
1

KPPU & Hukum Persaingan

Usaha Indonesia

Kurnia Toha, PhD - Ketua KPPU

Disampaikan dalam kegiatan:
Webinar Undang-undang No. 5/1999 
UNIVERSITAS LAMPUNG
5 Mei 2020



Sekilas tentang KPPU
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Lembaga non-struktural (independen) yang 

dibentuk oleh UU 5/1999, bertanggung jawab

kepada Presiden.

Kewenangan dalam menjalankan amanat 

UU 5/1999 dan amanat Pengawasan 

Kemitraan pada UU 20/2008.

Lembaga Kami
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Visi
Persaingan usaha dan kemitraan sehat yang 

mendorong perekonomian nasional yang 

berkeadilan dan berkesinambungan untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat

Misi
1. Mewujudkan advokasi nilai – nilai persaingan

usaha yang sehat

2. Mewujudkan penegakan hukum persaingan

usaha

3. Mewujudkan pengawasan pelaksanaan

kemitraan yang sehat

4. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang 

baik (good governance)

5. Membangun sinergi yang berkesinambungan

dengan pemangku kepentingan persaingan
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KPPU dipimpin oleh Anggota Komisi (termasuk Ketua dan 
Wakil Ketua Komisi), dan dibantu oleh Sekretariat KPPU.
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Sekretariat 
KPPU memiliki 

6 (enam) 
Kantor Wilayah

di Indonesia.
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Apa yang 

Kami 

Lakukan?
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Tujuan
Undang-
undang
Persaingan
Usaha

Menjaga
kepentingan umum
dan meningkatkan
efisiensi nasional

sebagai upaya
mensejahterakan

rakyat

Menjamin
kesempatan

berusaha yang 
sama bagi pelaku

usaha besar, 
menengah, dan

kecil

Mencegah praktik
monopoli dan atau
persaingan usaha

tidak sehat

Efektifitas dan
efisiensi kegiatan

usaha



Penegakan

Hukum

Pemberian

Saran atas

Kebijakan

Persaingan

Pengawasan

Pelaksanaan

Kemitraan

Usaha

Penilaian

Merger dan

Akuisisi

Tugas

KPPU
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1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha;

2. melakukan penelitian, penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus yang dilaporkan oleh masyarakat

atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;

3. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan

atau persaingan usaha tidak sehat;

4. memanggil pelaku usaha yang diduga,saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui

pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

5. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak

bersedia memenuhi panggilan Komisi;

6. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan;

7. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau

pemeriksaan;

8. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

9. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat;

10. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha.

Wewenang
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Tentang Undang-undang
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PERJANJIAN 
DILARANG

KEGIATAN 
DILARANG

PENYALAHGUNAAN 
POSISI DOMINAN

 Penetapan Harga

(penentuan harga, 

diskriminasi, harga

rendah, RPM)

 Pembagian Wilayah

 Oligopoli

 Pemboikotan

 Kartel

 Integrasi Vertikal

 PerjanjianTrust

 Oligopsoni

 Perjanjian Tertutup

 Perjanjian dengan Luar

Negeri

 Monopoli

 Monopsoni

 Penguasaan Pasar

 Persekongkolan

Tender

 Persekongkolan

Informasi Rahasia

 Persekongkolan

Menghambat

Produksi/Pemasaran

 Penyalahgunaan Posisi 

Dominan (syarat 

perdagangan, 

membatasi pasar/tech, 

hambatan atas pesaing 

potensial)

 Kepemilikan silang

 Jabatan Rangkap 

 Merger, Konsolidasi, 

Akuisisi

 Keterlambatan 

Notifikasi

Jenis Pelarangan
dalam UU Nomor 5 Tahun 1999
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Laporan/Inisiatif

Setiap laporan akan 

dilakukan klarifikasi atas 

identitas, kewenangan, 

dan dugaan 

pelanggaran. Inisiatif 

berasal dari penelitian 

inisiatif yang dilakukan 

oleh Direktorat Ekonomi 

atau Direktorat 

Investigasi

Penyelidikan

Penyelidikan ditujukan 

untuk mencari minimal 

dua alat bukti, dengan 

dugaan pasal dan 

terlapor yang jelas. 

Hasil penyelidikan akan 

dilakukan 

Pemberkasan, untuk 

memeriksa alat bukti 

yang diberikan.

Pemeriksaan 

Pendahuluan

Ditujukan untuk 

mendengarkan LDP 

oleh Investigator, dan 

tanggapan Terlapor atas 

LDP. Jika Terlapor 

mengakui, maka dapat 

diberikan kesempatan 

Perubahan Perilaku. 

Jika tidak, kasus 

dilanjutkan ke 

Pemeriksaan Lanjutan.

Putusan

Majelis akan melakukan 

musyawarah dan 

menyusun Putusan. 

Putusan dibacakan 

dalam 30 hari setelah 

PL selesai.

Terlapor dapat 

mengajukan keberatan 

ke PN atas Putusan 

KPPU.

Pemeriksaan 

Lanjutan

Ditujukan untuk 

mendengar keterangan 

dari Saksi, Ahli, 

Pemerintah, dan 

Terlapor. Pada akhir PL, 

diberikan kesempatan 

memeriksa alat bukti.

Prosedur Penanganan Perkara

13



Pasal

47

Pasal

48

• Penetapan pembatalan perjanjian
• Perintah penghentian integrasi

vertikal, penyalahgunaan posisi
dominan, dan/atau kegiatan lain

• Penetapan pembatalan M&A
• Penetapan pembayaran ganti rugi
• Pengenaan denda Rp 1 miliar – 25 

miliar.

SANKSI ADMINISTRATIF

• Pidana denda Rp 25 miliar – 100 miliar
atau kurungan maksimal 6 bulan
(untuk ps. 4, 9,10, 11, 12, 13, 14, 16, 
17, 18, 19, 25, 27, 28)

• Pidana denda Rp 5 miliar – 25 miliar
atau kurungan maksimal 5 bulan
(untuk ps. 5, 6, 7, 8, 15, 20, 21, 22, 23, 
24, 26)

• Pidana denda Rp 1 miliar – 5 miliar
atau kurangan maksimal 3 bulan (untuk
ps. 41)

Pasal
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• Pencabutan izin usaha; atau
• Larangan kepada pelaku usaha yang 

telah terbukti melakukan pelanggaran
terhadap undang-undang ini untuk
menduduki jabatan direksi atau
komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) 
tahun dan selama-lamanya 5 (lima) 
tahun; atau

• Penghentian kegiatan atau tindakan
tertentu yang menyebabkan timbulnya
kerugian pada pihak lain.
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Pengecualian UU 5/1999

Hal. 15

a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

atau

b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak

cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang 

berkaitan dengan waralaba; atau

c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau

menghalangi persaingan; atau

d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang

dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau

e. perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau

f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau

g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau

pasokan pasar dalam negeri; atau

h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau

i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.



Pengawasan Kemitraan
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Dasar

Hukum

• Undang-undang No. 20 Tahun

2008

• Peraturan Pemerintah No. 17 

Tahun 2013

• Perkom (KPPU) No. 1 Tahun 2015

• Perkom (KPPU) No. 3 Tahun 2015

• Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Pengawasan Kemitraan
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Pasal 36 ayat (2) UU No.20 Tahun 2008

“Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib
dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan
bertugas untuk mengawasi persaingan usaha
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan”

Pasal 31 PP Nomor 17 Tahun 2013:

1. KPPU melakukan pengawasan pelaksanaan
Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), KPPU berkoordinasi
dengan instansi terkait.

3. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan KPPU.



INTI PLASMA

Usaha besar/menengah sebagai inti, dan usaha

mikro/kecil sebagai plasma.

SUB KONTRAK

Usaha besar/menengah sebagai kontraktor, dan usaha

mikro/kecil sebagai sub-kontrak.

WARALABA

Usaha besar/menengah sebagai pemberi waralaba, 

dan usaha mikro/kecil sebagai penerima waralaba.

PERDAGANGAN UMUM

Usaha besar/menengah sebagai penerima barang, dan

usaha mikro/kecil sebagai pemasok.

DISTRIBUSI DAN KEAGENAN

Usaha besar/menengah memberikan hak khusus

kepada usaha mikro/kecil untuk memasarkan.

BAGI HASIL

Usaha mikro/kecil menjalankan usaha yang dibiayai

oleh usaha besar/menengah.

KERJA SAMA OPERASIONAL

Kedua pihak menjalankan usaha yang sifatnya

sementara hingga pekerjaan selesai. 

JOINT VENTURE DAN OURSOURCING

Pihak membuat usaha patungan. Oursourcing dimana

kegiatan diserahkan pada usaha kecil/menengah.
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SUBSTANSI YANG DILARANG DALAM KEMITRAAN

Pasal 35 UU No. 20 / 2008 jo Pasal 12 dan Pasal 29 PP No. 17 / 2013
a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro,

Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah mitra usahanya; dan

b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro

dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

19

Kemitraan yang terjadi

adalah sebuah kemitraan

yang “palsu” atau “pura-

pura” yang dilakukan usaha

besar/menengah untuk

menikmati berbagai fasilitas

Pemerintah, diantaranya

keringanan dalam

keuangan, keringanan

dalam berbagai kewajiban

terhadap Pemerintah dan

bantuan lainnya oleh

Pemerintah.



Laporan/Inisiatif

Analisis terhadap data 

dan/atau informasi

tentang dugaan pelanggaran

pelaksanaan Kemitraan. 

Analisis meliputi identifikasi

pelaku usaha dan pihak-pihak

yang

terkait; pola Kemitraan; 

konstruksi perilaku

pelanggaran pelaksanaan

Kemitraan; dan

penilaian kewenangan

Komisi.Setelahnya dilakukan

pemeriksaan administratif

oleh Direktur PK.

Pemeriksaan 

Pendahuluan 

Kemitraan

Dilakukan melalui 2 tahap. 

Tahap I dilakukan untuk

memperoleh bukti yang 

cukup, kejelasan, dan

kelengkapan dugaan

pelanggaran pelaksanaan

Kemitraan (60 hari). Harus

menghasilkan analisis

pembuktian unsur

pelanggaran pelaksanaan

Kemitraan; dan usulan

perbaikan kepada Terlapor

dalam pelaksanaan

Kemitraan.

Peringatan 

Tertulis

Peringatan tertulis

dilakukan paling banyak 3 

(tiga) kali. Terlapor wajib

menanggapi dalam 14 hari. 

Jika tidak ada tanggapan dapat

diberikan hingga 3 kali 

peringatan. Jika Terlapor telah 

melaksanakan seluruh 

perbaikan sesuai Peringatan 

tertulis, Komisi menerbitkan 

Penetapan Komisi

Putusan

Majelis akan melakukan 

musyawarah dan menyusun 

Putusan. Putusan 

dibacakan dalam 30 hari 

setelah PLK selesai.

Putusan merupakan final, 

dan Terlapor wajib 

melaksanakan Putusan 

KPPU.

Pemeriksaan 

Lanjutan 

Kemitraan

PLK dilaksanakan oleh 

Majelis Komisi. Sidang

Majelis Komisi

Pemeriksaan Lanjutan

Kemitraan dilakukan untuk

memeriksa dan memutus

dugaan pelanggaran

pelaksanaan Kemitraan

(30+30 hari).

Prosedur Penanganan Perkara Kemitraan
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DENDA 

10M

DENDA 

5M

CABUT 

IZIN

Usaha besar yang 
melanggar ketentuan Pasal
35 ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa
pencabutan izin usaha
dan/atau denda paling 
banyak Rp 10.000.000.000 
(sepuluh milyar rupiah) 
oleh instansi yang 
berwenang

Usaha menengah yang 
melanggar ketentuan Pasal
35 ayat (2) dikenakan sanksi
administratif berupa
pencabutan izin usaha
dan/atau denda paling 
banyak Rp 5.000.000.000 
(lima milyar rupiah) oleh
instansi yang berwenang

Pencabutan izin usaha, 
pejabat pemberi izin wajib
mencabut izin usaha pelaku
usaha yang bersangkutan
dalam waktu paling lambat
30 (tigapuluh) hari kerja
setelah putusan
memperoleh kekuatan
hukum tetap

SANKSI ADMINISTRATIF
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Persaingan

Usaha pada 

Masa Covid-19
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Posisi Berbagai Negara atas Penegakan Hukum
Persaingan di Masa Covid-19

• Terdapat relaksasi penegakan hukum, melalui penghentian kegiatan
yang mewajibkan pertemuan fisik (seperti penyelidikan, 
persidangan, penyampaian putusan, keberatan, dan penagihan
denda). Serta pemberian kesempatan bagi pelaku usaha sektor
tertentu (pangan, ritel, kesehatan, atau minyak) untuk bekerja sama
dalam mengatasi bencana.

• Fokus penegakan hukum lebih kepada desk research dan
monitoring secara online atas harga yang meningkat tajam.

• Penghentian penerimaan notifikasi baru dan permintaan data untuk
penilaian merger, dan fokus pada penyelesaian penilaian yang 
tengah berjalan melalui telepon atau secure video conference 
system.

• Aspek non-persaingan lebih mendapat perhatian khusus, seperti
perlindungan konsumen dan kemitraan UKM.
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European Competition Network

Pada 23 Maret 2020, mengeluarkan Joint Statement atas Aplikasi Hukum Persaingan di 
Masa Covid, antara lain berisikan:

a. Tujuan hukum persaingan usaha tetap relevan pada masa dimana perusahaan atau
ekonomi menderita dari kondisi krisis.

b. Memahami bahwa situasi tidak biasa ini membutuhkan perusahaan untuk bekerja sama
dalam meyakinkan bahwa pasokan atau distribusi barang-barang penting sampai
kepada masyarakat. Dalam hal tersebut, ECN tidak akan aktif melakukan intervensi atas
tindakan sementara dan dibutuhkan dalam menghindari kelangkaan pasokan.

c. Penting agar produk yang menjamin kesehatan masyarakat (masker dan pembersih
tangan) tetap tersedia di harga yang kompetitif. ECN tidak akan ragu mengambil
tindakan bagi perusahaan yang memanfaatkan keadaan saat ini (melaui kartel atau
penyalahgunaan posisi dominan). 

d. Perusahaan dapat menetapkan harga maksimal bagi produk mereka di masyarakat.
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KPPU Tetep Beraktivitas dengan Mengoptimalisasikan Media 
Elektronik

1. Secara operasional, memberlakukan kebijakan work from 
home (WFH) sampai dengan 13 Mei 2020, kecuali untuk hal
penting yang membutuhkan kehadiran di kantor.

2. Seluruh proses penegakan hukum dilakukan dengan
menggunakan media elektronik, sebagaimana Peraturan
KPPU No. 1/2020 tentang Penanganan Perkara Secara
Elektronik yang disahkan pada 6 April 2020. 

3. KPPU tetap menerima semua pengaduan, laporan, konsultasi, 
notifikasi merger, diseminasi, maupun kegiatan
sosialisasi/edukasi secara online. Dalam masa tersebut, KPPU 
telah mengeluarkan 8 (delapan) statement ke publik atas isu-
isu yang menjadi perhatian publik, serta menerima 35 (tiga
puluh lima) konsultasi terkait merger dan akuisisi.

4. Aktifitas penegakan hukum berjalan seperti biasa, namun
menggunakan media elektronik. Kecuali untuk persidangan, 
memperhatikan kendala dengan pihak eksternal, seluruh
sidang ditunda hingga akhir Mei 2020.

Aktivitas

KPPU di 

Masa

Covid-19

25



Berikut berbagai aktifitas penegakan hukum yang 
dilaksanakan pada masa WFH:

Aktivitas

KPPU di 

Masa

Covid-19
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No. Kegiatan Implementasi

1. Pembacaan

Putusan

Mengeluarkan 3 (tiga) Putusan (atas pelanggaran

pasal 29)

2. Penerimaan

Notifikasi dan 

Penyelesaian

Penilaian M&A

Menerima 13 (tiga belas) notifikasi masuk

(termasuk Moka by Gojek), dan menyelesaikan 5 

(lima) Penetapan Penilaian M&A.

3. Penelitian • Menjalankan penelitian inisiatif 27 (dua puluh

tujuh) dugaan, 9 (sembilan) diantaranya

diterima di 2020;

• Menangani klarifikasi atas 80 laporan

dugaan, 24 laporan diantaranya diterima pada 

tahun 2020.

4. Penyelidikan Melakukan penyelidikan atas 63 (enam puluh

tiga) dugaan pelanggaran. Pemeriksaan saksi

dan ahli dilakukan secara online.

5. Penyelidikan

Kemitraan

Melakukan penyelidikan atas 11 (sebelas) 

dugaan pelanggaran kemitraan. Proses lidik

dilaksanakan secara online.



KPPU Memprioritaskan Jaminan Harga dan Ketersediaan
Pasokan Sektor Pangan dan Kesehatan

1. KPPU memfokuskan kegiatan pada bahan pangan pokok dan alat
kesehatan agar tersedia di pasar dengan harga yang wajar. Untuk
itu, KPPU melakukan pencegahan dan pengawasan intensif atas
dua sektor tersebut. Aktifitas tersebut meliputi:

• Pengawasan intensif atas 9 (sembilan) bahan pokok (gula, 
bawang, beras, daging, dsb), termasuk melalui permintaan
informasi kepada 280 pelaku usaha bahan pokok dan 
koordinasi data dengan pemerintah pusat dan daerah;

• Penyelidikan ke berbagai rumah sakit di Jabodetabek dan 
seluruh kantor wilayah untuk rapid test;

• Penelitian dan sidak lapangan di berbagai kantor wilayah
untuk produk masker.

2. KPPU mengeluarkan Surat Edaran yang memberikan relaksasi
dalam hal pemilihan metode pengadaan barang, dengan
memperkenankan penunjukan langsung demi tersedianya bahan
pangan pokok dan alat kesehatan secara cepat.

Aktivitas

KPPU di 

Masa

Covid-19
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TERIMA KASIH

28


