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ABSTRAK   
 
Praktek monopoli dan penguasaan pasar di Indonesia telah terjadi sejak masa orde baru. 

Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan pelaku usaha sebab 

pelaku tindakan tersebut dapat mengontrol harga pasar dan menutup akses bagi pelaku usaha 

lain untuk masuk ke dalam pasar yang bersangkutan. Hal tersebut akan mempengaruhi 

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara. Pada tahun 1999 Pemerintah Indonesia 

membentuk undang-undang untuk mengantisipasi hal tersebut yaitu Undang-undang No. 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam 

Undang-undang No. 5 Tahun 1999, praktek monopoli dan penguasaan pasar merupakan 

perbuatan yang dilarang dan mempunyai implikasi pidana. Namun belum ada satu pun 

pelaku tindakan praktek monopoli dan penguasaan pasar, yang terbukti bersalah, dikenai 

sanksi pidana. Sanksi yang diterapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah 

sanksi administratif. Selain itu, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran notabene adalah 

badan usaha atau korporasi yangmana sampai saat ini, pertanggungjawaban korporasi sebagai 

pelaku tindak pidana masih menjadi perdebatan. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, 

apakah praktek monopoli dan penguasaan pasar merupakan perbuatan pidana pidana dan 

bagaimana pertanggungjawaban pidananya.  

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menempatkan pidana sebagai ultimum remidium 

(solusi terakhir). Praktek monopoli dan penguasaan pasar merupakan perbuatan pidana 

karena dilarang oleh undang-undang dan disertai sanksi pidana. Pertanggungjawaban 

pidana korporasi pelaku perbuatan tersebut dapat menggunakan doktrin Strict Liability 

dan Vicarious Liability. Namun, tetap perlu pengaturan lebih lanjut tentang 

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 serta 

dibutuhkan komitmen, pemahaman dan pengetahuan yang lebih di bidang hukum dan 
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ekonomi bagi anggota KPPU sehingga tujuan undang-undang tersebut dapat tercapai 

dengan baik.   
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