih lanjut ke arah model 

yang realistis, kita mengenal adanya model kurva 
permintaan berlekuk (kinked demand curve model) atau 

mode Sweezy. Model ini mencoba menjelaskan 
kekakuan harga yang sering diamati dalam pasar 
oligopolistis. Sweezy beranggapan, bahwa jika sebuah 

perusahaan oligopolistis menaikan harganya, maka 
perusahaan lain dalam industri itu tidak akan 
menaikan harga harga mereka dan oleh sebab itu 

perusahaan ini akan kehilangan sebagian besar para 
konsumennya. Dipihak lain, sebuah perusahaan 

oligopolistis tidak dapat menaikan pangsa pasarnya 
melalui penurunan harga karena oligopolis lain dalam 
industri akan mengikuti penurunan harga tadi 

 
7.1.24 Bahwa hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan 

dari Ahli Ekonomi Dr. Martin Daniel yang menyatakan: -  

“Ada 2 hal menarik, 2 perusahaan dominan ini sering 

naik turunkan harga, teorinya perusahaan yang 
naikkan harga ingin menunjukkan signal kepada 
pesaing yang akan masuk ke pasar tersebut. Karena 

pangsa pasarnya yang cukup besar. Yang kedua ketika 
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dia persaingan harga, lalu naikkin harga sering adakah 
alasan menaikkan harga, misal branding kedua 
perusahaan terlalu kuat. Apakah mungkin atau tidak, 

mungkin saja menaikkan harga, namun masalahnya 
ada 2 yang dominan. Harusnya mereka bersaing 

merebutkan pangsa pasar. Jadi kemungkinannya yang 
kami lakukan kami tarik pangsa pasar dari yang kecil, 
namun strateginya harusnya menurunkan harga, 

bukan menaikkan harga . Ketika ada 2 dominan yang 
naikin harga sering namun yang kecil tetap yang jelas 
tidak ada persaingan harga disitu.” 

 
7.1.25 Bahwa strategi pricing yang dilakukan dan diterapkan 

oleh Yamaha telah terjadi perilaku kolusif dengan 

Honda dapat dibuktikan dengan menggunakan metode 

analisa collusion screening yang didasarkan dengan 

data harga dan biaya dari Terlapor I dan Terlapor II; -----  

7.1.26 Bahwa Abrantes-Metz, et. al. (2006) telah melakukan 

analisis perubahan harga dan biaya pada periode 

terjadinya kolusi dan setelah kolusi berakhir pada 

kasus yang melibatkan beberapa perusahaan yang 

men-supply kepada Defense Personnel Support Center 

(DPSC) di Philadelphia, AmerikaSerikat. Beberapa 

perusahaan tersebut diputuskan bersalah melakukan 

tindakan anti persaingan oleh Antitrust Division, US 

Department of Justice.Grafik berikut menggambarkan 

trend data harga dan biaya selama periode terjadinya 

kolusi dan setelah kolusi berakhir; --------------------------  

 

Sumber: Abrantes-Metz, et. al. (2006) 
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7.1.27 Pada gambar di atas, area kotak kecil (antara 1/9/88 

hinnga 9/20/88) adalah periode di mana kartel runtuh. 

Sedangkan area sebelah kiri kotak kecil (antara 1/6/87 

hingga 7/9/88) merupakan periode dimana kolusi 

terjadi, dan area sebelah kanan kotak (antara 9/20/88 

hingga 9/26/89) adalah periode dimana terjadi 

persaingan usaha yang sehat; --------------------------------  

7.1.28 Selanjutnya pada kajian tersebut juga dilakukan 

analisis dengan menggunakan pendekatan statistika, 

utamanya screening atas rata-rata harga, standar 

deviasi dan Coefficient of Variation dengan 

membandingkan antara periode terjadinya kartel vs 

kompetisi. Kajian tersebut berargumen bahwa pada 

saat adanya kompetisi -----------------------------------------  

7.1.29 Tabel berikut merupakan hasil screening analisis pada 

studi yang dilakukan oleh Abrantes-Metz, et. al. (2006) 

 

7.1.30 Tabel tersebut menunjukkan harga rata-rata cenderung 

lebih tinggi pada saat terjadinya kolusi dibandingkan 

periode persaingan. Ditunjukkan dengan terjadinya 

penurunan sebesar 16.2% harga pada saat adanya 

kompetisi dibandingkan kolusi dan; -------------------------  

7.1.31 Harga cenderung lebih stabil pada saat terdapat kolusi 

dibandingkan periode persaingan, ditunjukkan dengan 

adanya kenaikan standar deviasi dan coefficient of 

variation masing-masing sebesar 263% dan 332%; -------  
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7.1.32 Bahwa terdapat beberapa catatan tentang data dan 

periode observasi yang dilakukan:  --------------------------  

7.1.33 Data yang digunakan adalah data harga motor produksi 

Honda dan Yamaha untuk periode 2013-2014 

walaupun terdapat data harga pada tahun 2012. 

Namun karena tidak semua jenis motor terdapat data 

harga 2012, maka periode observasi dimulai pada 

tahun 2013; -----------------------------------------------------  

7.1.34 Analisis dilakukan dengan membandingkan periode 

sebelum dan sesudah April 2014. April 2014 dipilih 

sebagai awal efektifnya kolusi, berdasarkan alat bukti 

email dalam persidangan. Sehingga dalam analisis ini 

dibedakan menjadi:  --------------------------------------------  

7.1.35 Periode sebelum April 2014 diasumsikan sebagai 

periode adanya kompetisi; -------------------------------------  

7.1.36 Periode setelah April 2014 diasumsikan sebagai periode 

adanya kolusi; ---------------------------------------------------  

7.1.37 Tabel berikut memuat hasil perhitungan rata-rata 

harga, standar deviasi dan coefficient of variation atas 

berbagai type motor Head to Head Honda dan Yamaha: -  

 

7.1.38 Dari tabel di atas didapatkan hasil-hasil sebagai 

berikut:  ---------------------------------------------------------  

a. Pada seluruh type motor yang dijual oleh Honda 

dan Yamaha terdapat kenaikan harga rata-rata 

antara periode sebelum dan sesudah April 2014. 
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Hal ini ditunjukkan dengan nilai “selisih mean” 

yang positif ; ------------------------------------------------  

b. Terdapat penurunan variasi harga antara periode 

sebelum dan sesudah April 2014. Hal ini 

ditunjukkan dengan penurunan nilai “selisih StDev” 

dan “selisih CV” pada seluruh type motor;  -----------  

c. Bahwa kedua temuan di atas sejalan dengan kajian 

yang dilakukan oleh Abrantes-Metz, et. al. (2006) 

dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

terdapat indikasi terjadinya kolusi antara Honda 

dan Yamaha setelah April 2014 dimana terdapat 

pola kenaikan harga yang sama antara Produk 

Yamaha dengan Honda; ----------------------------------  

7.2 Atas kesimpulan investigator tersebut, Terlapor I menyatakan 

pada pokoknya sebagai berikut; ----------------------------------------  

7.2.1 Berikut data bulanan mengenai pergerakan harga 

antara Terlapor I dan Terlapor II pada tahun 2013; ------  

 

7.2.2 Berikut data bulanan mengenai pergerakan harga 

antara Terlapor I dan Terlapor II pada tahun 2014; ------  
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7.2.3 Berdasarkan penjelasan mengenai pertemuan golf dan 

surat elektronik, Terlapor I sama sekali tidak pernah 

melakukan kenaikan harga pada bulan Februari 2014 

yang bertepatan setelah adanya pertemuan golf 

sebagaimana tuduhan Investigator. Sedangkan setelah 

surat elektronik tertanggal 28 April 2014, Terlapor I 

baru menaikkan harga pada bulan Juni 2014 dan 

bukan dikarenakan faktor adanya surel tersebut. 

Selayaknya jika terdapat penetapan harga yang sama 

oleh Terlapor I dan Terlapor II, maka kenaikan harga 

akan dilakukan pada bulan Mei 2014 -----------------------  

7.2.4 Berdasarkan penjelasan Saksi Dyonisius Beti pada 

tanggal 22 November 2016 menyatakan bahwa terdapat 

setidaknya 15 perbedaan antara penetapan harga 

Terlapor I dan Terlapor IIselama tahun 2014; -------------  

7.2.5 Sejak bulan April 2014, dari semua produk sepeda 

motor tipe skuter matik 110-125 ccterdapat 9 jenis 

yang tidak mengalami kenaikan harga, yaitu Mio, Mio 

Tahun 
2014 

Skutik 110 
cc 

Skutik 125 
cc 

Perbedaan Strategy Kenaikan Harga 
Yamaha vs kompetitor 

% increment berdasarkan 
= (naik harga x volume)  
dibanding harga awal 
tahun 

% naik  jauh  
dibawah infasi Yamaha beda “strategy  bertahan harga” 

kompetitor gencar naik harga 

Beda jumlahkenaikan  dan beda  waktu  
kenaikan 

Yamaha berusaha menyerap pajak naik  
rebut pasar 

 

Pertama kalinya strategy 
murah Yamaha 

14
.5
00 

5
X 
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CW, Mio Soul, Mio Fino Sporty, Xeon, Xeon RC, Soul GT 

Street, Mio Fino Fashion, dan Mio Fino Classic -----------  

7.2.6 Pada Januari 2014, Harga varian Mio J CW Teen lebih 

MAHAL Rp. 100.000,- daripada harga Beat FI CW. 

Namun pada Desember 2014, Mio J CW Teen lebih 

MURAH Rp. 300.000,- dari Beat FI CW (terdapat gap 

harga yang membesar), sebagaimana gambar berikut: ---  

 

Gambar 6: 15 Perbedaan Penetapan Harga Terlapor I dan 

Terlapor II Tahun 2014 ------------------------------------  

7.2.7 Pada Januari 2014, Harga Mio GT lebih MAHAL Rp. 

400.000,- dari harga Beat FI CW. Namun pada 

Desember 2014, kenaikan Mio GT hanya Rp. 200.000,-, 

sedangkan kenaikan Beat FI CW adalah 600.000,-, 

sebagaimana gambar berikut: --------------------------------  

 

Gambar 7: 15 Perbedaan Penetapan Harga Terlapor I dan 

Terlapor II Tahun 2014; -----------------------------------  

7.2.8 Selama tahun 2014, kenaikan harga Xeon RC adalah 

Rp 300.000-, sedangkan Vario Techno FI mengalami 

kenaikan harga Rp. 1.050.000-, sebagaimana gambar 

berikut:  ---------------------------------------------------------  
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Gambar 8: 15 Perbedaan Penetapan Harga Terlapor I dan 

Terlapor II Tahun 2014 ------------------------------------  

7.2.9 Pada tahun 2014, Kenaikan harga Vario Techno FI 

sebanyak 6x, sedangkan GT 125 hanya mengalami 1x 

kenaikan, sebagaimana gambar berikut: -------------------  

 

Gambar 9: 15 Perbedaan Penetapan Harga Terlapor I dan 

Terlapor II Tahun 2014 ------------------------------------  

7.2.10 Pada tahun 2014, Honda Beat FI CBS mengalami 

penurunan 2x setelah menerima surel 28 April 2014. 

Jika kartel seharusnya cenderung menaikkan harga; ----  

 

Gambar 10: 15 Perbedaan Penetapan Harga Terlapor I dan 

Terlapor II Tahun 2014 

7.2.11 Vario ISS mengalami 1x penurunan harga pada tahun 

2014, sedangkan Yamaha tidak mampu menurunkan 

harga;  
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Gambar 11: 15 Perbedaan Penetapan Harga Terlapor I dan 

Terlapor II Tahun 2014 

7.2.12 Pada tahun 2014, Vario techno mengalami kenaikan 

harga sebanyak 6 kali (total kenaikan Rp. 1.050.000), 

sedangkan Yamaha hanya mampu menaikkan harga 1x 

dengan kenaikan Rp 100.000 dan Rp. 300.000; 

 

Gambar 12: 15 Perbedaan Penetapan Harga Terlapor I dan 

Terlapor II Tahun 2014 

7.2.13 Selama tahun 2014, Vario Techno CBS ISS hanya 

mengalami kenaikan sebanyak 4 kali dan 1 kali turun, 

sedangkan Yamaha hanya mengalami 1 kali kenaikan; 

 

Gambar 13: 15 Perbedaan Penetapan Harga Terlapor I dan 

Terlapor II Tahun 2014 

7.2.14 Setelah surel bulan April 2014, Beat FI CBS mengalami 

penurunan sedangkan Yamaha mengalami kenaikan 

dan tidak mengalami penurunan; 

 

Gambar 14: 15 Perbedaan Penetapan Harga Terlapor I dan 

Terlapor II Tahun 2014 
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7.2.15 Setelah surel bulan April 2014, Beat mengalami 1 kali 

kenaikan harga sebanyak Rp 100.000, sedangkan 

Yamaha mengalami kenaikan harga sebanyak 2 kali 

sebesar Rp. 200.000; 

 

Gambar 15: 15 Perbedaan Penetapan Harga Terlapor I dan 
Terlapor II Tahun 2014 

7.2.16 Pada bulan Agustus 2014, Xeon RC tidak mengalami 

perubahan harga sedangkan Vario Techno CBS ISS 

mengalami penurunan harga; 

 

Gambar 16: 15 Perbedaan Penetapan Harga Terlapor I dan 
Terlapor II Tahun 2014 

7.2.17 Pada bulan Agustus 2014, GT 125 mengalami 

kenaikan, sedangkan Vario Techno CBS ISS mengalami 

penurunan harga; ----------------------------------------------  

 

Gambar 17: 15 Perbedaan Penetapan Harga Terlapor I dan 
Terlapor II Tahun 2014 

7.2.18 Pada Oktober 2014, Vario mengalami kenaikan harga, 

sedangkan Yamaha tidak menaikkan harga; dan ---------  

 

Gambar 18: 15 Perbedaan Penetapan Harga Terlapor I dan 
Terlapor II Tahun 2014 
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7.2.19 Terdapat perbedaan pola dan strategi perusahaan yang 

independen dan bukan kesamaan kebijakan; -------------  

7.2.20 Bahwa menurut Terlapor I, faktor yang mempengaruhi 

harga adalah sebagai berikut: --------------------------------  

7.2.21 Faktor eksternal, seperti pajak dari Pemerintah; ----------  

7.2.22 Faktor seasonal, seperti Lebaran dimana terjadinya 

peningkatan pendapatan masyarakat pada periode 

Lebaran. Namun faktor ini optional untuk 

meningkatkan penjualan dalam bentuk volume. Namun 

juga terdapat faktor nilai tukar dan nilai upah 

minimum. Namun semua faktor ini saling terkait dan 

tidak bisa dipisahkan. Terlapor I harus memperhatikan 

kondisi semua faktor-faktor tersebut dalam 

menentukan kebijakan harga ---------------------------------  

7.2.23 Kemudian price parallelism bukan merupakan satu-

satunya bukti yang menunjukkan adanya kesamaan 

harga yang dilakukan oleh pelaku usaha yang 

melakukan kartel harga; --------------------------------------  

7.2.24 Ahli Daniel Martin menyatakanBelum tentu 

(kecenderungan kesamaan pola harga), katakanlah ada 

2 perusahaan menggunakan 2 teknologi yang sama; -------  

7.2.25 Ahli Kurnia Toha menyatakan Jika penetapan harga ini 

independen, kebetulan mirip saja maka tidak 

melanggar, namun jika mirip/menetapkan harga ini 

karena ada kolusi maka ini tidak boleh; --------------------  

7.2.26 Ahli Faisal Basrimenyatakan price parallelism salah 

satu dari sekian banyak indikasi terjadinya kartel 

menunjukkan bahwa price parallelism tidak secara 

otomatis membuktikan terjadinya kartel. Price 

parallelism adalah salah satu indikasi yang bisa dipakai 

untuk menentukan adanya kartel atau tidak, tidak 

cukup satu dan ada indikasi yang lain, terlepas dari 

price parallelism seperti apa. Ini kan indirect evidence 

harus didukung bukti lain. Syarat-syaratnya seperti apa, 

verifikasi data seperti apa, asumsinya seperti apa, 



  
 

 

 
halaman 384 dari 419 

 

 

 

SALINAN 

karena ada juga price parallelism yang palsu (ada 

hubungan tapi palsu), tapi tidak ada kausalitas. Jadi 

yang jelas yang tidak bisa dipakai adalah yang parallel 

spurious harus dibuktikan secara ekonometris; ---------------  

7.2.27 Ahli Anton Hendranata pada Pemeriksaan tanggal 21 

Desember 2016 pada pokoknya menyatakan pergerakan 

harga yang hampirsama tidak menjamin ada 

kesepakatan harga antar pelaku usaha. Dengan kondisi 

yang sama-sama berbisnis di Indonesia, maka tentu 

saja kondisiperekonomian yang dihadapi oleh 

perusahaan akan sama atau given (baik faktorinternal 

dan eksternal); --------------------------------------------------  

7.2.28 Ahli Prof Ine Minara Ruki menyatakan maka kolusi 

dalam oligopoly market, memerlukan koordinasi dan 

komunikasi yang berulang-ulang juga. Maka sangat sulit 

untuk membuktikannya. Perilaku sejajar (price parallism) 

bisa saja terjadi di pasar oligopoly tanpa adanya kolusi. 

Oleh karena itu berbagai literature menyatakanbahwa 

menyimpulkan kolusi tidak cukup hanya dari price 

parallelism. Bahwa price parallelism itu bisa 

menyimpulkan adanya kolusi iya, tapi kapan price 

parallelism merupakan hasil dari tindakan kolektif dan 

terpadu tentu itu yang harus dibuktikan lebih lanjut. 

Banyak literatur menjelaskan bagaimana menentukan 

conscious parallelism itu illegal atau legal. ----------------------  

7.2.29 Bahwa Investigator telah salah memahami dan 

menginterpretasikan data yang ada sebagaimana yang 

telah Investigator sampaikan pada saat pemeriksaan 

Terlapor II. Investigator melakukan kesalahan fatal 

dengan membandingkan produk yang salah dalam 

suatu analisis sehingga menghasilkan pemahaman 

yang tidak berdasar. Hal ini terlihat dari: ------------------  

7.2.30 Investigator hanya mengambil sampel secara parsial 

dimana sampel tersebut tidak dapat merepresentasikan 

populasi yang sesungguhnya. Investigator pada Kategori 
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skutik 110 cc telah salah membandingkan Beat FI 

Spoke (46.581 unit) yang porsinya tidak signifikan 

sebesar hanya 2,2% dari total penjualan Beat Honda 

(2.117.948) dengan Mio J CW (166.102) yang juga 

bukan mayoritas penjualan Mio Yamaha (dimana hanya 

25,9% dari total penjualan Mio Yamaha); dan -------------  

7.2.31 Kategori Skutik 125 cc, Investigator salah 

membandingkan Vario 125 Techno dengan Soul GT 

Yamaha yang tergolong kategori 110 cc ---------------------  

7.2.32 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

pernah memeriksa dan mengadili perkara yang serupa 

terkait denganPrice Parallelism, yang pada pokoknya 

mengatakan bahwa adanya kesamaan tindakan atau 

harga secara hukum tidak dapat dikatakan adanya 

kesepakatan/perjanjian dari pelaku usaha tersebut, 

namun hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak 

faktor, sebagaimana tercantum dalam paragraf pertama 

bagian Tentang Hukum Putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat No. 02/KPPU/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 

28 Pebruari 2011 halaman 265, yang telah diperkuat 

oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah 

Agung No. 613 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 27 Februari 

2012, yang dapat dikutip sebagai berikut: -----------------  

“Menimbang, bahwa dari segala apa yang telah Majelis 
Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim 
menarik suatu kesimpulan bahwa banyak faktor yang 
mempengaruhi besaran penetapan fuel surcharge 
sebagaimana telahdipertimbangkan diatas sehingga 
kecenderungan yang sama dari perubahan fuel 
surcharge antara maskapai selaku Pemohon Keberatan, 
secara hukum tidak dapat dipastikan sebagai adanya 

kesepakatakan/perjanjianantara Pemohon Keberatan 
dalam menetapkan fuel surcharge.” 
 

7.2.33 Berdasarkan fakta persidangan diatas, data ekonomi 

dalam LDP sama sekali tidak mendukung dugaan 

adanya kartel karena diakibatkan dari adanya 

persaingan yang ketat di pasar oligopoli yang tetap 

terbuka bagi pelaku usaha baru untuk masuk dan 
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berkembang. Dan di pasar persaingan yang ketat secara 

logika ekonomi menghasilkan margin harga yang tipis 

di antara para pemain yang bersaing sehingga sudah 

pasti menghasilkan fenomena price parallelism. -------------  

7.2.34 Kemudian Investigator sama sekali tidak memahami 

bagaimana kebijakan dan strategi suatu perusahaan, 

dimana setiap perusahaan memiliki kemampuan yang 

berbeda-beda dalam menyesuaikan kenaikan biaya. 

Oleh karena itu, minimnya kemampuan investigator 

dalam pemahaman kebijakan dan strategi perusahaan 

menyebabkan tuduhan penetapan harga oleh Terlapor I 

dan Terlapor II tidak berdasar; -------------------------------  

7.2.35 Oleh karena itu, sudah selayaknya Yang Mulia Majelis 

Komisi menolak seutuhnya tuduhan Investigator 

mengenai penetapan harga yang dilakukan oleh 

Terlapor I dan Terlapor II karena tuduhan tersebut 

tidak berdasar karena kesalahan dalam memahami 

industri dan ketidak pemahaman Investigator terhadap 

teori ekonomi; ---------------------------------------------------  

7.3 Bahwa dalam kesimpulannya Terlapor II menyatakan pada 

pokoknya sebagai berikut; -----------------------------------------------  

7.3.1 Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli-ahli, dan 

surat atau dokumen yang dihadirkan dalam 

persidangan terbukti bahwa produk skuter matik yang 

bersifat oligopolistik ini bisa menumbuhkan persaingan 

yang sehat dan dinamis di dalam pasar skuter matik di 

Indonesia ---------------------------------------------------------  

7.3.2 Industri menjadi tumbuh dan berkembang karena 

dalam industri skuter matik ini melahirkan jenis 

produk yang heterogen dan terdiferensiasi.  Terlapor II 

saja terhitung untuk jenis skuter matik 110-125 cc 

mempunyai 4 varian yang terdiri dari 13 tipe; -------------  

7.3.3 Saksi Thomas Wijaya dalam persidangan tanggal 30 

November 2016 dan Bukti Dokumen Rekap Trend OTR 
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Jakarta 2012-2014, memberikan keterangan 

sebagaimana di bawah ini: ------------------------------------  

7.3.4 Jenis-jenis skuter matik Terlapor II adalah Honda 

Spacy, Honda Scoopy, Honda Vario Series (Vario 110, 

Vario 125 Techno dan Vario 125 CBS) dan Honda BeAT 

Series (BeAT Spoke, BeAT FI CW dan BeAT FI CBS); -----  

7.3.5 Ahli Faisal Basri, S.E., M.A. dalam persidangan tanggal 

20 Desember 2016, berpendapat bahwa pasar pada 

industri motor yang menggunakan teknologi tinggi, 

maka cenderung jumlah pemainnya hanya sedikit, dan 

bersifat oligopolistik.; ------------------------------------------  

7.3.6 Lebih lanjut, biaya marketing dan advertising baik itu 

untuk Below The Line (BTL) ataupun Above The Line 

(ATL) produk skuter matik Terlapor II setiap tahun 

selalu meningkat.  Skuter matik sendiri memberikan 

kontribusi 70-73% untuk keseluruhan produk Terlapor 

II.  Dengan demikian, biaya marketing dan advertising 

yang dikeluarkan untuk produk skuter matik Terlapor 

II pun sejalan dengan kontribusi yang diberikan.  Hal 

ini sesuai dengan keterangan saksi Thomas Wijaya 

tanggal 30 November 2016 dan Bukti Dokumen AHM 

Performance, 2012-2014 pada Marketing Expenses.; -----  

7.3.7 Fakta di atas menegaskan bahwa anggaran biaya 

iklan/advertising Terlapor II setiap tahun dapat 

bertambah.  Fakta ini merupakan suatu hal yang 

mustahil ada di dalam pasar yang ada indikasi 

kartelnya; --------------------------------------------------------  

7.3.8 Terlapor II telah memaksimalkan unit skuter matiknya 

dan bahkan memproduksi jauh melebihi kapasitas 

terpasangnya untuk memenuhi permintaan konsumen 

yang terus meningkat.  Hal ini dilakukan oleh 

Terlapor II sesuai dengan filosofi dan tujuan Terlapor II 

yaitu untuk selalu dan tetap dapat melayani pasar dan 

memberikan apa yang diperlukan oleh konsumen di 

Indonesia yang begitu besar permintaannya terhadap 
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produk skuter matik Terlapor II.  (Sesuai keterangan 

saksi Thomas Wijaya tanggal 30 November 2016, 

keterangan saksi Rita Prajitno  tanggal 5 Desember 

2016 dan Dokumen AHM Peformance, 2012-2014, AT 

Unit Sales dan AT Installed capacity). 

7.3.9 Fakta di atas menegaskan bukti tidak ada pengaturan 

apapun termasuk pengaturan harga, produksi dan 

pemasaran, karena para pelaku usaha di dalam pasar 

memproduksi skuter matik secara independen; -----------  

7.3.10 Selain itu, Terlapor II juga seringkali melakukan 

pengembangandan menciptakan inovasi baru terhadap 

produk-produknya, meluncurkan model-model terbaru 

setiap tahunnya.  Hal inidibuktikan dengan fakta 

bahwa produk skuter matik Terlapor II sangat disukai 

oleh masyarakat.  Terlapor II juga melakukan 

pengembangan teknologi baru seperti fuel injection yang 

menggantikan karburator yang jauh lebih ramah 

lingkungan, menambahkan fitur-fitur baru seperti CBS, 

ISS, remote control (berdasarkan keterangan saksi  

Thomas Wijaya30 November 2016 dan keterangan saksi 

Rita Prajitno tanggal 5 Desember 2016) --------------------  

7.3.11 Terlapor II mempunyai keunggulan dalam produk 

(pengembangan teknologi dan fitur baru), keunggulan 

jaringan yang cukup luas di hampir seluruh wilayah 

Indonesia (main dealer dan dealer), dan dukungan dari 

lembaga pembiayaan (financial company) yang membuat 

produk Terlapor II mudah didapatkan karena dukungan 

pembiayaan; -----------------------------------------------------  

7.3.12 Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Sutarya, dalam 

persidangan tanggal 8 November 2016, yang 

memberikan keterangan: --------------------------------------  

 Terlapor II merupakan raja di kelas skuter matik dan 
Terlapor I merasa sulit untuk merebut pangsa pasar 
skuter matik dari Terlapor II dikarenakan pengaruh dari 
produk milik Terlapor II yang sangat kuat di pasar.” 
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7.3.13 Black campaign dan perang harga seringkali terjadi di 

lapangan karena persaingan yang terjadi 

memperebutkan pasar produk Terlapor I dan Terlapor II 

di level dealer; ---------------------------------------------------  

7.3.14 Para saksi dan ahli juga melihat bahwa persaingan 

yang ketat dan keras, bahkan cenderung mengarah 

kepada black campaign, akan sulit dan derajat untuk 

melakukan kartel sangat rendah; ----------------------------  

7.3.15 SaksiSutarya, dalam persidangan tanggal 8 November 

2016 menyatakan: ----------------------------------------------  

”Isu terkait dengan black campaign sangat kental di 
lingkungan Terlapor I, dimana Terlapor I pernah 
mendapatkan black campaign dari kompetitor dengan 
bentuk-bentuk sebagai berikut: 
Label Terlapor I yang dipakai oleh kompetitor lain; 
Sewaktu ada pameran test ride, sepeda motor Terlapor I 
dimasukan pasir dan tanah; dan 
Istilah khusus bagi Terlapor I seperti “Yamaha Semakin 
Di Depan” diganti dengan kata-kata lain oleh 
kompetitor.” 
 

7.3.16 Saksi Sondy Dwi Hartadi, dalam persidangan tanggal 13 

Desember 2016 yang menyatakan: --------------------------  

“Kondisi persaingan sepeda motor di Indonesia sangat 
ketat, dimana terdapat produk-produk yang dijelekkan di 
level dealer.  Hal ini termasuk bagian dari bagian black 
campaign dan dilakukan di level dealer dan bukan 
kebijakan dari perusahaan utama.” 
 

7.3.17 Ahli Faisal Basri, S.E., M.A., dalam persidangan tanggal 

20 Desember 2016 berpendapat bahwa: --------------------  

”Biaya periklanan tinggi, kemungkinan black campaign 
pun tinggi, teknologi sering dilakukan inovasi secara 
besar-besaran, biaya pemasaran tinggi dan produk 
didiferensiasi memiliki derajat kecenderungan untuk 
melakukan kartel sangat rendah dan struktur dari pasar 
duopoli atau oligopoli belum tentu ada inisiatif untuk 
menciptakan kartel.” 
 

7.3.18 Terbukti dalam persidangan bahwa objek perkara tidak 

jelas dan kurang pihak, karena: -----------------------------  

7.3.19 LDP menitikberatkan data-data harga Skuter Matik 

untuk periode tahun 2013 dan 2014.  Namun demikian, 
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dalam persidangan, data-data yang diminta lebih lanjut 

oleh Tim Investigator adalah untuk periode 2012 – 

2015. --------------------------------------------------------------  

7.3.20 Data olahan LDP dan fakta persidangan yang disusun 

oleh Tim Investigator sama sekali berbeda:  ----------------  

7.3.21 Dalam LDP halaman 18 dan 19, data yang disajikan 

adalah hanya dari tahun 2013 – 2014 untuk Yamaha 

Mio J, Yamaha Mio GT, Honda BeAT FI SW, Honda 

BeAT FI CW dan Suzuki Nex FI; ------------------------------  

 

 

 

 

 

7.3.22 Namun demikian dalam presentasi persidangan tanggal 

5 Januari 2017, Tim Investigator menyajikan slide 

presentasi untuk periode 2012 – 2014 dengan jenis dan 

varian yang sama sekali berbeda dan tidak head to 

head, yaitu: Yamaha Mio J CW, Honda BeAT FI Spoke, 

TVS Dazz, dan Suzuki Nex; -----------------------------------  
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7.3.23 Apabila Tim Investigator menyajikan data dengan 

menggunakanperbandingan produk dengan head to 

head yang sesuai, maka grafik yang tercipta akan 

sangat berbeda, sebagaimana berikut:  ---------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.24 Selain itu, terbukti bahwa tidak jelas apa yang menjadi 

jenis dan varian objek perkara.  Dalam LDP, hanya 

menitikberatkan pada Skuter Matik Yamaha Mio J, 

Yamaha Mio GT, Honda BeAT FI SW dan Honda BeAT FI 

CW.  Namun pada faktanya, Tim Investigator yang 

seolah-olah melakukan penyelidikan ulang kembali 

dalam tahap persidangan, meminta data-data untuk 

jenis dan varian lainnya dari Terlapor II, antara lain: 

Honda Vario, Spacy, dan Scoopy.  Ketiga varian skuter 

matik ini sama sekali tidak pernah disinggung di dalam 

LDP;  ---------------------------------------------------------  

7.3.25 Perbandingan jenis dan varian yang dilakukan oleh Tim 

Investigator dalam Perkara adalah tidak head to head 

atau dengan kata lain produk yang saling dibandingkan 

memiliki spesifikasi yang tidak sama dan seharusnya 

tidak dapat menjadi perbandingan.  Dalam persidangan 

tanggal 5 Januari 2017, Tim Investigator memberikan 

presentasi perbandingan harga untuk Skuter Matik 

125cc sebagai berikut: -----------------------------------------  

 

12000000

12200000

12400000

12600000

12800000

13000000

13200000

13400000

13600000

13800000

14000000

Maret '12 Jun '12 Sept '12 Des '12 Maret '13 Jun '13 Sept '13 Des '13 Maret '14 Jun '14 Sept '14 Des '14

BeAT FI CW & Mio J CW

201 2 - 201 4

BeAT FI CW Mio J CW



  
 

 

 
halaman 392 dari 419 

 

 

 

SALINAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide presentasi ini tidak dapat membuktikan dugaan 

pelanggaran penetapan harga antara Terlapor I dan 

Terlapor II dikarenakan sama sekali tidak sesuai 

dengan jenis dan varian Skuter Matik yang didalihkan 

di LDP. ------------------------------------------------------------  

7.3.26 Terlapor II mencermati bahwa selain dari data yang 

ditampilkantersebut tidak sesuai dengan jenis dan 

varian di LDP, data tersebut juga sangat tidak akurat 

dalam menyajikan perbandingan harga yang dapat 

dilihat melalui head to head perbandingannya dan jenis 

dan/atau tipe skuter matiknya; ------------------------------  

7.3.27 Perbandingan yang dilakukan oleh Tim Investigator di 

atas adalah untuk 3 jenis varian skuter matik di kelas 

125 cc, yaitu Yamaha Mio Soul GT, Suzuki Hayate dan 

Honda Vario 125 Techno; -------------------------------------  

7.3.28 Untuk perbandinganhead to head skuter matik di atas, 

Tim Investigator telah menjelaskan bahwasanya 
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perbandingan head to head tersebut sudah sesuai 

dengan data yang dipaparkan dalam pemeriksaan saksi 

Thomas Wijaya pada tanggal 30 November 2016.  

Faktanya apa yang disampaikan Tim Investigator 

tersebut sama sekali tidak benar; ----------------------------  

7.3.29 Pada saat sidang pemeriksaan saksi pada tanggal 30 

November 2016 tersebut, Saksi Thomas Wijaya 

menyampaikan dokumen dengan judul “Head to head 

product price comparison between H VS Y Periode Jan – 

April 2014”.  Dokumen tersebut sebenarnya telah 

diserahkan Terlapor II pada saat pemeriksaan Toshiyuki 

Inuma pada persidangan tertanggal 5 Januari 2017; ----  

7.3.30 Menurut saksi Thomas Wijaya, perbandingan head to 

head yang disampaikan adalah: ------------------------------  

Yamaha Soul GT dengan Honda New Vario 125 cc. 

Honda Vario 125 Techno dengan Yamaha Xeon RC.  

7.3.31 Apabila Tim Investigator melakukan analisa dan 

menyajikan data dengan menggunakan perbandingan 

head to head yang benar, maka grafik yang timbul akan 

sangat berbeda, sebagaimana di bawah ini:  ---------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehingga, pembuktian dan data yang diolah oleh Tim 

Investigator, Terlapor II anggap sebagai data yang 

menyesatkan dan tidak berdasar, karena tidak sesuai 

dengan data yang disampaikan oleh pihak Terlapor II; 

7.3.32 Mengenai hal tersebut di atas, Ahli Ilmu Ekonometrika 

dan Statistika, Dr. Anton Hendranata menyatakan 
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bahwa Penentuan data dan periode observasi harus 

memiliki dasar yang kuat secara teori dan empiris.  

Adapun informasi yang tidak dicantumkan berarti 

membuat observasi tanpa dasar yang merupakan 

kesalahan yang fatal dan tidak bisa ditoleransi; ----------  

7.3.33 Analisa Tim Investigator yang didasarkan pada data dan 

informasi yang sama sekali tidak akurat dan tidak 

konsisten menimbulkan potensi kekeliruan yang nyata 

dalam proses penyusunan dugaan pelanggaran LDP.  

Dengan demikian terbukti bahwa LDP tidak didasarkan 

pada analisa yang mendalam, sehingga menjadi tidak 

berdasar;  ---------------------------------------------------------  

7.4 Sebelum memberikan pertimbangan berkaitan dengan 

penetapan harga yang dilakukan oleh para Terlapor, Majelis 

Komisi perlu menyampaikan penilaian terhadap data yang 

disajikan oleh Terlapor I, yaitu sebagai berikut: ---------------------  

7.4.1 Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat penyajian data 

yang tidak benar yang dilakukan oleh Terlapor I 

sebagai berikut(T1.14.1, T2.9, T1.38): -----------------------   

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2 Bahwa kesalahan tersebut selanjutnya diperkuat 

dengan kesalahan dalam melakukan analisis dan 

membuat pendapat terkait dengan analisis perubahan 

harga produk yang dilakukan oleh Terlapor I yang 

terbukti dalam persidangan menyatakan(Vide bukti 

B12):  ---------------------------------------------------------  

“(produk) Xeon RC Maret 2013 itu 1 juta di atas Honda 
dibanding Vario Techno FI, sehingga begitu lihat Honda 
meluncurkan produk varian yang ada kita tidak mampu 
bersaing, kita menurunkan harga” 
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(Keterangan Dyonisius Beti selaku Vice Presiden Terlapor 
I dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 22 November 
2016) 
 

7.4.3 Berdasarkan data time series harga produk Xeon RC 

yang disajikan dan disampaikan Terlapor I tersebut, 

Majelis Komisi menilai tidak seluruhnya merupakan 

data harga produk Xeon RC; ----------------------------------  

7.4.4 Berdasarkan data time series harga produk Xeon RC 

yang disajikan dan disampaikan Terlapor I tersebut 

Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor I terbukti telah 

menggabungkan data produk Xeon dan Xeon RC 

dengan cara: -----------------------------------------------------  

a. Penyajian data harga produk sampai dengan bulan 

Mei 2013 dilakukan Terlapor I dengan memasukkan 

data harga produk Xeon; ---------------------------------  

b. Selanjutnya data harga produk bulan Juni 2013 

sampai dengan bulan Desember 2013 dilakukan 

Terlapor I dengan memasukkan harga produk lain 

yaitu Xeon RC., sebagaimana terlihat pada tabel 

dibawah ini; ------------------------------------------------  

Xeon Xeon RC 

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES 

16.050 16.100 16.100 16.100 16.100 15.150 15.150 15.150 15.150 15.200 15.200 15.200 

7.4.5 Bahwa atas tindakan Terlapor I yang memasukkan data 

yang berbeda tersebut maka seolah-olah telah terjadi 

penurunan harga produk, seperti terlihat pada tabel di 

bawah ini: --------------------------------------------------------  
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7.4.6 Bahwa berdasarkan alat bukti, Majelis Komisi menilai 

sebenarnya tidak pernah terjadi penurunan harga 

untuk produk skutik Xeon selama kurun waktu Tahun 

2013 sebagaimana tergambar berikut(Vide bukti 

T1.14.1):  ---------------------------------------------------------  

Xeon 

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES 

16.050 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100 

 

 

7.4.7 Bahwa berdasarkan alat bukti, Majelis Komisi menilai 

sebenarnya juga tidak pernah terjadi penurunan harga 

untuk produk skutik Xeon RC selama kurun waktu 

Tahun 2013 sebagaimana tergambar berikut: -------------  

Xeon RC 

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES 

15.100 15.150 15.150 15.150 15.150 15.150 15.150 15.150 15.150 15.200 15.200 15.200 
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7.4.8 Selanjutnya berdasarkan alat bukti, Majelis Komisi juga 

menemukan penyajian data yang tidak benar yang 

dilakukan oleh Terlapor I terkait perbandingan harga 

produk Yamaha Mio dengan produk Honda Beat tahun 

2013 dan tahun 2014 sebagai berikut(Vide bukti 

T1.14.1, T1.14.2, T2.9); ----------------------------------------   

a. Harga Skutik Kapasitas 110 CC Tahun 2013; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.9 Bahwa MajelisKomisi menilai penyajian data tersebut 

terbukti tidak benar karena berdasarkan alat bukti 

diketahui perbandingan harga produk tersebut adalah 

sebagai berikut: -------------------------------------------------  

MERK JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES 

XEON RC 15.100 15.150 15.150 15.150 15.150 15.150 15.150 15.150 15.150 15.200 15.200 15.200 

VARIO 

TECHNO  FI 15.100 15.100 15.450 15.450 15.450 15.550 15.550 15.550 15.550 15.550 15.550 15.550 

VARIO 

TECHNO FI 
CBS ISS 15.900 15.900 16.350 16.350 16.350 16.450 16.450 16.450 16.450 16.450 16.450 16.450 

Keterangan: (harga dalam ribu rupiah) 

 

Kesalahan penyajian data oleh Terlapor I pada: 

a. Xeon RC Di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 

September, Oktober, November dan Desember tahun 2013; 

b. Vario Techno FI di bulan Maret, April dan Mei tahun 2013 dan ; 

c. Vario Techno FI CBS ISS pada bulan Januari dan Februari tahun 2013 
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7.4.10 Harga Skutik Kapasitas 125 CC Tahun 2013 

7.4.11 Bahwa MajelisKomisi menilai penyajian data tersebut 

terbukti tidak benar karena berdasarkan alat bukti 

diketahui perbandingan harga produk tersebut adalah 

sebagai berikut: -------------------------------------------------  

MERK JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES 

Mio J 

CW Teen 13.100 13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 13.300 13.300 13.350 13.350 13.350 

Mio GT - 13.350 13.350 13.350 13.350 13.350 13.350 13.500 13.500 13.550 13.550 13.550 

BEAT FI 

CW 12.900 12.900 13.000 13.000 13.000 13.150 13.150 13.150 13.150 13.250 13.250 13.250 

BEAT FI 
CBS 13.500 13.500 13.650 13.650 13.650 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 

Keterangan: (harga dalam ribu rupiah) 

 

 

Kesalahan penyajian data oleh Terlapor I pada: 

a. Produk Mio J CW Teen pada bulan Februari tahun 2013; ----------------  
b. Produk Mio GT pada bulan Februari tahun 2013; 
c. Produk Beat FI CW pada bulan Maret, April, dan Mei, tahun 2013; -----  
d. Produk Beat FI CBS pada bulan Maret, April, Mei, Agustus, September, 

Oktober, November dan Desember untuk tahun 2013 
 

a. Harga Skutik Kapasitas 110 CC Tahun 2014 (vide, 

Bukti T1.14.2, T2.9); ---------------------------------------  
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7.4.12 Bahwa MajelisKomisi menilai penyajian data tersebut 

terbukti tidak benar karena berdasarkan alat bukti 

diketahui perbandingan harga produk tersebut adalah 

sebagai berikut:; ------------------------------------------------  

MERK JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES 

MIO J 

CW 
TEEN 13.350 13.350 13.350 13.350 13.350 13.350 13.450 13.350 13.350 13.350 13.350 13.350 

MIO GT `13.650 `13.650 `13.650 `13.650 `13.650 13.750 13.750 13.750 13.850 13.850 13.850 13.850 

BEAT FI 

CW 13.500 13.500 13.750 13.750 13.750 13.850 13.850 13.850 13.850 13.850 13.850 13.850 

BEAT FI 

CBS 14.050 14.050 14.300 14.300 14.300 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 

Keterangan: (harga dalam ribu rupiah) 

 
Kesalahan penyajian data oleh Terlapor I pada: 
a. Mio J CW Teen pada bulan Agustus, September, Oktober, November dan 

Desember tahun 2014; ----------------------------------------------------------  
b. Mio GT pada bulan Agustus dan September tahun 2014; 
c. Beat FI CW pada bulan Januari tahun 2014; --------------------------------  
d. Beat FI CBS pada bulan Januari, Maret, April, Mei dan Juni tahun 2014 

 

 
a. Harga Skutik Kapasitas 125 CC Tahun 2014; --------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.13 Bahwa MajelisKomisi menilai penyajian data tersebut 

terbukti tidak benar karena berdasarkan alat bukti 

diketahui perbandingan harga produk tersebut adalah 

sebagai berikut; -------------------------------------------------  

MERK JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES 

VARIO TECHNO  FI 15.800 15.800 16.100 16.100 16.100 16.200 16.400 16.400 16.400 16.600 16.600 16.600 

VARIO TECHNO FI 

CBS ISS 16.700 16.700 16.800 16.800 16.800 16.900 17.100 17.100 17.100 17.300 17.300 17.300 

Keterangan: (harga dalam ribu rupiah) 
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Kesalahan penyajian data oleh Terlapor I pada: 
a. Vario Techno FI pada bulan Januari, Maret, dan April tahun 2014; -----  
b. Vario Techno FI CBS ISS pada bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 

dan Agustus tahun 2014 
 

7.4.14 Atas dasar kesalahan dalam pengambilan data yang 

dilakukan oleh Terlapor I tersebut, Majelis Komisi 

menilai secara otomatis berdampak pada kesalahan 

analisis data perbandingan harga produk yang 

dilakukan Terlapor I karena terbukti telah didasarkan 

pada pengambilan data (input) yang salah; -----------------  

7.4.15 bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Komisi menilai 

Terlapor I telah berusaha secara sengaja dan sistematis 

untukmenyajikan data dan faktayang tidak 

benaragar terbentuk persepsi yang menguntungkan 

kepentingan Terlapor I; ----------------------------------------  

7.5 Selanjutnya berkaitan dengan pendapat mengenai penetapan 

harga tersebut,maka Majelis Komisi memberikan pertimbangan 

sebagai berikut(Vide bukti T1.14.1, T1.14.2 danT2.9); --------------  

7.5.1 Bahwa Majelis Komisimenilai Penetapan harga yang 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 

1999 tidak hanya atas struktur atau skema harga. 

Karena dalam ayat Pasal 5 ayat (1) tersebut penetapan 

harga tidak berarti penetapan harga yang sama; ---------   

7.5.2 Bahwa selanjutnya Majelis Komisi melakukan penilaian 

dan analisis sendiri dengan menggunakan data yang 

diperoleh dalam persidangan dengan  menggunakan 

teknik standar dalam ekonomi persaingan terkait 

penetapan harga Terlapor I dan Terlapor II yaitu sebagai 

berikut;  ---------------------------------------------------------  

7.5.2.1 Dalam perkara a quo, Majelis Komisi 

melakukan analisis dengan menggunakan 

metode: ----------------------------------------------  

a. Analisis struktural (Structural Screening); -  

b. Analisis Prilaku (Behavioral Screening); ---  

7.5.2.2 Bahwa berdasarkan pergerakan konsentrasi 

2 (dua) perusahaan terbesar (CR2) selama 
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selama bulan Januari 2012-Desember 2014 

diketahui bahwa pergerakan yang stabil dari 

CR2 pada periode Januari 2012 hingga 

Desember 2014 dalam rentang 0.9 hingga 1. 

Kondisi ini menunjukan bahwa industri 

kendaraan bermotor beroda dua memiliki 

struktur oligopoli ketat; ------------------------  

 

7.5.2.3 Selanjutnya berdasarkan pergerakan HHI 

selama bulan Januari 2012 hingga Desember 

2014. HHI berfluktuasi dalam interval 4500 

dan 7000 (skala 0-10000) sehingga 

mengklasifikasikan industri ini dalam 

struktur yang sangat terkonsentrasi; ----------  
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7.5.2.4 Berdasarkan analisis prilaku bahwa dalam 

pasar oligopoli yang di dalamnya ada 

pemimpin pasar (leader) dan perusahaan 

lainnya sebagai pengikut (follower), 

pemimpin pasar merupakan perusahaan 

yang memiliki pangsa pasar yang paling 

besar (dominan). Kemudian terkait dengan 

penetapan harga, perilaku harga perusahaan 

follower akan mengikuti harga yang 

dilakukan oleh perusahaan leader. Strategi 

yang dilakukan perusahaan follower salah 

satunya ialah menjaga harga relatif tetap 

sama dengan harga produk perusahaan 

leader dengan cara mengikuti setiap harga 

dari perusahaan leader; --------------------------  

7.5.2.5 Salah satu pembuktian yang dapat 

dilakukan terkait harga antar follower dan 

leader ialah dengan menggunakan metode 

Informal dengan menggunakan grafik; --------  

7.5.2.6 Berdasarkan data harga produk 110 CC 

pada tahun 2014 menunjukan pergerakan 

sebagai berikut (Vide bukti T1.14.2, T2.9): ----  

 

7.5.2.7 Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa 

harga yang relatif sama terjadi pada merk 

Honda dan Yamaha untuk menjaga harga 
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relatif yang sama antara kedua perusahaan 

leader (Honda) dan follower (Yamaha). 

Setelah bulan Februari, hanya Honda dan 

Yamaha yang memiliki kenaikan harga 

sedangkan harga motor Suzuki relatif 

konstan; ---------------------------------------------  

7.5.2.8 Selanjutnya berdasarkan data harga produk 

125 CC pada tahun 2014 menunjukan 

pergerakan sebagai berikut (Vide bukti 

T1.14.2, T2.9): --------------------------------------  

 

7.5.2.9 Berdasarkan grafik tersebut, tren harga yang 

terus meningkat terjadi pada merk Honda. 

Yamaha meningkatkan harga pada Maret 

setelah Honda meningkatkan harga pada 

Februari dan Maret. Yamaha tidak lagi 

merubah harga selama tahun 2014 

walaupun Honda menurunkan atau 

menaikan kembali harganya. Walaupun 

demikian, pada akhirnya kedua Terlapor 

berusaha mempertahankan harga relatif 

kedua produk mereka terutama mulai bulan 

Oktober 2014; --------------------------------------   

7.5.2.10 Selanjutnya untuk memperkuat pembuktian, 

maka Majelis Komisi Menggunakan metode 

Ekonometrika menggunakan data time series 

dengan teknik-teknik sebagai berikut; ---------  
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a. Analisis Kointegrasi dengan 

menggunakan harga riil dimaksudkan 

untuk melihat apakah ada keterkaitan 

harga motor Honda dan Yamaha, dengan 

melakukan analisis atau uji kointegrasi 

menggunakan uji 2 (dua) tahap dengan 

metode Engle-Granger (1987), dengan 

hasil sebagai berikut (vide bukti 

T1.14.2,T2.9): ----------------------------------  

b. Tabel 1 menunjukkan hasil estimasi 

model ekonometrika persamaan struktur 

model keterkaitan harga antara harga 

motor skutik Honda dan harga motor 

skutik Yamaha. Regresi dilakukan 

dengan menggunakan metode koreksi 

terhadap standar error dengan metode 

White. Dari hasil estimasi model 

struktural diperoleh kesimpulan bahwa 

harga motor skutik Yamaha dipengaruhi 

secara signifikan oleh harga motor skutik 

Honda di kedua tipe 110 cc dan 125 cc 

pada tingkat signifikansi masing-masing 

sebesar 1%.; -----------------------------------  

Tabel 1. Hasil Regresi Harga Sepeda Motor Skutik Terlapor 

Independent Variable 

Dependent Variable :  
Price110 Yamaha 

Dependent Variable:  
Price125 Yamaha 

Coefficients  Coefficients 

Intercept 31.882*** 
(4.169) 

-99.991*** 
(14.303) 

Price110 Honda 
 

0.693*** 
(0.042) 

 

Price125 Honda  1.869*** 
(0.123) 

Trend -0.063 
(0.047) 

0.181 
(0.139) 

   
R-square 0.887 0.816 
p-value of F-stat 0.000 0.000 

Sumber: perhitungan sendiri 
**    denotes test statistic significance at the 5% level 
***  denotes test statistic significance at the 1% level 
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c. Kemudian Tabel 2 menunjukkan hasil 

estimasi model untuk uji kointegrasi 

antara harga motor skutik Honda dan 

Yamaha. Model diestimasi dengan 

menggunakan regresi dengan koreksi 

pada standar error menggunakan metode 

White. Dari hasil uji kointegrasi pada 

parameter    Ut-1 baik pada model dengan 

110 cc dan 125 cc dapat diketahui bahwa 

terdapat kointegrasi atau hubungan 

antara harga motor skutik Honda dan 

harga motor skutik Yamaha. Hasil ini 

dapat diketahui dari hasil uji t-statistik 

pada parameter Ut-1 yang menyatakan Ho 

tidak dapat  ditolak pada tingkat 

signifikansi sebesar 1% pada kedua 

model (110 cc dan 125 cc); ------------------  

 

Tabel 2. Hasil Regresi Untuk Uji Kointegrasi 

Independent Variable 

Dependent Variable :  

U (Motor 110 cc) 

Dependent Variable:  

U (Motor 125 cc) 

Coefficients  Coefficients 

Ut-1 
 

0.555*** 
(0.175) 

-0.856*** 
(0.088) 

   
R-square 0.340 0.762 
p-value of F-stat 0.003 0.000 

Sumber: perhitungan sendiri 
Catatan: ***  denotes test statistic significance at the 1% level 

 

d. Dari hasil estimasi model seperti ada 

Tabel 1 dan tabel 2 dapat disimpulkan 

bahwa secara umum terdapat keterkaitan 

harga antara motor skutik Honda dan 

harga motor skutik Yamaha dengan 

menggunakan model struktural dan 

pengujian kointegrasi yang ada. Hasil ini 

menunjukkan ada harga rata-rata yang 
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saling berhubungan atau mempengaruhi 

antara kedua merk tersebut; ----------------  

e. Tabel 3 merupakan hasil estimasi model 

untuk melihat pengaruh merk, tren dan 

koordinasi terhadap harga motor harga 

motor skutik. Variabel merk dan 

koordinasi dibuat dalam bentuk variabel 

dummy. Dalam Tabel 3,  Price ialah harga 

motor skutik untuk masing-masing merk, 

Dmerk=1 jika merk Honda dan 0 jika 

merek Yamaha, Dkoordinasi=1 jika 

periode setelah Januari 2014 dan 0 

periode sebelumnya, dan Dmerk*Trend 

merupakan interaksi variabel dummy 

merk dengan tren waktu periode 2012-

2014; --------------------------------------------  

Tabel 3. Hasil Regresi Harga Motor Sepeda Motor Skutik Terlapor 

Independent 
Variable 

Dependent Variable :  
Price 110 cc 

Dependent Variable:  
Price 125 cc  

Coefficients  Coefficients 

Intercept 13328.310*** 
(58.843) 

15631.450*** 
(51.173) 

Dmerk  
 

-429.399*** 
(111.356) 

-35.315 
(102.934) 

Dmerk*Tren 10.002 
(11.976) 

28.053 
(14.915) 

Dkoordinasi 1300.243*** 
(47.195) 

568.248*** 
(88.917) 

   
R-square 0.877 0.489 
p-value of F-stat 0.000 0.000 

Sumber: perhitungan sendiri 

Angka dalam kurung merupakan standar error 

**    denotes test statistic significance at the 5% level 

***  denotes test statistic significance at the 1% level 

a. Tabel 3 menunjukkan hasil estimasi 

model regresi antara harga rata-rata 

motor skutik untuk setiap tipe dengan 

variabel dummy merk, interaksi antara 

variabel dummy trend dengan merk, dan 
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dummy koordinasi. Dari hasil estimasi 

model regresi di atas dapat diketahui 

bahwa terdapat perbedaan harga rata-

rata yang signifikan antara harga motor 

Terlapor I dan Terlapor II pada tipe motor 

110 cc. Lebih jauh tren perbedaan harga 

antara kedua merk tipe 110 cc dan 125 

cc tidak berbeda secara signifikan pada 

periode tersebut. Hal ini menunjukkan 

bahwa harga produk dari kedua merk 

bergerak dengan gerakan trend yang 

sama untuk mempertahankan harga 

relatif yang sama; --------------------  

f. Kemudian Tabel 3 menunjukkan bahwa 

variabel Dkoordinasi memiliki pengaruh 

yang signifikan pada tingkat signifikansi 

sebesar 1% untuk kedua tipe motor 110 

cc dan 125 cc. Hasil ini menunjukkan 

bahwa setelah adanya koordinasi pada 

bulan Januari 2014, terjadi kenaikan 

harga rata-rata yang signifikan pada 

kedua tipe 110 cc dan 125 cc motor 

skutik kedua merk tersebut; ----------------  

7.5.2.11 Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan hasil uji ANOVA (Analysis Of 

Variance) dengan menggunakan variabel 

dummy dan interaksinya; ------------------------  

a. Bahwa terdapat perbedaan harga rata-

rata motor skutik Terlapor I dan Terlapor 

II yang signifikan tetapi hanya pada tipe 

motor 110 cc selama periode 2012-2014; 

b. bahwa tidak terdapat perbedaan tren 

perbedaan harga rata-rata antara motor 

skutik Terlapor I dan Terlapor II pada 

kedua tipe 110 cc dan 125 cc selama 
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periode 2012-2014. Perbedaan harga 

rata-rata kedua motor skutik Honda dan 

Yamaha tersebut secara statistik trennya 

sama; --------------------------------------------  

c. Kemudian dari Tabel 3 dapat 

disimpulkan juga bahwa setelah adanya 

koordinasi antara Terlapor I dan Terlapor 

II pada Bulan Januari 2014, terjadi 

kenaikan harga rata-rata yang signifikan 

untuk kedua motor Honda dan Yamaha 

pada kedua tipe 110 cc dan 125 cc; -------  

7.5.3 Secara keseluruhan Majelis Komisi menyimpulkan 

beberapa hal terkait dengan harga motor Terlapor I dan 

Terlapor II, sebagai berikut; -----------------------------------  

7.5.3.1 Hasil analisis harga motor skutik Honda dan 

Yamaha dengan menggunakan grafik 

menunjukkan bahwa terjadi hubungan 

dalam harga rata-rata motor skutik Honda 

dan Yamaha pada kedua tipe 110 cc dan 125 

cc selama periode 2014 setelah bulan 

Januari 2014; --------------------------------------  

7.5.3.2 Hasil uji kointegrasi menujukkan bahwa 

terdapat kointegrasi atau integrasi hubungan 

dalam harga antara merk motor Honda dan 

Yamaha pada kedua tipe 110 cc dan 125 cc 

selama periode 2012-2014; ----------------------  

7.5.3.3 Kemudian kecenderungan tren perbedaan 

harga antara kedua merk Honda dan 

Yamaha disimpulkan tidak signifikan untuk 

kedua tipe 110 cc dan 125 cc. Hasil ini 

menunjukkan bahwa adanya kecenderungan 

kedua perusahaan mampu menjaga harga 

relatif yang sama; ----------------------------------  

7.5.3.4 Terjadi kenaikan harga rata-rata untuk 

kedua tipe motor 110 cc dan 125 cc yang 
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signifikan setelah adanya koordinasi pada 

bulan Januari 2014 untuk kedua merk; ------  

8. Tentang Dampak; -----------------------------------------------------------------  

8.1 Berkaitan dengan dampak terjadinya kartel, Tim Investigator 

menyatakan yang pada pokoknya bahwa kartel yang terjadi 

mengakibatkan kenaikan keuntungan Terlapor I, meskipun 

faktanya angka penjualannya menurun. Dan kartel tersebut 

mengakibatkan konsumen tidak mendapatkan harga yang 

kompetitif; ------------------------------------------------------------------  

8.2 Bahwa dalam kesimpulannya Terlapor I menyatakan tidak 

memperoleh keuntungan yang berlebih (excessive profit) 

sehingga tuduhan investigator dalam penetapan harga tidak 

logis dan tidak berdasar; -------------------------------------------------  

8.3 Bahwa Terlapor II tidak memberikan pembelaan terkait dampak 

kartel; -----------------------------------------------------------------------  

8.4 Berkaitan dengan dampak tersebut, Majelis Komisi memberikan 

pertimbangan sebagai berikut: -----------------------------------------  

8.4.1 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa 

dugaan pelanggaran dalam perkara a quo adalah 

dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU 

Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan: -------------------  

“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” 

 
8.4.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 

Tahun 1999 tersebut sangat jelas tidak menyatakan 

mengenai dampak persaingan. Oleh karena itu, Majelis 

Komisi menilai dan menegaskanbahwa perkara a quo 

adalah per se illegal sehingga eksesif profit 

tersebutbukan merupakan unsur pembuktian ada 

tidaknya suatu kartel sebagaimana ketentuan Pasal 5 

ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 sehingga tanpa 

dibuktikan adanya dampakkartel tetap merupakan 

tindakan anti persaingan; -------------------------------------  
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9. TentangPemenuhan Unsur Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999;  

9.1 Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 

1999menyebutkan sebagai berikut: ------------------------------------  

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 
usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang 
dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan 
pada pasar bersangkutan yang sama” -----------------------  
 

9.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak 

terjadinya pelanggaran Pasal 5 ayat (1)UU No. 5 Tahun 1999, 

maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai 

berikut: ---------------------------------------------------------------------  

9.2.1 Unsur Pelaku Usaha; ------------------------------------------  

9.2.1.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU 

Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa 

yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah:  

“ setiap orang perorangan atau badan usaha, 
baik yang berbentuk badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan 
kegiatan dalam wilayah hukum negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian, 
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha 
dalam bidang ekonomi “; 
 

9.2.1.2 Bahwa yang dimaksud sebagai pelaku usaha 

dalam perkara a quo adalah Terlapor I dan 

Terlapor II sebagaimana dimaksud dalam 

butir 1 Bagian Tentang Hukum sehingga 

secara mutatis mutandis menjadi satu 

kesatuan analisis pemenuhan unsur ini; -----  

9.2.1.3 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II merupakan 

badan usaha yang berbentuk badan hukum 

yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 

negara Republik Indonesia berupa kegiatan 

usaha antara lain penjualan sepeda motor 

skuter matik (skutik) dengan kapasitas 110 – 

125 CC di wilayah Indonesia; -------------------  
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9.2.1.4 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha 

terpenuhi(Vide bukti T1.21, C24, T2.2, C8); --  

9.2.2 Unsur Perjanjian; -----------------------------------------------   

9.2.2.1 Bahwa Majelis Komisi menilai perjanjian 

yang dimaksud dalam perkara a quo adalah 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 

UU No. 5/1999, yaitu : ---------------------------  

“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau 
lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri 
terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain 
dengan nama apapun, baik tertulis maupun 
tidak tertulis” ------------------------------  

 
9.2.2.2 Bahwa perjanjian yang dimaksud dalam 

perkara a quo adalah perjanjian antara 

Terlapor I dengan Terlapor II untuk 

menetapkan harga jual barang dan/atau jasa 

(dalam hal ini adalah sepeda motor roda dua 

skuter matik 110 – 125 CC) yang harus 

dibayar konsumen di wilayah Indonesia; ------  

9.2.2.3 Sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 7 UU 

Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, Majelis 

Komisi berpendapat bahwa perjanjian 

mencakup tertulis maupun tidak tertulis, 

termasuk di dalamnya adalah tindakan 

bersama (concerted action) pelaku usaha; -----  

9.2.2.4 Bahwa pendapat Majelis Komisi tersebut 

diperkuat dengan keterangan ahli yang pada 

pokoknya menyatakan: ---------------------------  

a. Bahwa concerted action tidak 

dipersyaratkan bahwa ada suatu 

perjanjian tertulis yang mensyaratkan 

pihak-pihak yang melakukan concerted 

action tidak perlu dibuktikan seperti itu. 

Dalam concerted action itu yang penting 

terjadi komunikasi; ---------------------------  
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b. bahwa concerted action itu definisinya 

adalah suatu tindakan yang 

direncanakan, diatur dan disepakati oleh 

para pihak secara bersama-sama dengan 

tujuan yang sama, masing-masing yang 

melakukan perbuatan itu tidak 

mengikatkan diri baik tertulis maupun 

lisan namun mereka memiliki tujuan 

yang sama. Pelaku concerted action akan 

dipertanggungjawabkan atas tindakan 

bersama walaupun sekalipun dia tidak 

mengikatkan diri; -----------------------------  

9.2.2.5 Berdasarkan keterangan ahli, Majelis Komisi 

berpendapat bahwa perjanjian yang diatur 

dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 masih 

merujuk pada kata perbuatan, esensinya 

pada pelaku usaha mengikatkan diri dengan 

pelaku usaha yang lain dengan nama 

apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. 

UU Nomor 5 tahun 1999 esensinya lebih luas 

karena tidak tertulis pun masuk dalam 

lingkup definisi perjanjian; ----------------------  

9.2.2.6 Atas dasar hal tersebut, Majelis Komisi 

menilai bahwa dalam perkara a quo telah 

terjadi perbuatan mengikatkan diri pelaku 

usaha terhadap pelaku usaha lain (dalam hal 

ini pesaingnya) secara tidak tertulis atau 

concerted action yang dibuktikan dengan 

perilaku para Terlapor sebagaimana telah 

diuraikan pada Bagian Tentang Hukum 

Terkait Perilaku Terlapor (pada butir 6) dan 

selanjutnya diperkuat dengan bukti ekonomi 

adanya implementasi penetapan harga 

sebagaimana telah diuraikan pada Bagian 

Tentang Hukum Terkait Penetapan 
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Harga(pada butir 7) sehingga secara mutatis 

mutandis menjadi satu kesatuan dengan 

pertimbangan pemenuhan unsur pasal ini; ---  

9.2.2.7 Berdasarkan alat bukti, Majelis Komisi 

menilai bahwa terdapat kesesuaian antara 

fakta pertemuan di lapangan golf antara 

Terlapor I dan Terlapor II, komunikasi surat 

elektronik serta bukti analisis penetapan 

harga sehingga Majelis Komisi menilai 

adanya perbuatan penetapan harga benar 

ditindaklanjuti; ------------------------------------  

9.2.2.8 Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi 

menilai perbuatan tersebut dapat 

dikategorikan sebagai perjanjian; ---------------  

9.2.2.9 Bahwa dengan demikian unsur membuat 

perjanjian terpenuhi(Vide bukti B11, B27,C6, 

C7, C23, B7, B8, B9, B11, B12, ,B16, B23, 

T1.38, ); ---------------------------------------------  

9.2.3 Unsur pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing; ----------  

9.2.3.1 Bahwa Majelis Komisi berpendapat pelaku 

usaha pesaingnya adalah pelaku usaha lain 

dalam pasar bersangkutan yang sama; --------  

9.2.3.2 Berdasarkan fakta dan analisis pada Bagian 

Tentang Hukum terkait dengan industri 

sepeda motor skuter matik di Indonesia, 

Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor I dan 

Terlapor II berada pada pasar bersangkutan 

yang sama sehingga keduanya merupakan 

pesaing satu sama lain; --------------------------  

9.2.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha 

dan pelaku usaha pesaingnya 

terpenuhi(Vide bukti T1.21, C24, T2.2, C8). --  

9.2.4 Unsur Menetapkan Harga atas suatu Barang dan/atau 

Jasa Yang Harus Oleh Konsumen atau Pelanggan; -------   
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9.2.4.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 5 

Tahun 1999, yang dimaksud dengan barang 

adalah setiap benda, baik berwujud maupun 

tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak 

bergerak, yang dapat diperdagangkan, 

dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan 

oleh konsumen atau pelaku usaha; ------------  

9.2.4.2 Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam 

perkara a quo adalah skuter matic (skutik) di 

wilayah Indonesia; ---------------------------------  

9.2.4.3 Bahwa yang dimaksud dengan penetapan 

harga atas suatu barang yang harus dibayar 

oleh konsumen atau pelanggan dalam 

perkara a quo adalah penetapan harga jual 

sepeda motor roda dua skuter matik 110 – 

125 CC sebagaimana terbukti berdasarkan 

perilaku para Terlapor yang telah diuraikan 

pada Bagian Tentang Hukum Terkait 

Perilaku Terlapor (butir 6) dan selanjutnya 

diperkuat dengan bukti ekonomi adanya 

implementasi penetapan harga sebagaimana 

telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum 

Terkait Penetapan Harga (butir 7) dan secara 

mutatis mutandis menjadi satu kesatuan 

dengan pertimbangan pemenuhan unsur 

pasal ini; --------------------------------------------  

9.2.4.4 Bahwa dengan demikian unsur menetapkan 

harga atas suatu barang 

dan/jasaterpenuhi(C3, T1.14.1, T1.14.2, 

T2.9, T1.38, B11, B12). ---------------------------  

9.2.5 Unsur Pasar Bersangkutan; ----------------------------------  

9.2.5.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU 

No. 5 Tahun 1999 bahwa yang dimaksud 

dengan pasar bersangkutan adalah pasar 

yang berkaitan dengan jangkauan atau 
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daerah pemasaran tertentu oleh pelaku 

usaha atas barang dan/atau jasa yang sama 

atau sejenis atau subtitusi dari barang 

dan/atau jasa tersebut; --------------------------  

9.2.5.2 Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara a 

quoadalah pasar kendaraan sepeda motor 

roda dua jenis skuter matik (skutik) dengan 

kapasitas 110 – 125 CC di wilayah Indonesia 

sebagaimana telah diuraikan pada Bagian 

Pasar Bersangkutan Bagian Tentang Hukum 

(butir 5) sehingga secara mutatis mutandis 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

analisis pemenuhan unsur pasal ini; ----------  

9.2.5.3 Berdasarkan alat bukti yang diperoleh 

selama proses persidangan, Majelis Komisi 

menilai bahwa Terlapor I dan Terlapor II 

terbukti melakukan kegiatan usaha pada 

pasar bersangkutan yang sama; ----------------  

9.2.5.4 Bahwa dengan demikian, unsur pasar 

bersangkutan yang sama dalam perkara a 

quoterpenuhi(Vide bukti I21, B12); -------------  

10. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; --------------------------------------  

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi memandang 

perlu memberikan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian 

Republik Indonesia, yaitu; -----------------------------------------------  

10.1 Kemampuan design dan pengembangan kendaraan bermotor 

roda 2 (dua) oleh perusahaan nasional sendiri (dialihkan dari 

principal ke Indonesia); --------------------------------------------------  

10.2 Mendorong peningkatan industri komponen lokal termasuk IKM 

(Industri Kecil menengah) sehingga komponen utama sepeda 

motor, yaitu engine, transmisi, rangka, dan elektrikal dapat 

dihasilkan oleh industri domestik (PMDN) termasuk IKM nya; ---  

11. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; --------------  
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11.1 Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi 

mempertimbangkan hal-hal yang meringankan masing-masing 

Terlapor sebagai berikut; ------------------------------------------------  

11.1.1 Bahwa selama proses persidangan, Majelis Komisi 

menilai Terlapor I telah bersikap sopan dalam 

persidangan; -----------------------------------------------------  

11.1.2 Bahwa Majelis Komisi juga menilai Terlapor II telah 

kooperatif dalam memberikan data dan Terlapor II telah 

kooperatif dalam menghadirkan saksi dan Presiden 

Direktur;  ---------------------------------------------------------  

11.2 Bahwa selain itu, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal 

yang memberatkan masing-masing Terlapor sebagai berikut; ----  

11.2.1 Bahwa selama proses persidangan, Majelis Komisi 

menilai Terlapor I manipulatifdalam menyajikan data, 

selain ituTerlapor I juga tidak kooperatif dalam 

menghadirkan saksi, dan menghadirkan Presiden 

Direktur;  ---------------------------------------------------------  

11.2.2 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II tidak bersikap 

sopan dalam persidangan; ------------------------------------  

12. Tentang Perhitungan Denda; ---------------------------------------------------  

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para 

Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut;  

12.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 

(selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 47”) tentang Tindakan 

Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil 

keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang 

dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga 

ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak 

melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar 

lainnya;  --------------------------------------------------------------------   

12.2 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l  jo. Pasal 47 ayat (1) UU 

No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi 

berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang 

melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999;  ------------------------  
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12.3 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g UU 

No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi 

tindakan administratif berupa 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);  --------------------------------------------------------------------  

12.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi 

menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, 

yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar dan kedua, 

penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan 

dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut;  ---------------  

12.5 Bahwa dalam menentukan besaran denda untuk masing-

masing Terlapor, Majelis Komisi menempuh tiga langkah. 

Pertama, penentuan besaran nilai dasar denda. Kedua, 

penentuan proporsi dari nilai dasar denda untuk masing-

masing Terlapor. Ketiga, penyesuaian besaran denda dengan 

mengurangi dan/atau menambahkannya berdasarkan 

pertimbangan hal-hal yang meringankan dan/atau 

memberatkan;  ------------------------------------------------------------  

12.6 Bahwa Majelis Komisi memberikan penambahan denda kepada 

Terlapor I sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran 

proporsi denda karena Terlapor I dalam proses persidangan ini 

telah memberikan data yang dimanipulasi; --------------------------  

12.7 Bahwa Majelis Komisi memberikan pengurangan denda kepada 

Terlapor II sebesar10% (sepuluh persen) dari besaran proporsi 

denda karena Terlapor II yang dalam proses persidangan ini 

telah kooperatif dalam memberikan data; ----------------------------  

13. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -------------------------------------  

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan 

kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU No. 5 

Tahun 1999, Majelis Komisi: --------------------------------------------  

 

MEMUTUSKAN  
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1. Menyatakan bahwa Terlapor I, dan Terlapor II terbukti secara sah 

dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1999; ------------------------------------------------------------------  

2. Menghukum Terlapor I denda sebesar Rp.25.000.000.000 (Dua 

Puluh Lima Miliar Rupiah) dan disetor ke Kas Negara sebagai 

setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha 

Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank 

Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda 

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ---------------------------  

3. Menghukum Terlapor II denda sebesar Rp.22.500.000.000 (Dua 

Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dan disetor ke Kas 

Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang 

persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 

(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);  

4. Memerintahkan Terlapor I, dan Terlapor II, untuk melakukan 

pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan bukti 

pembayaran denda ke KPPU; ----------------------------------------------  

 

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis 

Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S.. 

sebagai Ketua Majelis Komisi; Drs. Munrokhim Misanam, MA.Ec., Ph.D. 

danR. Kurnia Sya‟ranie,S.H.,M.H. masing masing sebagai Anggota Majelis 

Komisi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 dan dibacakan di muka 

persidanganyang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 

20 Februari 2017 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. Tresna 

Priyana Soemardi, S.E., M.S. sebagai Ketua Majelis Komisi; Drs. Munrokhim 

Misanam, MA.Ec., Ph.D. sebagai anggota Majelis Komisi dan R. Kurnia 

Sya‟ranie,S.H.,M.H., dengan dibantu oleh Jafar Ali Barsyan,S.H., R.Arif 

Yulianto,S.H. dan Detica Pakasih, S.H.,M.H. masing-masing sebagai 

Panitera.  

 

Ketua Majelis Komisi, 

 

t.t.d. 
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Prof. Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S. 

 

Anggota Majelis Komisi, 

 

t.t.d. 

 

Drs. Munrokhim Misanam, MA.Ec., Ph.D 

Anggota Majelis Komisi, 

 

t.t.d. 

 

R. Kurnia Sya‟ranie,S.H.,M.H. 

 

 

 

Panitera, 

t.t.d 

Jafar Ali Barsyan,S.H. 

t.t.d. 

R.Arif Yulianto, S.H. 

t.t.d. 

Detica Pakasih, S.H.,M.H. 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya, 

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 
Direktur Persidangan 

 

 
 
 

M.Hadi Susanto,S.H.,M.H. 
 


