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Audi et alteram partem merupakan asas yang dipermasalahkan berkaitan dengan 

pengajuan upaya keberatan dalam perkara persaingan usaha. Seringkali pihak 

pemohon merasa bahwa salah satu haknya tidak dapat terlaksana karena berdasarkan 

Perma Nomor 1 Tahun 2003 kemudian dirubah oleh Perma Nomor 3 Tahun 2005, 

pengadilan Negeri tidak diperkenankan untuk menerima bukti baru, melainkan 

pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa sebatas putusan KPPU dan berkas 

yang ada di KPPU, dimana dalam pemerikaan tersebut pelaksanaanya hampir sama 

dengan pemeriksaan pada pengadilan tingkat ke 2 (dua) yaitu banding, hal inilah yang 

selalu menjadi tanda tanya bagi para praktisi hukum. Penelitian ini merupakan 

penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, 

pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan melalui Perma dan Studi pustaka 

lainnya yang berkaitan. Jika dibandingkan dengan 2 negara lain, yakni Amerika Serikat 

dan Jepang yang telah memiliki peraturan perundang-undangan lebih lama. Pada 

pengajuan upaya keberatan kedudukan lembaga pengawas mereka, yakni FTC dan JFTC 

tidaklah sejajar dengan pihak yang telah diputus oleh kedua lembaga tersebut (pihak 

terlapor) karena upaya pengajuan keberatan langsung diajukan melalui Pengadilan 

Tinggi setempat sehingga pada saat pengajuan upaya keberatan di pengadilan, maka 

pemeriksaan di pengadilan tersebut secara konsisten tidak akan menyentuh substansi 

perkara melainkan apakah yang telah dikeluarkan itu telah sesuai prosedur dan 

pertentangan dengan Konstitusi atau Undang-Undang. Hukum acara persaingan usaha 

pada upaya upaya keberatan atas putusan KPPU berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 

2003 kemudian dirubah oleh Perma Nomor 3 Tahun 2005 masih melekat pada hukum 

acara perdata, sehingga wajar apabila beberapa praktisi hukum beranggapan bahwa asas 
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audi et alteram partem diterapkan layaknya pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, 

karena asas ini merupakan asas fundamental dalam hukum acara perdata dimana dalam 

penggunaanya para hakim pemeriksa perkara pada tingkat pertama menerapkan secara 

langsung asas audi et alteram partem tersebut dengan cara menerima seluruh alat-alat 

bukti secara langsung dari para pihak. Tidak disadari bahwa perkara persaingan usaha 

bukanlah perkara perdata, namun hukum persaingan usaha adalah hukum yang bersifat 

publik hanya saja hukum acaranya diterapkan secara privat dan karna keunikan dan 

kekhususan dari hukum persaingan usaha inilah sehingga asas audi et alteram partem 

tidak dapat diterapkan secara langsung.  
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