
Saat ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1/2003 

dan kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah  

Agung No.3/2005  yang dikeluarkan bulan Juli 2005 

Tentang Prosedur Pengajuan Upaya Hukum Keberatan 

Dalam Perkara Persaingan Usaha berdasarkan  UU No. 5 

Tahun 1999 yang dapat dijadikan sebagai petunjuk 



Beberapa petunjuk Perma No 3/2005 sebagai berikut:

• 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 • 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 betas) hari 

terhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan 

KPPU 

• Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri yang 

bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata 

dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU;

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

• Pemeriksaan dilakukan tanpa melalui proses mediasi;• 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 (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.



Pemeriksaan Tambahan
• Dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan 

tambahan, maka melalui putusan sela memerintahkan kepada 

KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan; 

• Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat hal-

hal yang harus diperiksa dengan alasan-alasan yang jelas dan 

jangka waktu pemeriksaan tambahan yang diperlukan; 

• Dalam hal perkara dikembalikan sebagaimana, sisa waktu • Dalam hal perkara dikembalikan sebagaimana, sisa waktu 

pemeriksaan keberatan ditangguhkan; 

• Dengan memperhitungkan sisa waktu, sidang lanjutan 

pemeriksaan keberatan harus sudah dimulai selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari

setelah KPPU menyerahkan berkas pemeriksaan tambahan.


