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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Dalam pengertian pasar bebas, sistem ekonomi pasar adalah suatu 

mekanisme yang terinci dan terkoordinasi dibawah sadar manusia dan sektor 

usaha melalui sistem harga dan pasar. Pada umumnya mekanisme pasar 

merupakan sistem yang cukup efisien dalam mengalokasikan faktor-faktor 

produksi dan memajukan perekonomian suatu bangsa. Kebebasan ekonomi 

merupakan sarana bagi terwujudnya mekanisme pasar yang sehat. Kemajuan 

suatu negara tidak lepas dari peranan perekonomian yang berkembang dengan 

cepat dan efisien. Dalam hal ini, perekonomian yang berkembang dengan maju 

dapat dilihat berdasarkan persaingan yang berlangsung antar pelaku usaha. Ketika 

terdapat persaingan yang kompetitif antar pelaku usaha dalam suatu negara, 

negara tersebut dapat maju dengan pesat karena pertumbuhan ekonomi yang lebih 

tinggi disebabkan oleh pemanfaatan teknologi dan peningkatan produktifitas.  

Persaingan merupakan inti dari operasi pasar, dan mendorong inovasi, 

produktivitas dan pertumbuhan yang dapat menciptakan kesejahteraan. Persaingan 

hanya ada bila dua pelaku usaha atau lebih yang menawarkan produk dan jasa 

kepada para pelanggan dalam sebuah pasar. Untuk merebut hati konsumen, para 

pelaku usaha berusaha menawarkan produk dan jasa yang menarik, baik segi 

harta, kualitas dan pelayanan
1
.  
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Persaingan dalam pasar dan mekanisme pasar dapat membentuk beberapa 

jenis pasar. Ada yang disebut dengan pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, 

oligopoli, dan juga posisi dominan. Persaingan sempurna adalah struktur pasar 

yang paling ideal karena sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan 

menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang dan jasa yang sangat tinggi 

efisiensinya
2
.  

Yang dimaksud dengan pasar bebas adalah suatu keadaan di mana dua 

pihak melakukan transaksi dengan cara sukarela dengan harga yang disepakati 

bersama, dengan mekanisme pasar dalam penentuan harga ditentukan oleh 

penawaran dan permintaan.
3
 Menurut pendapat Milton Friedman dan Rose 

Friedman, pasar bebas bukan hanya meningkatkan kesejahteraan material saja, 

tetapi juga membantu terciptanya keamanan dan kerukunan antara bangsa-bangsa, 

serta memacu persaingan domestik
4
. Dengan berlakunya pasar bebas (free trade) 

menjadikan setiap negara penting untuk memiliki hukum mengenai persaingan 

usaha, karena salah satu esensi penting bagi terselenggaranya pasar bebas tersebut 

adalah persaingan sempurna para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan 

konsumen
5
.  

Hukum persaingan usaha akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan 

inovasi dan efisiensi untuk memproduksi barang yang berkualitas dan harga yang 

kompetitif yang akan mensejahterahkan masyarakat. Hukum persaingan usaha 
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mengatur larangan pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya secara horizontal untuk penetapan harga, pengaturan jumlah produksi, 

pembagian wilayah pemasaran, persekongkolan tender, perjanjian vertikal, 

larangan penyalahgunaan posisi dominan serta merger dan akuisisi yang dapat 

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat di pasar yang bersangkutan
6
. 

Pada hakikatnya keberadaan hukum persaingan usaha adalah 

mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif 

pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi 

agar mampu bersaing dengan pesaingnya
7
. Fungsi penegakan hukum ini bertujuan 

untuk menghilangkan berbagai hambatan persaingan berupa perilaku bisnis yang 

tidak sehat.  

Kebijakan persaingan usaha merupakan salah satu bentuk intervensi yang 

dilakukan pemerintah terhadap pasar. Kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah tidak boleh mendistorsi pasar secara negatif, terutama yang dapat 

mengakibatkan berbagai praktik usaha yang tidak sehat, karena akan mendorong 

terciptanya iklim usaha yang tidak kondusif
8
. 

Tujuan dibentuknya MEA untuk meningkatkan stabilitas  perekonomian di 

kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang 

ekonomi antar negara ASEAN. Dalam perjalananya, pada tahun 2007, ASEAN 

telah menyepakati ASEAN Economic Blueprint sebagai landasan untuk 

mewujudkan MEA yang salah satu karakteristik kuncinya adalah tercapainya 
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Competitive Economic Region melalui implementasi kebijakan dan hukum 

persaingan usaha. Berdasarkan ASEAN Economic Blueprint, MEA menjadi 

sangat dibutuhkan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara ASEAN 

dalam hal pertumbuhan perekonomian dengan meningkatkan ketergantungan 

anggota-anggota didalamnya. MEA dapat menghasilkan blok perdagangan 

tunggal yang dapat menangani dan bernegosiasi dengan eksportir dan importir 

non-ASEAN
9
. 

Usaha untuk menciptakan daya saing yang kondusif melalui hukum dan 

kebijakan persaingan di wilayah ASEAN, melalui ASEAN Expert Group on 

Competition (AEGC) sebagai lembaga struktural di ASEAN yang menangani 

implementasi hukum persaingan telah menginisiasi dan mempromosikan hal ini. 

Beberapa kebijakan persaingan telah disusun sebagai pedoman bagi negara-negara 

anggota ASEAN, antara lain : 

1. ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy (2010); 

2. Handbook on Competition Policy and Law in ASEAN for Business (2011), 

handbook ini tidak ditujukan untuk menjadi pedoman komprehensif untuk  

menjadi hukum yang berlaku, pedoman ini semata-mata hanya dijadikan 

sebagai alat dokumentasi hukum yang ada di setiap negara anggota ASEAN. 

Tujuan khususnya adalah untuk memberitahu komunitas bisnis dan investor 

tentang pendekatan dan praktik yang berkaitan dengan hukum dan kebijakan 

persaingan yang dimiliki masing-masing anggota negara ASEAN; 

                                                           
9
 Diakses melalui http://crmsindonesia.org/knowledge/crms-articles/peluang-tantangan-

dan-risiko-bagi-indonesia-dengan-adanya-masyarakat-ekonomi pada tanggal 8 juni 2016 pukul 

15.24 

http://crmsindonesia.org/knowledge/crms-articles/peluang-tantangan-dan-risiko-bagi-indonesia-dengan-adanya-masyarakat-ekonomi
http://crmsindonesia.org/knowledge/crms-articles/peluang-tantangan-dan-risiko-bagi-indonesia-dengan-adanya-masyarakat-ekonomi


 

 

5 
 

3. Guidelines on Developing Core Competencies in Competition Policy and Law 

for ASEAN (2013), dibentuk berdasarkan pengalaman negara anggota 

ASEAN  dan praktek-praktek internasional yang direkomendasikan. 

ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy yang dibentuk pada 

tahun 2010 secara khusus membahas mengenai ruang lingkup hukum dan 

kebijakan persaingan yang terdapat dalam bab 3 nya meliputi : penerapan atas 

kebijakan persaingan; larangan perjanjian anti kompetitif; larangan 

penyalahgunaan posisi dominan; larangan merger anti-kompetitif; pengecualian 

dari penerapan hukum persaingan; dan pedoman pada kegiatan bisnis. Namun 

kebijakan persaingan ini hanya berfungsi sebagai referensi saja, tidak bersifat 

mengikat bagi negara anggota ASEAN. Kebijakan mengenai persaingan usaha 

tetap kembali pada kebijakan atau aturan yang berasal dari negara masing-masing. 

Hal ini berarti pelaku usaha yang berkeinginan untuk melakukan ekspansi usaha 

di ASEAN atau berhubungan dengan pelaku usaha di negara-negara ASEAN 

lainnya harus memahami hukum usaha yang berlaku di masing-masing negara 

anggota termasuk hukum persaingan usahanya.  

Sebagai salah satu negara maju di ASEAN, Singapura menjadi rekan yang 

menguntungkan bagi Indonesia pada hampir semua bidang, antara lain 

perdagangan, investasi, dan pertahanan keamanan. Dalam bidang perdagangan 

Singapura terletak di jalur perdagangan bahari tersibuk di Selat Malaka, menjabat 

sebagai salah satu pusat utama perdagangan dunia, perdagangan dengan dan 

melalui Singapura menjadi penting bagi Indonesia untuk menyediakan jalur 

perdagangan ke seluruh dunia. Begitu juga sebaliknya, pengusaha Indonesia juga 

penting bagi Singapura. Hubungan yang terjalin seperti inilah yang perlu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Malaka
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diperhatikan regulasinya, pelaku usaha yang akan melakukan ekspansi usahanya 

ke Singapura perlu untuk mengetahui hukum usaha di Singapura.  

Secara umum Singapura memiliki tiga ambang batas dalam hukum 

persaingan usahanya yang mencerminkan kondisi perekonomiannya. Tiga ambang 

batas dalam hukum persaingan usaha singapura berisikan 
10

: 

1. perjanjian anti-kompetitif, keputusan dan praktek (dijelaskan dalam bagian 34 

dari undang-undang); 

2. penyalahgunaan posisi dominan (dijelaskan dalam bagian 47 dari undang-

undang); dan 

3. merger yang substansial mengurangi kompetisi (dijelaskan dalam bagian 54 

dari undang-undang). 

Sebelum memiliki hukum persaingan usaha, Singapura tidak memiliki 

peraturan yang mengatur tentang kegiatan anti-competitive. Latar belakang 

dibentuknya hukum persaingan di Singapura antara lain untuk meningkatkan 

inisiatif pemerintah yang dapat memperkuat dan meliberalisasikan ekonomi 

domestik, yang telah didorong oleh berbagai perusahaan yang terkait dengan 

pemerintah dalam beberapa dekade, kemudian akibat dari krisis keuangan Asia 

pada akhir abad terakhir juga turut mempengaruhi. Faktor kontribusi yang paling 

signifikan di bentuknya undang-undang ini adalah penandatanganan perjanjian 

bilateral perdagangan bebas antara Singapura dan Amerika Serikat pada tahun 

2003, di mana Singapura akan membentuk undang-undang persaingan yang akan 

mengadopsi atau melakukan langkah-langkah untuk melarang anti-competitive 
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bisnis dengan tujuan mempromosikan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan 

konsumen
11

. 

Hukum persaingan  usaha  di  Singapura  diatur  oleh  Competition  Act  

yang ditetapkan  pada  tahun  2004. Competition Act 2004 disusun oleh 

Kementerian Perdagangan dan Industri di Singapura setelah studi ekstensif yang 

mengacu dari undang-undang persaingan yang ditemukan di Inggris, Australia, 

Irlandia, Amerika Serikat dan Kanada. Mengingat sejarah dan yurisprudensi 

Singapura terikat hubungan dengan Inggris, dan hubungan yang dimiliki 

Singapura terhadap undang-undang Hukum Dagang Inggris di Singapura, 

Undang-Undang Persaingan ini mengacu secara substansial pada Undang-Undang 

Persaingan Inggris 1998. Undang-undang Inggris dulu, pada gilirannya, dibuat 

setelah kerangka European Competition Law bekerja sebagaimana yang 

ditetapkan dalam Perjanjian Roma dan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh 

Direktorat kompetisi - Komisi Eropa
12

.  

Competition Act ditegakan dengan cara mengambil tindakan terhadap 

kegiatan  anti-persaingan  usaha  dan  fokusnya  adalah  pada setiap  kegiatan 

yang  memiliki  dampak  yang merugikan  secara  signifikan  terhadap 

perekonomian. Competition Act tidak peduli dengan melindungi kepentingan 

usaha perorangan atau pesaing. Tujuannya yang utama adalah untuk menargetkan 

mereka jenis perilaku pribadi yang berfungsi sebagai hambatan untuk efisien dan 
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Juni 2016, pukul 10.15 
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kompetitif berbasis pasar ekonomi
13

. Competition  Act melindungi  konsumen  

dan  bisnis  dari  kegiatan  anti-persaingan yang dilakukan, khususnya oleh  badan 

swasta. Competition Act  terdiri dari  enam  bagian
14

:   

1. Pendahuluan  UU  dan  Definisi  Istilah;   

2. Pembentukan Komisi Persaingan Singapura / Competition Commission of 

Singapore (CCS)  dan fungsinya;  

3. Ketentuan untuk rezim kompetisi, larangan kunci, blok perintah  pembebasan,  

prosedur  pemberitahuan  untuk  bimbingan  dan keputusan,  dan  kekuatan / 

penegakan CCS; 

4. Pembentukan Dewan Banding Kompetisi / the Competition Appeal Board 

(CAB) dan proses  banding  sebelum  CAB  dan  Pengadilan;   

5. Pembentukan ketidakpatuhan  dengan  permintaan  CCS  'untuk  informasi  

dan kekuasaan  investigasi  sebagai  tindak  pidana  dan  komposisi 

pelanggaran;  

6. Ketentuan Lain-lain, termasuk hak tindakan pribadi. 

CCS resmi dibentuk pada tanggal 1 Januari 2005, CCS merupakan sebuah 

departemen dibawah kementerian perdagangan dan industri di Singapura. CCS 

dibentuk berdasarkan Competition Act 2004. CCS dapat bekerja sama dengan 

instansi pemerintah,  komunitas  bisnis  dan  masyarakat  untuk mendukung  pro-

persaingan  praktek  dan  mempromosikan  budaya kompetitif yang kuat dan 

lingkungan. Terhadap ketentuan-ketentuan dalam Competition Act, CCS dapat 

menjalankan kegiatannya yang menurutnya menguntungkan, penting, dan tepat 
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untuk atau yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsinya dan menghentikan 

tugasnya berdasarkan Competition Act atau hukum tertulis lainnya dan, terutama, 

CCS dapat melaksanakan kewenangan-kewenangannya sebagaimana tercantum 

dalam Second Schedule
15

. 

Competition  Act  2004 mengenal lembaga banding pada tingkat Komisi, 

yakni dilakukan oleh the Competition Appeal Board (CAB). Dewan Banding 

CAB ini merupakan upaya hukum yang dapat diajukan atas putusan CCS. 

Pada era pasar bebas seperti MEA saat ini, mendorong masuknya barang 

dan/atau jasa dari berbagai negara yang meramaikan pasar dalam negeri 

berpotensi membuat suasana persaingan pasar menjadi tidak sempurna. Bagi 

Indonesia sendiri MEA dapat menguntungkan karena hambatan perdagangan 

cenderung berkurang bahkan ditiadakan namun hal tersebut juga dapat menjadi 

tantangan karena homogenitas barang yang diperjual-belikan. Oleh karena itulah 

diperlukan kebijakan mengenai hukum persaingan usaha demi melindungi pasar 

Indonesia. Di Indonesia Kebijakan mengenai Hukum Persaingan Usaha diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 33 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat. Keberadaan Undang-Undang ini berasaskan demokrasi ekonomi 

dengan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan 

kepentingan umum. Fokus perlindungannya Undang-undang ini pada 

perlindungan kepentingan umum, kesejahteraan rakyat serta efisiensi nasional 

yang diharapkan tercapai melalui proses persaingan yang kompetitif
16

. 
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Secara historis, kemunculan undang-undang ini tidak dapat terlepas dari 

peran IMF (the International Monetary Found) yang secara keras mendesak agar 

Indonesia menyusun aturan persaingan usaha yang komperhensif. Disamping itu, 

gagasan untuk memangkas segala jenis monopoli yang merugikan pasca rezim 

orde baru juga dapat dianggap sebagai faktor yang ikut mendorong 

diundangkannya hukum persaingan usaha Indonesia ini
17

.  

Undang-Undang ini juga memiliki 3 hal substantif yang diatur yaitu 

perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Pada 

dasarnya tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk menciptakan efisiensi pada 

ekonomi pasar dengan mencegah monopoli, mengatur persaingan yang sehat dan 

bebas, dan memberikan sanksi terhadap para pelanggarnya.
18

 Kemudian secara 

khusus perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah atau tidak mendorong 

terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi secara berlebihan ditangan beberapa 

pelaku pasar saja
19

. 

Di Indonesia dalam pengawasan praktik anti monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat memiliki suatu komisi yang bernama Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, 

yang berbunyi :
20

 

1. Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi 

Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi. 
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2. Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan 

kekuasaan pemerintah serta pihak lain. 

3. Komisi bertanggung jawab terhadap presiden. 

Berdasarkan pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa KPPU merupakan 

lembaga negara yang state auxiliary organ. Secara sederhana state auxiliary 

organ merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-

Undang. KPPU merupakan lembaga yang bersifat independen dan mempunyai 

fungsi campuran antara sifat legislatif, eksekutif, dan/atau sekaligus yudikatif
21

. 

Sebagai  suatu  lembaga  independen,  dapat  dikatakan  bahwa  kewenangan yang  

dimiliki  KPPU dalam perkara persaingan usaha  sangat  besar  yang  meliputi  

juga  kewenangan  yang  dimiliki oleh  lembaga  peradilan.  Kewenangan  tersebut  

meliputi  penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus 

perkara. Namun demikian, tidak berarti bahwa tidak ada lembaga peradilan lain 

yang berwenang menangani perkara monopoli dan persaingan usaha. Pengadilan  

Negeri  (PN)  dan  Mahkamah  Agung  (MA)  juga  diberi  wewenang  untuk 

menyelesaikan perkara tersebut. PN diberi wewenang untuk menangani keberatan 

terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang 

menjadi perkara pidana karena tidak dijalankannya putusan KPPU yang sudah 

inkracht. MA diberi  kewenangan  untuk  menyelesaikan  perkara  pelanggaran  

hukum  persaingan apabila terjadi kasasi terhadap keputusan PN tersebut. Maka 

dari itu dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1999 dan dibentuknya KPPU 

sebagai lembaga publik, penegak undang-undang, dan wasit independen untuk 

masalah yang berkaitan dengan praktik persaingan usaha merupakan salah satu 
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tonggak penting dalam sistem perekonomian di Indonesia, yang menjadi salah 

satu instrument penting untuk memberlakukan sistem ekonomi pasar
22

. 

Dengan berlakunya pasar bebas MEA penting bagi kita semua untuk 

mengetahui kebijakan persaingan usaha disetiap negara ASEAN. Kemudian untuk 

menjawab rumusan masalah, penelitian ini membandingkan peranan komisi 

persaingan usaha di Indonesia dengan komisi persaingan usaha di Singapura 

berdasarkan tugas dan kewenangan komisi masing-masing, dengan tujuan untuk 

meninjau ulang beberapa kebijakan penting milik Indonesia agar siap menghadapi 

MEA khususnya dalam persaingan didalam pasar sendiri. Dalam hal ini peran 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus diperkuat dalam rangka 

menegakkan hukum persaingan sekaligus melindungi pelaku usaha Indonesia dari 

praktik monopoli negara lain. Tertarik terhadap bahasan tersebut, maka penulis 

mencoba menuangkannya dalam penulisan hukum yang berjudul : 

“Perbandingan Lembaga Pengawas Persaingan Usaha di Singapura 

dan di Indonesia” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah yang dapat ditarik adalah  

 Bagaimanakah perbandingan KPPU dengan CCS dalam penanganan 

perkara persaingan usaha? 

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, peneliti akan menganalisa 

persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan kedua lembaga tersebut 

                                                           
22

 Hermansyah, Opcit., hlm. 17 
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berdasarkan kebijakan persaingannya, strukturnya, tugas dan 

kewenangannya, dan hubungannya dengan pihak ketiga. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan perbandingan 

penyelesaian perkara persaingan usaha di singapura dan Indonesia, yang 

dimaksudkan penanganan perkara persaingan usaha berdasarkan tugas dan 

kewenangannya agar dapat membawa KPPU bekerja lebih baik di masa datang. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berikut:  

i. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

dunia akademis yang  berkaitan  dengan  persaingan  usaha  di  Indonesia. 

ii. Manfaat Praktis 

Hasil  penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi 

masyarakat  Indonesia  pada  umumnya,  serta  memberikan  kontribusi 

pemikiran  bagi  praktisi  hukum  dan  pembuat  kebijakan  terkait, 

khususnya  sebagai  tambahan  referensi  bagi  kajian  hukum  persaingan 

usaha  di  Indonesia  dalam menghadapi pasar bebas.  Sedangkan  bagi  

KPPU,  penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan masukan bagi 

kegiatan pelaksanaan pengawasan persaingan usaha dan program  

pengembangan  persaingan  usaha  yang  sehat  di masa mendatang. 

E. Metode Penelitian 

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu 
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hukum yang dihadapi
23

. Metode penelitian yang akan digunakan dalam upaya 

pengumpulan data atau bahan dalam rencana penelitian ini adalah metode 

penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

bahan pustaka.  

1. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan metode penelitian yang bersifat normatif diatas, Pendekatan 

penelitian  yang  digunakan dalam tulisan ini yaitu : 

i. Pendekatan Perundang-undangan, yaitu merupakan pendekatan dengan 

menggunakan legislasi dan regulasi
24

, dalam penelitian ini menggunakan 

Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 33 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat dan Competition Act of Singapore 2004;   

ii. Pendekatan Perbandingan, dilakukan dengan membandingkan undang-

undang suatu negara, dengan undang-undang dari satu atau lebih negara 

lain mengenai hal yang sama
25

; 

iii. Pendekatan Konseptual, yaitu merupakan pendekatan yang beranjak dari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam 

ilmu hukum
26

.    

2. Bahan Hukum 

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder
27

 : 

                                                           
23

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan ke-7, Kencana 

Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35 
24

 Peter Mahmud Marzuki, Ibid, hlm. 97 
25

 Peter Mahmud Marzuki, Ibid, hlm. 132 
26

 Peter Mahmud Marzuki, Ibid, hlm. 137 
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i. Bahan hukum primer, yaitu berupa ketentuan hukum yang terdiri dari 

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan dan putusan hakim. 

ii. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi 

atau berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan 

dokumen resmi, meliputi buku-buku, kamus hukum, jurnal dan makalah 

hukum.  

3. Unit Amatan 

Unit amatan dalam penelitian ini adalah  

i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 33 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat dan  

ii. Competition Act of Singapore 2004 

4. Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah perbandingan penyelesaian 

perkara persaingan usaha berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh  

i. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai implementasi dari 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 33 tentang Larangan Praktek Monopoli 

ii. Competition Commission of Singapore (CCS) sebagai implementasi dari 

Competition Act of Singapore 2004 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam skripsi ini terbagi ke dalam 3 bab, antara lain : 

                                                                                                                                                               
27

 Peter Mahmud Marzuki, Ibid, hlm. 141 
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Bab 1. Pendahuluan  

Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab 2.  Pembahasan 

 Bab ini akan dijabarkan perbandingan mengenai sistem penyelesaian 

perkara persaingan usaha di Singapura dan di Indonesia kaitannya 

kebijakan dan tugas serta kewenangan yang dimiliki komisi pengawas 

persaingan usaha baik di Indonesia maupun di Singapura.  

Bab 3.  Penutup 

Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan penulis berdasarkan 

rumusan permasalahan dan analisis data serta saran. 

 


