
Peranan Peradilan Dalam Proses Penegakan 

Hukum UU No.5/1999 

Dalam Perkara Keberatan Terhadap Dalam Perkara Keberatan Terhadap 

Putusan KPPU di PN dan Kasasi di MA



• Fenomena proses penegakan hukum di 

Indonesia 

• Dibentuknya berbagai Komisi yang menjadi 

penjadi salah satu elemen penegakan hukum 

• Status dan kedudukan Komisi dalam sistim • Status dan kedudukan Komisi dalam sistim 

hukum di Indonesia

• Saat ini terdapat 13 Komisi independen dan 

30 komisi ditingkat eksekutif – Berita Harian 

Kompas 15 November 2006



Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

• Status  – Pasal 30 

• Keanggotaan – Pasal 31 – 34

• Tugas – Pasal 35 (pasal yang sangat 

komprehensif karena memberikan multifungsi komprehensif karena memberikan multifungsi 

kepada KPPU)

• Wewenang – Pasal 36 (menerima laporan, 

penelitian, penyelidikan, memanggil, memutuskan, 

memberitahukan dan menjatuhkan sanksi)

• Pembiayaan – Pasal 37



Tata Cara Penganan Perkara

• Pasal 38 – Pasal 43

• Pemeriksaan (prosedur & 

juknis KPPU) melalui 

pemeriksaan pendahuluan 30 

hari dan memutuskan untuk 

melakukan lanjutan

• Quasi Judicial

• Alat bukti: Pasal 42 

• Proses pemutusan Pasal 43 – 46

• Eksekusi putusan : 

Pasal 46 ayat 2 

• Saat ini KPPU mengeluarkan • Quasi Judicial

• Perbandingan di Amerika 

Serikat dengan Federal Trade 

Commission & Department 

of Justice – Antitrust Division

• Pembagian tugas yang tidak 

terstruktur tetapi berdasarkan 

keahlian dan pengalaman

• Saat ini KPPU mengeluarkan 

Peraturan Komisi No.1/2006 

Tentang Tata Cara Penanganan 

Perkara di KPPU

• Diadopsinya beberapa 

pendekatan baru seperti pada 

Bagian Ke V, Perubahan Perilaku, 

Pasal 37 - 41



Sanksi  Administratif & 

Pidana Pokok & Pidana Tambahan

• Sanksi dan Tindakan Administratif : penetapan pembatalan 

perjanjian, menghentikan tindakan, pembatalan MKA, ganti 

rugi dan denda

• Pidana Pokok: denda atau pidana kurungan pengganti 

denda – tetap menjadi yurisdiksi PN dan penegak hukum 

lainnya

• Pidana Tambahan: lihat pasal 10 KUHP, berupa: 

pencabutan ijin usaha, larangan jabatan, penghentian atas 

suatu tindakan



Sanksi  Administratif & 

Pidana Pokok & Pidana Tambahan

• Bagaimana eksekusinya? – dalam prakteknya eksekusi 

denda/ganti rugi menjadi issu yang masih harus diselesaikan 

dalam UU No.5/1999 – lihat perkara Pertamina

• Perhitungan denda serta ganti rugi oleh KPPU memerlukan • Perhitungan denda serta ganti rugi oleh KPPU memerlukan 

penjelasan dalam perhitungannya sehingga dapat 

memberikan kepastian hukum

• Ada pendapat yang menyatakan bahwa ketentuan dalam 

pasal 47 & 48 tidak dapat lagi dikategorikan sebagai 

pelanggaran saja.



Bahan diskusi hakim 

• Bagaimana pengalihan perkara perdata ke pidana dalam 

pasal 47 dan 48?

• Apa yang dimaksud dengan bukti awal bagi penyidik?

•Apakah ketika pelaku usaha tidak bersedia menjalankan 

putusan KPPU sudah cukup menjadi bukti awal dalam 

perkara pidana?

• Apa yang akan diperiksa oleh penyidik? Pengingkaran 

terhadap putusan KPPU atau termasuk pokok perkara? 



• Pertanyaan mengenai efektifitas putusan KPPU                  

terhadap perekonomian pada umumnya?

• Pertanyaan mengenai efektifitas putusan KPPU terhadap 

perubahan perilaku pelaku usaha?

• Pertanyaan mengenai sanksi administratif yang dijatuhkan 

KPPU serta denda? 

• Pertanyaan mengenai cara perhitungan denda yang 

dijatuhkan oleh KPPU?

• Kenyataan mengenai eksekusi dari pembayaran denda 

putusan yang sudah inkracht 



• Ada 3 kemungkinan reaksi terhadap putusan KPPU:

- tunduk sukarela, melaksanakan putusan 

- keberatan – diatur dengan Perma No.3/2006

- tidak melakukan apapun

• Putusan KPPU “wajib” memintakan fiat eksekusi Pasal 46 ayat 2

• Pasal 44 ayat (5) : dilaporkan KPPU kepada Penyidik menjadi “bukti 

awal” untuk melakukan penyidikanawal” untuk melakukan penyidikan

• Penyidik: unsur pidana ada atau tidak?

• Berdasarkan fiat eksekusi yang dimintakan dan bekerjasama dengan 

PN akan melakukan aanmaning (teguran) 2 x oleh KPN dalam jangka 

waktu tertentu

• Bila tetap tidak mau melakukan maka dapat dilakukan eksekusi oleh 

PN



Lihat Pasal 216 KUH Pidana:

(1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau               

permintaan yang dilakukan menurut UU oleh pejabat yang tugasnya 

mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula 

yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana: demikian 

pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalan-halangi atau 

menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan UU yang dilakukan 

oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling 

lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak 9 ribu rupiah

(2) Disamakan dengan pejabat tersebut di atas, setiap orang yang menurut 

ketentuan UU terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas 

menjalankan jabatan umum

(3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat 2 tahun sejak adanya 

pemidanaan semacam itu juga, maka pidananya dapat bertambah sepertiga



Peranan Lembaga Peradilan Dalam 

Penegakan Hukum UU No.5/1999

• Kapan lembaga 

peradilan terlibat 

dalam upaya 

penegakan hukum 

UU No.5/1999?

• Pemeriksaan 

kasasi terhadap 

putusan PN 

terhadap perkara 

keberatan putusan 

• Pemeriksaan 

perkara 

keberatan 

terhadap 

Putusan KPPU UU No.5/1999?

• Putusan di 

tingkat I oleh 

KPPU

keberatan putusan 

KPPU menjadi 

wewenang 

Mahkamah Agung  

• MA 

mengeluarkan  

Perma No.3/2005 

Putusan KPPU 

menjadi 

wewenang 

Pengadilan 

Negeri



• Bagaimana melihat pembuktian KPPU? 

• Standar “Bukti Substantif” Pemeriksaan sempit:  bahwa 

lembaga yang memeriksa putusan Komisi akan lebih 

fokus pada pemeriksaan yang telah dilakukan Komisi 

daripada berupaya mencoba mencari bukti atau fakta 

baru perkara tersebut

• Pengujian dilakukan terhadap seluruh berkas • Pengujian dilakukan terhadap seluruh berkas 

pemeriksaan yang relevan dengan penemuan Komisi 

• Melihat alasan rasional putusan Komisi dan apakah 

putusan tersebut dapat diterima dengan wajar dengan  

berdasarkan bukti yang ada.



Dasar melihat pembuktian dan putusan KPPU:

• Efisiensi putusan yang bersifat yuridis;

• Menghormati putusan suatu badan independen; 

• Unifikasi dari penerapan hukum suatu undang-undang 

• Memang Peradilan dapat saja tidak harus setuju dengan 

penemuan fakta yang dilakukan oleh Komisi. 

• Fungsi peran peradilan adalah: • Fungsi peran peradilan adalah: 

untuk menentukan apakah analisis Komisi dinyatakan 

dapat diterima atau sangat tidak masuk akal, didukung 

atau tidak didukung oleh fakta yang komprehensif dan 

akurat, sehingga dapat atau tidak dapat diterima diterima 

oleh ukuran standar bukti substantif.



Pembuktian terhadap putusan KPPU:

• Tidak mewajibkan bahwa seluruhan hasil pemeriksaan 

mendapatkan kesimpulan yang sama dengan Komisi, cukup bila 

setidaknya ada 1 orang menyetujui bahwa putusan Komisi 

memiliki alasan yang rasional dan dapat dipertanggung 

jawabkan. 

• Diberlakukan terhadap fakta keseluruhan termasuk • Diberlakukan terhadap fakta keseluruhan termasuk 

menggunakan pertimbangan dan alasan ekonomi (e.g., Misalnya 

analisis Komisi mengapa suatu tindakan dinyatakan melanggar 

hukum atau tidak  dan apakah tindakan tersebut menghambat 

proses persaingan atau tidak)



• Komisi adalah badan yang memiliki keahlian dimana    

pelaku usaha maupun lembaga peradilan mendapatkan 

jawaban mengenai masalah persaingan.

• Rasa penghormatan (deference) diberikan berdasarkan 

alasan-alasan:

- Proses pemeriksaan perkara dan pembuktian yang akurat 

dan seksama;

- Alasan rasional yang diambil oleh Komisi 

- Konsistensi dari putusan Komisi sebelumnya  

- Seluruh faktor pertimbangan yang digunakan oleh Komisi 

dalam proses pengambilan putusan .

- Keahlian Komisi yang khusus dalam bidang persaingan 

usaha dan ekononomi

- UU  memang mengaturnya demikian



Oleh sebab Fungsi Peradilan adalah:

• Mereview seluruh proses pemeriksaan Komisi dalam  mengambil 

putusan, tetapi tidak mempertimbangkan adanya bukti baru 

(novum) atau menciptakan catatan baru dalam proses pemeriksaan.

• Memeriksa apakah dasar kesimpulan yang diambil oleh Komisi 

berdasarkan fakta yang ada adalah wajar dan rasional  

• Mereview kesimpulan putusan Komisi terhadap penerapan hukum 

dengan memberikan pengakuan respek dan hormat terhadap kesimpulan dengan memberikan pengakuan respek dan hormat terhadap kesimpulan 

yang telah diambil oleh Komisi .

• Menguatkan putusan Komisi  bahwa  putusan itu tepat dan rasional 

sehubungan perkara yang diputusnya  

• Peradilan hanya ikut campur tangan bila:

• Putusan yang dijatuhkan sama sekali tidak memiliki hubungan rasional 

dengan pelanggaran hukum yang dilakukan ; 

• Putusan Komisi sumir dan tidak tepat penerapan hukumnya  



Peraturan Mahkamah Agung No.1/2003  

disempurnakan dengan Peraturan 

Mahkamah  Agung No.3/2005  yang 

dikeluarkan bulan Juli 2005:

Tentang Prosedur Pengajuan Upaya Hukum

Keberatan Dalam Perkara Persaingan Usaha Keberatan Dalam Perkara Persaingan Usaha 

berdasarkan  UU No. 5 Tahun 1999 



• UU No. 5 th 1999 menggunakan istilah “keberatan”. Istilah 

keberatan tidak dikenal dalam sistim hukum acara; 

• UU tidak memberikan petunjuk tehnis penjelasan apa yang 

dimaksud “keberatan” ini.  Apakah PN sebagai lembaga banding 

terhadap Putusan KPPU atau keberatan ini dianalogkan sebagai 

perkara baru terhadap putusan KPPU;perkara baru terhadap putusan KPPU;

• Pengaturan peran pengadilan hanya diatur secara sekilas, padahal 

memiliki implikasi yang besar;

Pengaturan waktu yang singkat bagi peran pengadilan (30 hari). 



Akibatnya:

• Menimbulkan multi penafsiran atau bagi mereka yang terlibat 

dalam proses pelaksanaannya;

• Hakim PN memberikan putusan yang berbeda-beda;

• Tidak ada kepastian dalam acara penegakan hukum persaingan 

usaha;

• Pelaksanaan UU Persaingan Usaha tidak dapat berjalan 

sebagaimana  yang diharapkan



• Pengadilan Negeri tempat diajukannya Keberatan

• Keberatan diajukan di domisili masing-masing pelaku 

usaha (pasal 44 ayat2).

• Menimbulkan kerancuan karena undang-undang tidak 

memberikan petunjuk pelaksanaan bagaimana proses 

keberatan diajukan.

• Akibatnya: Putusannya satu sama lain berbeda. 

• Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku 

usaha, apabila ada dugaan terjadinya pelanggaran UU 

ini, baik karena adanya laporan dari masyarakat atau 

pelaku usaha, maupun tanpa adanya laporan.

• Keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha  yang  
tidak menerima putusan KPPU (Pasal 1 ayat 1)



• Apakah PU dapat mengajukan keberatan ke PTUN?

• Putusan KPPU tidak dapat sebagai objek TUN, karena 
KPPU bukan institusi yang menjalankan urusan 
pemerintahan sebagai mana diatur dalam pasal 1 angka 2 
UU Peradilan Tata Usaha Negara.

• Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada 
PN………( pasal 44 ayat2).

• Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada 
PN………( pasal 44 ayat2).

• Apakah PU Penggadu dapat mengajukan keberatan, jika 
PU tergugat dinyatakan tidak terbukti melakukan 
pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha? 

• Dalam pasal 44 ayat 2 Pelaku Usaha dapat mengajukan 
keberatan atas putusan KPPU



Beberapa petunjuk Perma No 3/2005 :

• Keberatan adalah upaya hukum bagi yang tidak menerima

putusan KPPU

• Pemeriksaan tambahan adalah pemeriksaan yang dilakukan 

oleh KPPU sehubungan dengan perintah Majelis Hakim yang 

menangani keberatan 

• Hari adalah hari kerja.

• Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh 

Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat 

kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut;

• Keberatan atas Putusan KPPU diperiksa dan diputus oleh 

Majelis Hakim;

• Dalam hal diajukan keberatan, KPPU merupakan pihak



Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap 

Putusan KPPU

• Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat 

belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima 

pemberitahuan putusan KPPU 

• Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan • Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan 

Negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur 

pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan 

keberatan kepada KPPU;



Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap 

Putusan KPPU

• Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku 

Usaha untuk putusan KPPU yang sama, dan memiliki 

kedudukan hukum yang sama, perkara tersebut harus didaftar 

dengan nomor yang sama;

• Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku • Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku 

Usaha untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat 

kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan 

tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu 

Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan 

memeriksa keberatan tersebut;



Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan           

Terhadap Putusan KPPU

• Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh KPPU 

ditembuskan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang 

menerima permohonan keberatan;

• Pengadilan Negeri yang menerima tembusan permohonan tersebut 

harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan 

Mahkamah Agung;Mahkamah Agung;

• Setelah permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari menunjuk 

Pengadilan Negeri yang memeriksa keberatan tersebut;

• Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dari 

Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus 

mengirimkan berkas perkara disertai (sisa) biaya perkara ke 

Pengadilan Negeri yang ditunjuk .



Tata Cara Pemeriksaan Keberatan

• Segera setelah menerima keberatan, Ketua 

Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang 

sedapat mungkin terdiri dari Hakim-hakim yang 

mempunyai pengetahuan yang cukup dibidang hukum 

persaingan usaha;

• Dalam hal pelaku usaha mengajukan keberatan, KPPU 

wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada 

Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan pada 

hari persidangan pertama;



Tata Cara Pemeriksaan Keberatan

• Pemeriksaan dilakukan tanpa melalui proses mediasi;

• Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan 

KPPU dan berkas perkara 

• Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 30 • Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 30 

(tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan 

tersebut;

• Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(4), jangka waktu pemeriksaan dihitung kembali sejak Majelis 

Hakim menerima berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan 

Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung.



� Jika hakim PN yang memeriksa perkara keberatan            

menjumpai bahwa ada bukti-bukti yang belum atau tidak 

cukup dipertimbangkan oleh KPPU, atau ada kesalahan 

dalam penerapan hukumnya, maka perkara dikembalikan 

untuk diperbaiki atau diperiksa kembali.

� Apakah konsep Remand juga dapat diperlakukan dalam 

proses ditingkat kasasi?

� Untuk mencegah konflik kepentingan sebaiknya diperiksa 

oleh anggota KPPU yang berbeda.



� Pemeriksaan di tingkat Kasasi dan PK  

� Pemeriksaan ditingkat kasasi juga terikat pada jangka 

waktu (30 hari  sejak permohonan kasasi diterima). Tidak 

ada sanksi yang mengatur jika terlambat.ada sanksi yang mengatur jika terlambat.

� Apakah terhadap putusan kasasi dapat dimintakan PK?             

Hal ini tidak diatur dalam UU                         



• Pelaksanaan Putusan (Pasal 7) 

• Permohonan penetapan eksekusi atas putusan yang 

telah diperiksa melalui prosedur keberatan, diajukan 

oleh KPPU kepada PN yang memutus perkara oleh KPPU kepada PN yang memutus perkara 

keberatan bersangkutan.

• Permohonan penetapan eksekusi putusan yang tidak 

diajukan keberatan, diajukan kepada PN di tempat  

kedudukan  hukum  pelaku  usaha.



Terima Kasih Terima Kasih 


