
Pengecualian Dalam UU No.5/1999

Pasal 50 & Pasal 51 



• Latar Belakang Philosophis Yuridis 

• UU No. 5/1999 Pasal 33 ayat (1) UUD RI:

• Perekonomian disusun sebagai usaha •
bersama berdasar atas asas kekeluargaan



• Ciri-ciri Demokrasi Ekonomi menurut Pasal 33 UUD RI:

• Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar 
atas asas kekeluargaan

• Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh 
negara

• Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

• Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara 
diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang 
tidak merugikan kepentingan umum



• PENGECUALIAN dalam bentuk  “Perbuatan” 

• Pasal 50 h & i

• Perbuatan yang bertujuan melaksanakan 
peraturan per- UU-an yang berlaku;

• Perbuatan yang bertujuan ekspor yang tidak 
mengganggu kebutuhan dan/atau pasokan mengganggu kebutuhan dan/atau pasokan 
pasar dalam negeri 

• Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil, 
Kegiatan usaha KOPERASI yang secara khusus 
bertujuan melayani anggotanya



• Penjelasan Pasal 50 huruf h 

• Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil
adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha 
Kecil



• Penjelasan Pasal 50 huruf i 

• Yang dimaksud dengan melayani anggotanya 
adalah memberi pelayanan hanya kepada 
anggotanya dan bukan kepada masyarakat 
umum untuk mengadakan kebutuhan pokok, 
kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan 
umum untuk mengadakan kebutuhan pokok, 
kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan 
bahan baku, serta pelayanan untuk memasarkan 
dan mendistribusikan hasil anggota yang tidak 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat.



• UU no.9/1995 Pasal 1 :

• Usaha Kecil adalah: 

Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil 
dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau 
hasil penjualan tahunan serta kepemilikan 
sebagaimana diatur dalam UU ini.



UU no.9/1995 Bab III Pasal 5 (1) Kriteria Usaha Kecil, 
sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 
atau,

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 
Milyar;

c. Dimiliki oleh WNI;c. Dimiliki oleh WNI;

d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan 
atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 
berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung 
dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;

e. Berbentuk usaha orang-perseorangan, badan usaha 
yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang 
berbadan hukum termasuk KOPERASI.



Penjelasan Pasal 5 

• Yang  dimaksud dgn “Kekayaan Bersih” adalah nilai 
jual kekayaan usaha dikurangi kewajiban.

• Yang dimaksud dengan “hasil penjualan tahunan” 
adalah hasil penjualan bersih yang berasal dari 
penjualan barang dan jasa dari usahanya dlm 1 tahun 
buku. 

• Yang dimaksud dgn “milik WNI” adalah Usaha Kecil 
yg sepenuhnya milik WNI. Pemiliki Usaha Kecil tsb yg sepenuhnya milik WNI. Pemiliki Usaha Kecil tsb 
dapat mengelolanya sendiri atau menyerahkan 
pengelolaannya kepada pihak lain.

• Yg dimaksud dengan “Usaha Kecil yang dimiliki atau 
dikuasai oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar  
adalah Usaha Kecil yang merupakan anak perusahaan 
atau cabang perusahaan yang sepenuhnya atau 
sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Usaha 
Menengah atau Usaha Besar 



Penjelasan Pasal 5

d. … Yg dimaksud dgn “UK yg berafiliasi dgn UM atau UB” 
adalah UK yang dikendalikan secara langsung maupun 
tidak langsung oleh UM atau UB:

a. Berafiliasi langsung: jika anggota Dewan Komisaris, 
Dewan Direksi, atau manager Usaha Menengah  atau 
Usaha Besar merupakan pemilik atau pengelola Usaha Besar merupakan pemilik atau pengelola 
Usaha Kecil;

b. Berafiliasi tidak langsung: jika Usaha Kecil dimiliki 
oleh orang atau pihak yg sama dgn pemilik Usaha 
Menengah/Usaha Besar atau pemilik Usaha Kecil  
memiliki hub keluarga horizontal/vertikal karena 
perkawinan/keturunan s/d derajat kedua dgn salah 
seorang anggota dewan komisaris, dewan direksi, 
atau yang mengendalikan Usaha Menengah/Usaha 
Besar



• Pengecualian dalam bentuk “perjanjian” 

• Pasal 50 a sd g
• Perjanjian yang bertujuan melaksanakan 
peraturan per UU yang berlaku;

• Perjanjian yang berkaitan dengan HAKI
• Perjanjian standar teknis produk barang;
• Perjanjian keagenan … ;• Perjanjian keagenan … ;
• Perjanjian kerjasama penelitian;
• Perjanjian International yang telah diratifikasi
• Perjanjian yang bertujuan ekspor yang tidak 
mengganggu kebutuhan dan/atau pasokan 
pasar dalam negeri 



Yang dikecualikan dari ketentuan

Undang-undang ini adalah: …

• Perjanjian yang berkaitan dengan HAKI 
seperti lisensi, paten, merek dagang, halk seperti lisensi, paten, merek dagang, halk 
cipta, desain produk industri, rangkaian 
elektronik, dan rahasia dagang, 

• Serta perjanjian yang berkaitan dengan 
waralaba; …



• PENGECUALIAN dalam bentuk  “Monopoli 
oleh Negara” 

• Kegiatan produksi/pemasaran barang dan jasa 
yang menguasai hajat hidup orang banyak dan 
cabang produksi yg penting bagi negara… cabang produksi yg penting bagi negara… 
diatur dg UU dan diselenggarakan oleh BUMN 
dan/atau badan/lembaga lain yang 
dibentuk/ditunjuk oleh Pemerintah (Pasal 51)



• Apakah seluruh unit usaha berarti dapat 
dikecualikan  dari UU ini? – belum ada kejelasan

• Pada dasarnya “state monopoly” dapat 
dimungkinkan untuk bidang usaha yang 
membutuhkan biaya yang besar – sunk cost

• Natural Monopoly – atau monopoli alamiah

• Pertimbangan lebih ekonomis dan efisien bila • Pertimbangan lebih ekonomis dan efisien bila 
dilakukan oleh 1 pelaku usaha saja daripada 
dibuka untuk persaingan

• Keburukan monopoli;

- menaikkan harga

- membatasi output

- social cost of monopoly – Richard Posner



• Saat ini KPPU mempersiapkan beberapa 
pedoman untuk pengecualian, sehingga 
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat 
mengerti

• Siapa, perjanjian serta kegiatan apa sajakah 
yang dapat dikecualiakan dalam UU 
No.5/1999?


