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KEPATUHAN PERSAINGAN 
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UU No.5 Tahun 1999)  



UU Persaingan Usaha & Penerapan Governance, Risk Dan 

Compliance Perusahaan



Tujuan Pembentukan UU No. 5/1999 Tentang Larangan

Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menjaga
kepentingan umum
dan meningkatkan
efisiensi nasional

sebagai upaya
mensejahterakan

rakyat

Mewujudkan iklim
usaha yang kondusif
sehingga menjamin

kesempatan
berusaha yang sama

bagi pelaku usaha
besar, menengah, 

dan kecil

Mencegah
praktik monopoli dan

atau persaingan
usaha tidak sehat

Terciptanya
efektifitas dan

efisiensi kegiatan
usaha



Perjanjian Yang Dilarang

• Oligopoli

• Penetapan Harga

• Pembagian Wilayah

• Pemboikotan

• Kartel

• Trust

• Oligopsoni

• Integrasi Vertikal

• Perjanjian Tertutup

• Perjanjian dgn Pihak Luar Negeri

Perbuatan Yang Dilarang

• Monopoli

• Monopsoni

• Penguasaan pasar

• Jual Rugi

• Kecurangan dalam
menetapkan biaya produksi

• Persekongkolan

Penyalahgunaan Posisi
Dominan

• Posisi Dominan

• Jabatan Rangkap

• Kepemilikan Saham

• Penggabungan, Peleburan
dan Pengambilalihan

Penegakan

Hukum

Larangan Dalam UU No. 5/1999

Pencegahan Pelanggaran
Ketentuan UU No. 5/1999 



Kinerja yang bagus
Mendorong

kegiatan wirausaha
Masuknya

perusahaan baru

Mempromosikan
efisiensi yang lebih

besar sebagai
bagian dari usaha

Mengurangi biaya
produksi

Meningkatkan
daya saing

perusahaan

Memberikan
sanksi kepada

produsen
berkinerja buruk

Menjamin hasil
mutu

Harga yang lebih
murah

Menghemat biaya
konsumen



PENEGAKAN HUKUM – Putusan & 

Denda Pelanggaran Persaingan Usaha
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DENDA (RP MILIAR)

Denda (Rp miliar)

Dampak penegakan hukum atas

pelanggaran UU No. 5/1999 antara lain 

pengenaan sanksi denda. Dari tahun

2000 sampai tahun 2020, KPPU telah

menjatuhkan sanksi denda total sebesar

Rp 2.477.291.064.243 (dua triliun

empat ratus tujuh puluh tujuh

miliar dua ratus Sembilan puluh

satu juta dua ratus empat puluh

tiga rupiah)



Perubahaan Sanksi Pelanggaran UU No. 5/1999

UU No. 11/2020 (Ciptaker)
PP No. 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan
Larangan Praktek Monopoli & Persaingan Usaha 
Tidak Sehat

Pengenaan denda dilakukan berdasarkan

ketentuan : 

a. Paling banyak sebesar 50% dari keuntungan

bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar

Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya

pelanggaran UU No.5 Tahun 1999; 

b. Paling banyak sebesar 10% dari total 

penjualan pada Pasar Bersangkutan , selama

kurun waktu terjadinya pelanggaran UU No.5 

Tahun 1999;

Perubahan besaran denda yang awalnya Rp 1 miliar – Rp 25 miliar

a. Penetapan pembatalan perjanjian

b. Perintah menghentikan integrasi vertikal

c. Perintah menghentikan kegiatan yang 

menimbulkan praktek monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat

d. Perintah menghentikan penyalahgunaan

posisi dominan

e. Penetapan pembatalan atas penggabungan

atau peleburan badan usaha dan

pengambilalihan saham

f. Penetapan pembayaran ganti rugi

g. Pengenaan denda paling sedikit Rp 1 miliar



Pasal 14 : Penentuan besaran denda

pelanggaran UU 5/1999 didasarkan atas:

a. dampak negatif yang ditimbulkan

akibat pelanggaran;

b. durasi waktu terjadinya

pelanggaran;

c. Faktor yang meringankan; 

d. Faktor yang memberatkan; 

dan/atau

e. Kemampuan pelaku usaha untuk

membayar

Pasal 15 : Faktor yang meringankan pemberian

denda pelanggaran UU 5/1999 terdiri atas:

a.Pelaku usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan

adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip

persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, 
pelatihan, penyuluhan, sosialisasi dan sejenisnya;

b. Pelaku usaha menghentikan secara sukarela perilaku anti 
kompetitif sejak timbulnya perkara;

c. Pelaku usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang 
sama atau sejenis terkait larangan praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang; 

d. Pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar
kesengajaan;

e. Pelaku usaha bukan sebagai pemimpin atau inisiator dari
pelanggaran; dan/atau

f. Dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan.



??? Dalam kehidupan nyata yang ditemukan

adalah Pasar Persaingan Tidak

Sempurna, di mana perusahaan terlibat

dalam perilaku strategis untuk memaksimalkan

keuntungan dan menciptakan

hambatan/peluang terhadap persaing. 

Perilaku semacam ini mengakibatkan

distorsi persaingan, eksploitasi

konsumen dan pengenaan berbagai

biaya ekonomi dan sosial pada

masyarakat, berdampak buruk pada

kesejahteraannya secara umum

Perilaku pelaku usaha
Kepatuhan thd hukum yang 
berlaku : “hukum persaingan”

kepentingan publik dan
konsumen



Competition 
Busines

Environment

Good 
Corporate 

Governance

Tata kelola perusahaan perlu menyesuaikan diri dengan iklim

persaingan dan menghindari terlibat dalam praktik anti-
persaingan. Tata kelola perusahaan perlu memperhatikan

kepentingan konsumen dan pengembangan ekonomi



Perlunya tata kelola perusahaan yang baik:

•Tidak terletak pada upaya menghilangkan
persaingan melalui intervensi pemerintah dan
kebijakan yang bersifat proteksionis

•Terletak pada upaya untuk menghadapi
persaingan dengan cepat, al: meningkatkan
efisiensi operasional, memotong biaya, menekan
biaya administrasi, memberikan produk
berkualitas dengan harga yang wajar kepada
konsumen

Tata kelola perusahaan yang baik harus
memastikan bahwa perusahaan tidak melakukan
praktik anti-persaingan, 

• seperti kartel, penetapan harga, berkolusi untuk
menetapkan harga yang lebih tinggi dan output 
yang lebih rendah, persekongkolan, alokasi pasar
berdasarkan wilayah atau pelanggan



Pada lingkungan
bisnis yang 
kompetitif

Tata kelola perusahaan
tidak longgar/ tidak

menghiraukan pesaing & 
persaingan yang potensial

Tata kelola perusahaan
melakukan pengawasan & 
pengambilan keputusan
yang tepat waktu oleh
direksi/ manajemen

Pada lingkungan
bisnis yang tidak

kompetitif

Tata kelola perusahaan
cenderung menjadi

longgar

Pengambilan keputusan
dalam masalah bisnis oleh

perusahaan ditunda.

• Longgarnya tata kelola
perusahaan
menghasilkan penurunan
kinerja perusahaan yang 
berdampak buruk bagi
konsumen dan
pemegang saham

• Berdasarkan analisis
korporasi di AS akhir
tahun 1980an

Jensen, 1993





Latar Belakang – Program Kepatuhan Persaingan

Rezim hukum persaingan mendorong

kepastian lapangan permainan yang 

setara di mana pelaku usaha dapat

bersaing secara adil berdasarkan

keunggulan masing-masing, bebas dari

distorsi dan hambatan yang diciptakan

oleh perilaku anti-persaingan. Kondisi ini

memberi semua pelaku usaha

kesempatan yang adil untuk tumbuh dan 

berhasil dalam menjalankan kegiatan

usahanya

Dalam perjalanan bersaing untuk

berkembang dan tumbuh, pelaku usaha

harus menghindari terlibat dalam perilaku

anti-persaingan. Pelaku usaha perlu

menyadari risiko jika melanggar hukum

persaingan dan mempelajari cara

melindungi usahanya dengan

mengembangkan strategi kepatuhan yang 

membantu pelaku usaha mengurangi

risiko. Untuk tujuan ini, KPPU mendorong

pelaku usaha untuk mengadopsi dan 

mempertahankan Program 

Kepatuhan Persaingan yang efektif

yang paling sesuai dengan kondisi pelaku

usaha



Apa Itu Program Kepatuhan Persaingan?

• Program Kepatuhan Persaingan merupakan wujud

komitmen perusahaan untuk mematuhi ketentuan

hukum persaingan dengan menempatkan kerangka

internal formal yang memastikan manajemen dan

karyawan mematuhi ketentuan hukum persaingan (UU No.

5/1999)

• Program Kepatuhan Persaingan dapat berdiri

sendiri atau bagian dari kerangka kepatuhan peraturan

yang lebih luas, dan dapat diatur di tingkat kantor cabang

atau kantor pusat. Program Kepatuhan Persaingan juga

dapat menjadi bagian dari tata kelola perusahaan yang

baik



Penerapan Program Kepatuhan Persaingan

Australia: ACCC

Singapura: CCCS Malaysia: MYCC ASEANIndonesia: KPPU 

Uni Europa: EC ICC



Mengapa
Program 
Kepatuhan
Persaingan 
Penting Buat
Perusahaan?

Kegiatan usaha yang dijalankan pelaku usaha mungkin

berisiko melanggar ketentuan hukum persaingan usaha. 

Berdasarkan UU 5/1999, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi

yang salah satunya berupa pengenaan denda

pelanggaran.

Program Kepatuhan Persaingan yang efektif dapat

meminimalkan risiko pelaku usaha melakukan pelanggaran

hukum persaingan, dan dapat membantu dalam mendeteksi

dini setiap kemungkinan pelanggaran, sehingga

memungkinkan tindakan perbaikan tepat waktu.

Pemahaman yang baik terhadap ketentuan-ketentuan larangan

dalam UU Persaingan dapat membantu pelaku usaha

mengindentifikasi perilaku-perilaku anti persaingan yang 

kemungkinan dilakukan oleh unit/personil dalam perusahaan



Mencegah Terjadinya

Pelanggaran terhadap UU No. 5 

Tahun 1999 termasuk

konsekuensi biaya yang timbul

akibat ketidakpatuhan thd UU No. 

5/1999

Terciptanya prosedur baku
internal perusahaan yang 
sesuai dengan prinsip
persaingan usaha yang sehat

Persepsi positif sebagai
perusahaan yang memiliki

etika bisnis yang tinggi, serta
menjaga nama baik & reputasi

perusahaan

Manfaat Program Kepatuhan Persaingan



Dampak Tidak Diterapkannya Program Kepatuhan

Dari pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999

Konsekuensi Waktu dan Biaya yang timbul

01

02

Risiko melakukan pelanggaran UU No. 5/1999

Dari pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999

Konsekuensi Waktu dan Biaya yang timbul

Terhadap nama baik dan reputasi
perusahaan, dapat juga berimbas pada 
kegiatan bisnis seperti hilangnya investasi. 

Persepsi Negatif

01

02

Risiko melakukan pelanggaran UU No. 5/1999
Termasuk pengenaan sanksi pelanggaran

01

02

03



Bentuk Program Kepatuhan Persaingan

• Komitmen internal

• Penunjukan unit pengelola/pelaksana kepatuhan

• Potensi pelanggaran terkait dengan kebijakan perusahaan

Top level

Middle level

Operational 
level

➢ Level kebijakan (top – menengah – operasional

➢ Pelaksana kebijakan (top – menengah – operasional)

➢ Bentuk pelanggaran (Perjanjian Yang dilarang, 

Kegiatan Yang Dilarang, Penyalahgunaan Posisi

Dominan, notifikasi M&A)

➢ Mitigasi risiko pelanggaran;

➢ Mekanisme monitoring dan audit

• Pelaporan dan review 

• Pedoman internal dan SOP



Identifikasi
Risiko

Penilaian
Risiko

Pengelolaan
Risiko

Review

Komitmen Inti

1

2

3

4

Penerapan Program Kepatuhan Persaingan



Perusahaan perlu memberikan

perhatian khusus pada sektor

berdasarkan catatan

pelanggaran yang pernah

terjadi sebelumnya

Sektor Kegiatan usaha Interaksi Pelaku Usaha

Bagaimana pola interaksi

yang dilakukan perusahaan

dengan pesaing, pemasok,

mitra kerja, konsumen dll

Karakteristik & Penguasaan

Pasar

• Apakah Perusahaan berada di struktur

pasar monopoli? 

• Apakah Perusahaan memiliki posisi

dominan? 

• Apakah Perusahaan mudah untuk

melakukan koordinasi dengan pelaku

usaha lain?

• Dalam menganalisis risiko, 

perusahaan harus

melakukan identifikasi

area-area yang 

memiliki risiko, 

penyebab dan 

dampak yang 

ditimbulkan, serta

potensi kerugian dari

adanya risiko persaingan

usaha tersebut. 

Identifikasi Risiko

• Risiko pelanggaran

persaingan usaha dapat

ditinjau dari:



Analisa Risiko:
Pemetaan

High 
Risk

High to 
Medium 

Risk

High to 
Medium 

Risk

Low 
Risk

Concentrated Market

Less Concentrated 
Market

Rule

Reason

Per Se

Ilegal

• Makin terkonsentrasi pasar, 

makin tinggi risiko pelanggaran;

• Pasar yang tidak terkonsentrasi, 

risiko pelanggaran relatife rendah

• Dalam larangan dengan 

pendekatan Rule of Reason 

terdapat ruang untuk pertimbangan

cost benefit dari perilaku;

• Larangan yang bersifat Per se 

Illegal bersifat definitif tanpa ruang

untuk pertimbangan argumentasi

cost benefit dari perilaku;



Hasil pemetaan digunakan sebagai

bahan untuk merancang

program-program pencegahan

Menyusun panduan internal (code of

conduct) perusahaan, yang mencakup

ketentuan Kepatuhan terhadap UU

No.5/1999

Menyusun Program Kepatuhan

Persaingan Usaha secara khusus

Menyusun panduan Do’s and Don’t’s terkait 

Persaingan Usaha 

Pengelolaan Risiko



Monitoring & Audit Berkala

Memastikan Program Kepatuhan Hukum

Persaingan Usaha secara berkelanjutan

dengan penyesuaian secara berkala.

Tujuan dari monitoring adalah untuk menjamin

kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha

berjalan berkesinambungan. 

Bentuk dari monitoring ini bisa berupa sistem

pelaporan internal, program laporan tahunan, 

assessment test berkala bagi divisi-divisi 

tertentu, dan yang paling penting audit berkala.

Review & Monitoring



TERIMA KASIH

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU-RI)
Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120 
Telp. +62-21 – 3507015 
Faks. +62-21-3507008 
E-mail. infokom@kppu.go.id

Untuk konsultasi dan permohonan informasi tentang persaingan usaha
dan/atau pengawasan kemitraan

silahkan email ke: 
advokasi@kppu.go.id


